
Dănilă Done l-a învins aseară PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAt '

pe Mihai Trancă! 
inline seară, ultima reuniune HM cadrai 

„Turneului celor 3"

O imagine din reuniunea de sîmbătă 
Gheorghiu l-a „primit" pe 1. Pintea 

stingă la bărbie—
Peste 5.000 de spectatori au 

înfruntai aseară pe stadionul Re
publicii o temperatură potrivea 
mai mult meciurilor de... ho
chei, aplaudînd crteva intBniri de 
certă calitate.

Ne referim, în primul rînd la 
extraordinara luptă dintre Dăruia 
Done și Mihai Trancă, de-a lungul 
căreia ambii pugiliști au risipit 
ultimul strop de energie pentru a 
smulge victoria, la meciul dintre 
Toma Constantin și C. Gheor
ghiu și la violenta ciocnire din. 
tre Dumitru Rizea și D. Negrea.

N-au plăcut în schimb, partidele 
I. Demeter — I. Grigore, P. Deca
— I. Pin‘ea și O. Ciobotaru — 
V. Mariutan, în care pugiliștir 
au luptat fără orizont tactic și
— mai ales — fără voință. Du
mitru Ciobotaru, — dintre toți, — 
are „circumstanțe atenuante". Fii 
mul întîlniri'or :

CATEGORIA MUSCA. Toma 
Ilie s-a dovedit mai activ de la 
primul sunet de gong. El l-a asal
tat insistent pe L. Ambruș cu u- 
percuturi și croșeuri, întîln’nd a- 
deseori blocajul acestuia. Cei doi 
adversari au schimbat apoi lovi
turi dure la corp, fiecare căutînd 
să „iasă* cu cite un croșeu la 
cap. Repriza a Ill.a, cea mai fru
moasă și îndîrjită, a dat cîștig 
de cauză lui Ambruș. El n-a mai 
putut remonta însă. învingători 
la puncte Toma Ilie.

CATEGORIA COCOȘ. C. Gheor- 
ghiu a început bine meciul, „tnar- 
cîndu-l“ pa Toma Constantin cu 
reușite „directe* la cap. Toma își 
găsește, însă drum spre figura lui 
Gheorghiu cu eficace laterale. 
Gheorghiu manevrează foarte bine 
directa de stingă și în repriza a 
Il-a, creindu-și avantaj. La în
ceputul ultimei reprize, însă, 
Toma pleacă la atac cu nebănuite 
resurse de energie. Iar juriul dă 
un just rezultat de egalitate.

CATEGORIA PANA Ilie Gheor 
ghe și St. Văcaru au terminat la 
egalitate. Ilie Gheorghe a început 
partida crispat și și-a revenit 
prea tîrziu.

CATEGORIA SEMI UȘOARA.
Mecul cel mai așteptat al serii 
n-a înșe'at cu nimic nădejdiHe 
spectatorilor. Din primele secunde, 
lupta ia o turnură foarte vio
lentă. Trancă își trim te adver
sarul în corzi cu o serie de 
„un-doi“, dar o „laterală* formi
dabilă plasată de Done, îl pune 
pe dinamovist în dificultate. Lovi, 
turile se succed cu repeziciune, 
și Done își crează un m c avantaj. 
In repriza Il-a adversari se a- 
runcă în luptă cu și mai mare 
hoitărîre. La o ciocnire violentă 
în corzi, Trancă lovește cu capul 
și primește avertisment. Done pla
sează lovituri variate, iar Trancă 
răspunde prompt cu directe și 
upercuturi. Ultimele trei minute 
sînt pur și simplu dramatice. 
Ambii boxeri trec prin „clipe gre
le*. Arbitrul I. Gruia dă un a- 
vertisment nejustificat lui Done, 
apoi altul — justificat — ambilor 
boxeri pentru luptă nereglementară. 
Miile de spectatori „încălziți* de 
această luptă extraord'nară, salută 
cu însuflețite aplauze, victoria lui 
Dănilă Done. Trancă are scuza 
oboselii din meciul cu Fiat

CATEGORIA 
UȘOARA: 1. De
meter b. p. Ion 
Grigore. Meci foar
te urît.

CATEGORIA 
SEMI MIJLO
CIE. Ilie Drag- 
nea l-a depășit 
la puncte pe C. 
lordache, într-un 
meci presărat cu 
lovituri extraor
dinar de puterni
ce. Ne exprimăm 
regretul că multi 
spectatori, situați 
ia o mare dis
tanță de ring 
n-au putut avea 
imaginea f delă 
a acestei lupte 
dedîndu-se la ma
nifestări care 
nu-și aveau jus- 
tificarel

seară: D. CATEGORIA
cu o directă de MIJLOCIE UȘOA

RA. Un meci cu 
lovituri (excepțio

nal de tari. Dumitru Rizea și 
D. Negrea au terminat la ega. 
lifate. Rizea a avut avantaj în 
prima parte, apoi Negrea și-a 
revenit Decizie justă.

CATEGORIA MIJLOCIE. I.
Pintea e „gratificat* cu o de. 
cizie la puncte in fața lui petre 
Deca. Un meci nul ar fi repre
zentat just echilibrul de forțe. 
In plus, arbitrul M. Ghinescu a 
greșit nenumărîndu-l pe Pintea 
care căzuse din pumn în remiza 
If-a.

CATEGORIA SEMI GREA. 
Petre Zaharia a fost și el ne
dreptățit de decizia de meci nul 
pronunțată în întrecerea sa cu 
O. Ctoloca. Zaharia a punctat 
clar cu directa de stînga și 
upercutul de dreapta, astfel că 
merita victoria. O. Cioloca este 
im boxer rezistent dar rudimen
tar.

CATEGORIA GREA D. Ciobo. 
taru e declarat egalul lui V. 
Mariuțan. Un meci fără is
toric. Ciobotaru a boxat reținut 
(cu o singură mînă validă) iarV. 
Mariutan — coniorm unei „me
tehne* mai vech>, a fugit de 
luptă.

G. MIHALACHE
★

PROGRAMUL ULTIMEI REUNIUNI 
(MIERCURI 26, ORA 19, STADION 

REPUBLICII)

Mircea Dotrescu-Toma Ilie; Victor 
Schlopu-Toma Constantin; Emil 
Ci.țmaș-Ilie Gheorghe: Gheorghe Fiat- 
Dânilă Done; C. Dumitrescu-Iosif 
Demeter; Nieolae Linca-I. Dragnea; 
Dumitru Rizea-Serbu Neacțu; Petre 
Deea-D. Gheorghiu; Gh. Negrea-O. 
Cioloca; V. Mariuțan-Eugen Furesz.

SÎNT CAPABILI SABRERU POLONEZI SĂ RĂSTOARNE SUPREMAȚIA SABRERILOR UNGURI?
— Concursul internațional de scrimă care începe joi la București ne va da indicații in acest sens —4
Varșovia, 23 martie 1956... 8000 

de spectatori, prezeoți în tribunele 
sădii ,,Gwardia“ pentru a asista ka 
marele concurs internațional de sa. 
bie, aveau impresia că sînt martorii 
unui miracol. Pe planșa unde își 
dăduseră întîlnire cei mai burii 
sabreri din lume, patru băieți al- 
cătuini cea mai iînără echipă a 
concursului — echipa Poloniei — 
conduceau cu 8—6 în fața cele
brilor trăgători maghiari, de ne
numărate ori campioni olimpici 
și mondiali. Un singur punct a 
lipsit, o singură victorie, pentru 
ca, pentru prima oară după 14 
ani, invincibila echipă de sabie 
a Ungariei să părăsească planșa 
învinsă. Acest punct nu a putut 
fi făcut. Rutina și experiența cam. 
pionilor mondiali Kovacs șt Kar- 
pati și-au spus cuvîntul în ulti
mele două asalturi. Meciul Polonia 
— Ungaria s-a încheiat la egali
tate — 8—8, — și ungurii au fost 
bucuroși că au scăpat atît de... 
ieftin

8—8 cu Ungaria, 9—7 cu Aus
tria, 10—6 cuU.R.S.S.10—6 cu Ita
lia, 9—7 cu Franța, iată excep
ționalul bilanț cu care a încheiat 
turneul prima echipă a Poloniei, 
alcătuită din Zablocki, Pawlowski 
Kuszewski și Pawl a6. Tușaverajul 
mal bun cu cîteva... sutimi, a adus 
U.ngariei primul loc în concurs. 
Pentru întreaga lume sportivă, 
însă concursul de la Varșovia ta-

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
Șl AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR OIN R. P. R.
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Selecționata de rugbi a orașului București 
s-a înapoiat ieri după amiază în Capitală

In după amiaza zilei de ieri, două avioane vetund 
de la Belgrad au adus pe aeroportul Bănoasa pe 
jucătorii selecționatei de rugbi a orașului București, 
care au întreprins tin turneu iu Anglia. Acolo, ei au 
întilnif trei valoroase formații. Selecționata noastră 
a terminat două meciuri la egalitate (cu Leicester 
Tigers și Bristol) și a întrecut R. F. O. Gloucester 
cu scorul de 10—6.

Bucuria cu care au lost primiți de numeroși repre
zentanți ai Comitetului pentru Cultură Fizică și Sport 
d« pe lingă Consiliul de Miniștri, de rude, prieteni, 
jucători de rugbi, de activiști sportivi, era pe deplin 
justificată, deoarece jucătorii selecționatei de rugbi 
a orașului București a» tăcut — prin jocul prestat — 
să se vorbească mult și frumos în patria în care s-a 
născut acest sport, despre progresul și calitatea mg- 
biului romînesc. Intr-adevăr, jocul prestat de bucu- 
reșteni a impresionat competentul public englez, iar 
rezultatele obținute In fața valoroaselor formații en
gleze sînt dintre cele mai bune.

fn legătură cu turneul întreprins în Anglia, antre
norul de stat N. Pădurea nu consilier tehnic al selec
ționatei, ne-a declarat următoarele: ..Jocurile sus
ținute de rugbiștii bucureșteni ne-au întărit convin
gerea că această disciplină a progresat foarte mult 
in țara noastră. Ne® impresionat plăcut atenția cu 
care am fost înconjurați de gazde. Cred că acest lucru 
este in bună măsură o consecință firească- a creș
terii valorii rugbiului romînesc. In ceea ce privește 
jocul prestat de echipa noastră pot spune—așa cum au 
subliniat de altfel și ziarele de specialitate de acolo 
- ci el a impresionat pe englezi. Unitatea de luptă 
și dorința fiecărui jucător de a reprezenta cit mai 
bine specificul rugbiuluj nostru in fața unui public 
competent au constituit factorul de bază în obținerea 
rezultatelor pe care le cunoașteți. Comportarea bună 
a selecționatei Bucurețtiuluj a fost favorabil apre
ciată de publicul englez. Pe viitor, rugbiștii noștri 
trebuie să se pregătească cu și mai multă atenție, 
pentru a face față cu succes întîlnirilor internaționale 
care ne stau în fată*.

juiuiwu soexfivruMc ue i u w u^wu> uuciuefu /(Mugi ufiufi m-jafa aerogara tsaneasa la sortrea 
din Anglia ’ ' f

eemoase o mare victorie a trăgăto
rilor polonezi.

ERA VICTORIA TINEREȚII
„Zablocki, — 25 ani, Pawlow

ski — 24 arii, Kuszewski — 22 
ani, Pawtas — 26 ani, Twardokens 
— 24 ani, Zub — 21 ani, Plont- 
kowski — 21 ani...*

Antrenorul maghiar Janos Kevey, 
care de mai bine de opt ani se 
ocupă de scrimerii polonezi, întt 
dictase rar, accentuind asupra 
viratei, pe cei 7 sabreri care tac 
parte din lotul olimpic polonez.

„Vreți să știți secretul succe
selor sabreritor polonezi? Cu un 
singur cuvint et poate fi numit; 
„TINEREȚEA", îmi spunea antre
norul Kevey.

„Bine, dar scrima este sportul 
la care, prin excelență, performan
țele mari vin după multe și multe 
concursuri, după ani întregi pe 
planșe. Tocmai de aceea au uimit 
atîta ultimele succese ale echipei 
poloneze*.

„Exact. Ele au uimit pe toți, dar 
nu m-au mirat de loc pe mine. Am 
aplicat cu elevii mei un sistem 
propriu de antrenament și acum 
constat rezultatele. In ce constă 
acest sistem? In dezvoltarea la 
maximum a calităților fizice ale 
tinerilor trăgători. Reflexe, dina
mism, viteză, iată atributele care 
odată stăpînite bine de către cei 
tineri, pot reduce simțitor handicapul 
anilor mar puțin pe planșe*.

Cîteva clipe mai Ikrziu aveam 

să-d văd pe Janos Kevey punîn- 
4u-și în aplicare concepțiile. Am 
asistat ia una dintre ședințele de 
aritrenament ale sabrertlor din 
lotul olimpic polonez: 15 minute 
gimnastică, 30 de minute de exer. 
ciții fără armă pentru dezvoltarea 
reflexelor și un turneu de veri
ficare
„AȘTEPTAM CU NERĂBDARE 

CONCURSUL
DE LA BUCUREȘTI.

...ml-a spus după terminarea an
trenamentului Jerzy Pawlocki, 

Concursurile internaționale de

• Sala Dinamo este noul toc de 
desfășurare al concursurilor inter- 
nationate de scrimă pe care le va 
găzdui capitala tării noastre la 
ăfîrșitul acestei săptămmi. Hotărî- 
rea de a înlocui hala Ftoreasca cu 
sala Dinamo a fost luată pa consi
derentul că sala de sport din par
cul Dinamo este mult mai bine u- 
tilată pentru un concurs de scri
mă.
• Trăgătorii italieni, polonezi și 

bulgari — 32 la număr — sînt aș
teptați în cursul zilei de astăzi. 
Mîine, ei vor face um ușor antre
nament de acomodare in sală, Iar 
joi... START în CONCURSURILE 
INTERNAȚIONALE DE SCRIMA 
ALE R. P. ROMINE.
• Programul definitiv este urmă

torul: 27 septembrie — FLORETA 
BĂRBAȚI, 28 — FLORETA FE
MEI; 29- — SPADA și 30 — SA
BIE. In fiecare din aceste zile, pro- 

campionul de sabie al Poloniei, 
pe acest an (afirmație la care toți*, 
scrimerii de față au subscris cu; 
entuziasm). „Sfntem bucuroși de: 
participarea la acest concurs dini 
două motive; în primul rînd, w 
fi o serioasă verificare Înainte de: 
plecarea la Melbourne. In al doilea., 
rînd, ne vom întîlni cu acest pri
lej cu bunii noștri prieteni, tră
gătorii romîni. Salutați-i din par
tea noastră, a tuturor..."

1. MANOLIU
scrimă au loc în sala Dinamo
gramul începe la ora 9 cu desfă
șurarea seriilor eliminatorii, conți-»- 
nuă ta ora 12.30 cu semifinalele și; 
apoî, la ora 17.30, cu finala țrobeF 
respective.

• I. S. PRONOSPORT a acor
dat un deosebit interes acestef. 
competiții internaționale, prima de< 
acest gen organizată în țara noas
tră. Câștigătorii celor patru probe 
vor primi din partea I. S. Prono
sport un premiu (ceas Doxa), ca: 
și trăgătorii clasați pe locul IE 
(trusă cu creion automat și toc re->- 
zervor).

•In fiecare probă vor participa: 
cite 16 trăgători romîni, 10 purtindl. 
culorile tării, iar 6 reprezertînd di
verse asociații sportive. Selectio* 
narea acestora a fost efectuată dire 
rîndurile trăgătorilor coosacrati„ 
precum și dintre tinerii cu realei 
perspective.



Răspunsuri tar1 Ce—vreți să citiți
în 1957?

Prea multe cărți pentru cițiva, prei puține cărți pentru cei mulți
Doream de mult să-mi spun pă

rerea în legătură cu lucrările spor
tive care apar în box ca și în alte 
domenii și găsesc foarte nimerită 
ideea ide a se deschide o discuție 
publică în jurul proiectului de plan 
pe anul 1957 al Editurii Tineretu
lui. Ca fost boxer și actual antre
nor, mă pot declara mulțumit de 
ceea ce a apărut în legătură cu a- 
ceastă disciplină sportivă pînă 
acum. In schimb, cred că lucrările 
apărute au, în majoritate, Um ca
racter tehnicist prea îngust, ele a- 
dresîndu-se unui număr prea res
trîns de cititori. Iar singura lucrare 
de box prevăzută pe anul 1967 — 
un regulament comentat — intră 
fn aceeași categorie.

I Am citit de curînd o carte a au-

Iată ce ne cer

mai mult decit sur- 
că proiectul de plan 

prevede

sportivii de la sate!
Am rămas 

prins văzind 
al Editurii Tineretului 
e singură lucrare adresată sporti
vilor de la sate, în legătură cu 
complexul G.M.A. In fond, această 
lucrare nici nu-și are o prea mare 
utilitate, pentru că problemele le
gate de complex au fost deseori 
discutate cu instructorii și spor
tivii respectiv*. In schimb, nouă 
ne lipsesc alte lucrări, cu un ca
racter asemănător, mai ales cărți 
care să reflecte stadiul în care 
au ajuns colective sătești fruntașe 
de Ia noi și din țările frățești, 
în scopul creării unei emulații.

Cititorii noștri de la sate vor 
primi cu entuziasm cărți ca „Ion 
Soeter" sau „Cum făceam sport 
în trecut" și așteaptă cu nerăbdare 
altele, care să redea biografia u. 
nor cunoscuți sportivi originari 
din mediul sătesc. Drumul lor ar 
putea constitui un îndemn pentru 
m>i de tineri săteni. De asemenea, 
lucrări beletristice avînd ca su
biect rolul sportului în educarea 
maselor de săteni, reportaje, nu
vele și schițe din viața sportivă 
a satelor și mai ales cărți de a. 
venturi cu sii-btect sportiv s-ar 
bucura de aceeași primire entuzia
stă și' ar avea un rol 
în dezvoltarea sportului

S-ar 
de coli 
iertare, 
soluție 
anuare 
greu asupra numărului de coli pla
nificate (de exemplu, editarea tor 
direct de C.C.F.S-, difuzarea re
gulamentelor ca supliment la re
vista „Cultură fizică și Sport"
fete.) ar rămîne un număr sufi
cient de titluri libere pentru ca
din „teascurile” Edifurii să apară 
cărți de care se siatte multă ne
voie. 1 ' n

n-ar li rău să te studieze 
posibilitatea editării “ 
blicațiilor sportive 
cadrul unei edituri speciale, care 
hr avea mai multe posibilități de 
a acoperi nevoile juste ale miș
cării sportive. Iar pină atunci, 
activizarea, întărirea și lărgirea 
consiliului 
C.F.S.
iinpvne 
gen [a

binevenit 
sătesc.
numărul 

Să avem
putea obiecta că 
este prea restrîns. 
dar dacă s-ar găsi o altă 
pentru tipărirea celor 15 
și regulamente care apasă

cărții șî pn- 
în comun, în

științific >1 - secției 
a Editurii Tineretului se 
ca obiectiv de primă ur-

VASILE GR1G0RF.
t președintele asociației Recolta

CP’ 

»

tarului sovietic Coroiiov,’’ intitulată 
„Pe ring", în care diferite, proble
me tehnice ale boxului sîrrt tratate 
îintr.-o formă plăcută, ușor de asi
milat, agreabilă la citit. Trebuie să 
spun că această carte a „prins" 
mai mult decît multe alte lucrări 
valoroase, dar redactate într-un 
stil greoi, „nedigerabil". îmi amin
tesc cu plăcere de o altă carte 
pe care am citit-o în copilărie și 
care a contribuit mult să-mi des
chidă gustul pentru box: „Lupta 
vieții” a boxerului american Gene 
Tunney, în care autorul dovedea, 
pe baza propriei sale experiențe, 
că sportul în general și boxul In 
special nu pretind numai talent, 
așa cum cred mu’ti ei îndeosebi 
multă, multă muncă, lată o carte

...ȘI CEI NEMULȚUMIȚI
Au cuvîntul

CEI MULȚUMIȚI...

noastre în campio- 
n-ar fi meritat un 
din partea Editurii

ORENDl. gimnast, 
bucuros

după 
sorilor 

1 Ia 
în rîndul

lucrările adresate pidăpsor 
UCafie fizică vor oontnbui 

gimnasticii

ELENA JIANU, maestră emerită 
a sportului, căpitana echipei cam
pioane mondiale de handbal : Sint 
mulțumită că va apare încă o lu
crare de handbal — cea a antre
norului G. Zugrăvescu — alături 
de cele apărute pînă acum. Dar... 
există și un „dar". Oare victoria 
handbalistelor 
natul mondial 
efort în plus 
Tineretului ?

FREDERIC 
maestru al sportului : Sînt 
să constat că gimnastica se află în 
centrul preocupărilor Editurii Tine
retului. „Gimnastica acrobatică" 
de N. Băieșu și traducerea excelen
tei lucrărt sovietice „Gimnastica 
artistică” de I. N. Sișkareva vor 
contribui la dezvoltarea gjjnnasticii 
în colectivele sportive toț a 
cum —A
de' eduiafe 
dezvoltarea 
tineretului școlar.

NTtOLAE GHIONDEÂ, din echi
pa de rusbl a C.C.A. : Zilele tre
cute am avut o Surpriză plăcută, 
auzind crainicul postului nostru de 
radio anunțîad, .în, pauza «Hntre 
două programe, printre cărțile nou 
apărute, o serie de lucrări cu ca
racter sportiv. Iată, mi-am zis, car
tea sportivă începe să 
tr-un anonimat creat de 
organelor difuzoare. O a
priză plăcută am avut-o cînd, răs
foind proiectul de plan al EdituTii 
Tineretului, am întîlntt o valoroa
să lucrare de specialitate, rodul 
activității, antrenorilor Art. Vogel 
și N. Pădureanu. Aștept și alte a- 
semenea surprize, pe cit mai cu- 
rînd...

iasă din- 
nepăsarea 
doua sur-

I

ar merita să tiea cărei reeditare 
studiată. De asemenea, editarea li
nei lucrări din care am citit doar 
fragmente — „Antrenamentul bo
xerilor americani" de Moruzov — 
ar fi de mare folos, ea adresîndu-se 
unui public foarte larg.

Dar nd este vorba doar de a 
prezenta probleme tehnice îmbră
cate într-o haină agreabilă. Boxul 
ca atare — ca și ciclismul și alte 
sporturi de altfel, — poate consti
tui un nesecat izvor de inspirație 
pentru scriitorii noștri, așa cum de 
pildă hipismuil și luptele i-au ser
vit scriitorului australian Frank 
Hardy în crearea unui vast roman.

EUSTAȚIU 
antrenor de

MĂRGĂRIT 
stat la box

o interesanta 
formă de populari

zare a atletismului 
prin fotorepor- 
— folosită in 

U.R.S.S. Pe cină 
și ta noi ?

I. MIHAICA, fotoreporter: Foto
grafia sportivă, pe nedrept vitre
gită de Editura Tineretului, se 
bucură de mare atenție în U.R.S.S., 
în țările de democrație populară 
și în restul lumii, unde editarea de 
albume, de fotoreportaje pe ramu
ră de sport și alte forme asemă
nătoare se situează la loc de cinste 
în preocupările editurilor de spe
cialitate. Indiferența care domnește 
la noi explică in bună măsură și 
lipsa de atracție față de subiectele 
sportive a fotoreporterilor de alte 
specialități și implicit, relativul im
pas al fotografiei noastre sportive.

ELLA ZELLER, maestră emerită 
a sportului, campioană mondială la 
tenis de ntasă : Alătuar- de carența 
lucrărilpr tehnice îrIml serie de 
discipline sportive f- • reslm-te- 
lipsa aproape total) a lucrărilor 
beletristice.

COXNEL GEORGESCU, scrimer : 
Scrima se dezvoltă, scrimerli au 
succese, dar... nici o carte despre 
scrimă, nici o lucrare care să-i a- 
Jube . pe fruntașii- acesțat șport ca 
și 'pe sportivii începători să pro
greseze mai rapid.

SONIA COLCERIU1, maestră a 
sportului, componentă a reprezen
tativei feminine de ____
după întoarcerea de la Paris, unde 
echipele noastre ’ au ocupat locul 
II în campionatele mondiale de vo
lei, mi-am dat seama cit interes 
ar trezi în rîndurile tineretului 
sportiv o mică „istorie" a compor
tării sportivilor noștri fruntași pes
te hotare.

volei : Abia

’ E3RrEUGE* BARBU
Cu oriciiă -matțțțozitție ar privi 

unii titlu’ acestui articol, trebuie 
să-i asigur că există și o categorie 
de cititori, hai să-i numim, spor
tivi. N-aș putea spune că oamenii 
aceștia, se adapă cu nutreț filozo
fic și că gustă un poem, așa cum 
gustă un meci de fotbai, dar, la 
noi, trăiește irtcă prejudecata că, 
așa cum spunea un intelectual te
ribil, „sportul este literatura pro
știlor". Obiectul acestor rînduri, 
nefiind acela să polemizăm cu ci
neva, trebuie să mărturisim de la 
început că din moment.ee categoria 
de cititori mai sus numiți, există, 
ca scriitor, este de datoria noastră, 
să-i apărăm. Să-i apărăm întîi de 
cartea proastă, pretins scrisă pen
tru ei și care în realitate nu este 
dec't o jalnică maculidură. Cărți 
pentru sportivi s-au scris destul de 
puține la noi și dacă îmi aduc a- 
minte bine, nu numai la noi. Ge
nul nu ispitește, și di- 'c” să nu 
recunoaștem, este și dificil.

O anchetă sumară între scriitori, 
ar da rezultate interesdnte, Cu toa
tă invitația amabilă șkprepetată a 
publicațiilor de specialitate, cartea 
cu subiect sportiv, întîrzie să a- 
pară. Cauzele acestei iniîrzierl sînt 
numeroase și nu strică să le amin
tim. Prima, și cea mai importantă, 
ni se pare a fi aceea a documen
tării. N-aș putea spune că intre 
scriitori se află un număr însemnat 
de amatori de spectacole sportive, 
dar' cițiva există și ei pot fi văzuți 
deseori în tribunele stadioanelor. 
Spunem, în tribune. și nu în mij
locul sportivilor, pentru că ei nu 
au cum ajunge aco’o seu dacă 
a’ung. ajung cu greutate. Cine cre
de că se pot scrie cărți despre 
sportivi, după vizionarea o, hai să 
zicem, 100 de port'd'' d? fotbal 
sau baschet, se înșeală. Literatura 
adevărată se ocupă de oameni și 
oam n i trebuie înțeleși. Nu-mi a- 
m’nteic pină acum să fi aurit că 
C.C.F.S.-ul a invitat vreun scriitor 
să stea în vreun cantonament, la
olaltă cu sportivii să i se ofere 
posibilitatea să trăiască mărar 
c:tva timp împreună cu acești oa
meni. Dacă mai adăugăm că și la 
rarele apariții ale cărții cu subiect 
sportiv, ecoul in presa de specia
litate este ca și inexistent, deși 
cum am spus mai înainte, apelurile 
nu lipsesc, avem o explicație cit 
de c't a carenței literaturii cu su
biect sportiv.

Ni se va răspunde că în viitor, 
lucrurile se vor remedia. Cum? în
treb eu, pentru că am pe masă 
proiectul planului de apariție pe 
1957 a’ Editurii Tinereiului, care, 
se știe, are o secție ce se ocupă 
cu publicarea cărților pentru spor
tivi. La o lectură atentă, se vede 
bine că e vorba de editarea unor 
manuale, ceea ce nu-i rău de loc, 
dar se pune problema ce facem cu 
beletristica sportivă, pentru că 
manualele nu interesează decît un 
public restrîns.

Ne vorbește prof. Emil Ghibu. 
candidat în științe pedagogice

Problemele cărții sportive

acestei direcții, 
cititorii noștri.

inte
resează îndeaproape pe activiștii 
din Direcția Cercetări Științifice 
— Invățămint din C.C.F.S. De a- 
ceea socotim că părerea tov. Emil 
Ghibu, directorul 
va interesa pe
Iată ceea ce ne-a răspuns d-sa 
Ia două întrebări ale noastre:

— In ce măsură corespunde pla
nul editorial pe 1957 cu dezvoltarea 
mișcării de cultură fizică și sport 
din țara noastră?

— Deși planul tematic se dis. 
tinge printr-o diversitate de tit

Tehnica săriturii în înălțime sau 
aruncărilor e un lucru interesant

edu
care

aom-
fl ăe 

, Camoionatee 
și, privind în

a _____ _  ___ *____
desigur, dar cere o pregătire și 
un interes special. Cititorul vrea 
înainte de toate, să știe ce gîndese 
și ce simt sportivii de astăzi, cum 
trăiesc și cum au trăit in trecut. 
In ceea ce mă privește istoria de
pășirii cîforva centimetri, durtnd 
uneori ani de zile, mi se, pare 
foarte captivantă șl plină de dra
matism. Este curios numai faptul 
că autorii nu se g'ndesc cită ener
gie sufletească și ce privațiuni 
cere depășirea unui record.

Țara noastră are de c ftva ani 
și cițiva campioni mondiali. Fie
care știe ce înseamnă să fii ce: 
mai bun din lume într-o disciplina. 
Fără exagerare acești oameni stnt 
cu totul deosebiți și viața or. ere. 
deți că nu m-rită să fie cunoscitO’’ 
Nu e vorba de o prezentare in 
„halat și papuci", să zicem a !n- 
gelicăi Rozeanu sau a Iolandei Ba
laș, ci de felul în care și-au 
cat voința, de greutățile pe 
le-au inlimpinat.

Lipsesc cărți despre marile 
petiții internaționale, cum ar 
pildă. Cursa Păcii, 
mondiale de volei , 
vtttor, desnre Olimpiadă Pe'atarea 

seacă a cifrelor și comentariu? strict 
profesional al reporteru'ul nu pot 
să st’Olinească înțelegerea adincă 
a scriitorului.

Anuare'e sportive, apărute tar
div, manualele seci neinter^sină 
masele largi și cărțuli h ridicule 
de popu'arizare de pină acum, tre
buie înlocuite cu pagini vii, inte
resante, pe car?, milioane de oa
meni din țara noastră le așteaptă. 
Nu avem o colecție de biografii a 
marilor campioni, nu avem romane 
cu subiect sportiv și trebuie să 
mărturisim că numai cu traduce
rile din Jack London, nu putem 
face față cerințelor sporite r -■■■■. 
torilor de cărți cu sub ect sportiv. 
In locul ..Dorurilor"' și a ,Ex e~it-;- 
ce’or", tîrguite la Trrlcio-. treE’’? 
să-i oferim tineretului nost’-u ima
ginea. vieții sportivilor noștri frun
tași de astăzi.

!

luri, totuși el nu corespunde intru- 
totul cu dezvoltarea activității 
sportive din țara noastră, mai în- 
tîi de toate din punct da vedere 
cantitativ (ca număr, de titluri și 
ca tiraj). In ultimii doi ani, cu 
ocazia diferitelor cursuri avute cu 
antrenorii și la ședințele cu pro
fesorii de educație fizică, mi-am 
dat seama că aceștia au crescut 
foarte mult din punct de vedere 
al cunoștințelor. De aceea, cred 
că mulți ar putea să ia conde’ul 
în mină și să scoată la iveala lu
crări bune, care să fie traduse 
chiar și în străinătate. Ne lipsește 
o carte despre metodica generali 
unde să se trateze complex 
probleme de metodică: îmbinarea 
problemelor de pedagogie, psiho
logie și fiziologie sportiva cu cele 
ale teoriei educației iizice, etc.

— Sînteți de părere că s-ar 
putea îmbina problemele matodo- 
logice cu cele literar-be-. tris’lce 
în scopul lărgirii preocupărilor teh- 
nico-sportive într-o masă cil mai 
largă de sportivi ?

— Sînt d» acord cu o singură 
rezervă: acest gen de beletristică 
sportivă este foarte greu, pentru 
că nu există o tradiție. încercări 
în acest gen s-au făcut, dar lu
crările apărute nu au fost de o 
valoare prea ridicată. De 
ori.
mod 
deși sânt foarte legați de 
dton, ajunși acasă încuie ușa. trag 
perdelele de la fereastră și *șe- 
zindu-se i la birou uită tot ce au 
yăzut pe terenurile de sport.

multe 
autorii prezintă lucrurile m 

artificial. Unii dintre e\ 
sta-

moment.ee
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asigurîndu-și 
de peste 9 mi- 
Moiceanu, cla-

pe 
a-i
că 
di- 
în

După aproape 60 de ore de pe- 
dalaj, în care, au fost străbătuți 
1938 km., de-a lungul a 13 etape, 
cicliștii participanți la campiona
tul de mare fond al R.P.R. pe a- 
nul 1956. au pătruns duminică 
după amiază pe stadionul „23 
August". In fruntea lor se afla 
maestrul sportului C. Dumitrescu, 
victorios pentru a treia oară con
secutiv în probele de mare fond. 
El a fost, indiscutabil, cel mai va
loros alergător al întrecerii, pe 
care de altfel a controlat-o eu su
ficientă autoritate, 
în final un avans 
nute față de G. 
sat pe locul II.

G. Moiceanu, animatorul cursei 
Sofia—București, a fost și de 
data aceasta la înălțimea învin
gătorului. Sint de apreciat efor
turile sale care au determinat a- 
ducerea echipei Dinamo I 
xrimui loc. Notăm, însă, fără 
iace o imputare prin aceasta, 
dăruindu-se total echipei și-a 
minuat, firește, posibilitățile
lupta pentru primul loc în clasa
mentul individual. Trebuie să-i 
felicităm pe Moiceanu, în egală 
măsură cu Dumitrescu, dat fiind 
că ei doi au fost figurile proemi
nente ale concursului,"

Dacă despre C. Șandru. unul 
din favoriții probei, nu am putut 
relata mai multe în cronicile eta
pelor (așa cum desigur se aștep
tau cititorii noștri), aceasta se da- 
torește faptului că. pur și sim
plu, el nu ne-a dat asemenea pri
lejuri. Șandru, care luase plecarea 
cu șanse certe pentru victoria in
dividuală, s-a păstrat tot timpul 
într-o espectativă inexplicabilă ți 
chiar enervantă (în special pen
tru antrenorul său) întrucît era 
evident că posedă mult mal multe 
resurse decît a arătat.

La capitolul individualităților se 
cuvine să subliniem comnortaren 
peste așteptări a unor elemente 
în plină dezvoltare: Petre Cane 
(Energia), Gh. . Vâsli (Voința), 
R. Klein (Dinamo Or. Stalin), ci
cliști care și-au semnat cu acest 
prilej certificatul de consacrare 
Mențiuni speciale merită, inde
pendent de locul ocupat in clasa
mentul general final, și următorii: 
O. Bosniak (FI. roșie). St. Salair 
tDînamo). I Costan. V. 
și A. Faniciu (Energia). -V. Mol
nar și D. Dulu (Locomotiva), ca
re au întreprins uneori acțiuni 
curajoase. Nu putem trece cu ve
derea nici contribuția efectivă la 
spectaculozitatea etapelor adusă 
de alergători consacrați 
Maxim (Dinamo), Gh. Șerban 
(CCA), L. Zanoni (Dinamo), P. 
Nuță (Energia), Gh. Calcișcă (Di-

Dobrescu

ca A'.

EMIL IENCEC 
H. NAUM

La Opatija luptătorii romîni puteau să ocupe primul loc

. T.

OPATIJA (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Specialiștii 
care au urmărit timp de aproape 

’o săptămînă întrecerile din cadrul 
„Cupei Jadran" desfășurate în 
localitate au fost în unanimitate 
de acord că valoarea tehnica a 
întrecerilor s-a ridicat cu mult 
peste cea a edițiilor anterioare. 
Aceasta, pentru că în acest an 
pe saltelele întrecerilor au par
ticipat echipele Ungariei (cp e- 
chipa olimpică completă) și Tur
ciei (din care au făcut parte cu- 
noscuții luptători Adan, Kaplan, 
Bi'ek, Pandul). In p'.us, au mai 
concurat numeroși luptători de 
a’care ca N. Ande'sson. Mag. 
nusson, Lindberg (Suedia), «Si
nii ci, Vukov, Horvath (Iugosla
via). Brunner (Austria) și alții.

Așa după cum se știe, locul I 
In competiția de lupte clase? a 
revenit Ungariei. Firește victoria 
maghiarilor a fost pe deplin me- 

. ătată- Ei au dovgdit o bună pre
gătire tehnică, tactică și fizică 
dar în primul rînd au dat dova
dă de o dîrzenie și de o putere 
de luptă extraordinară. Ei au 

p.tras cu dinții" — cum se spune 
;în limbajul luptelor — dă fiecare 
‘meci, pentru obținerea victoriei. 
■ Dîrzenia, combativitatea au’ lip- 
' sit însă echÎDei noastre, care deși 
, a realizat un frumos succes ■— 
; fiind întrecută la mică diferență 
i de echipa Ungariei și a întrecut 
reprezentativa Turciei, Iugoslaviei 
etc. — putea să ocupe chiar și 
primul lot. Bularca, Popeseu, Gh. 
Dumitru și Lazăr Buior s-au 
prezentat sub posibilitățile lor și 
in meciurile decisive pentru ‘ lo
cul I— II au pierdut, în ulti-

dividuală. 
lost 
competiției, 
tată, desigur.

au făcut ca ecbina 
ramină efectiv in doi 
Dumitrescu și Gh. 
această situație, era 
asaltul dinamoviști- 
atiriga scornii. Cele 

sus nu scad insă cu ni-

namo), C. Tudose și D. Țupa 
(Progresul), /. Hora, St. Stefu, A. 
Șelaru și Șt. Sebe (Dinamo).

Dincolo de disputa sportivă in
ii. întrecerea pe echipe a 

caracteristica esențială a 
Nu poate fi ni- 
lupta pasionanta 

care s-a dat de-a lungul a 11 
etape între cele două formații. 
C.C.A. / și Dinamo 1, aspirante 
îndreptățite la titlu.

Atît timp cît echipe C.C.A. a a- 
vut efectivul complet, lupta a fost 
foarte deschisă. Abandonul lu 
Poreceanu, care Tămîne discuta
bil, forma din ce în ce mai slabă, 
manifestată de 7. Constantinescu. 
ca și faptul că N. Pelcaru nu are 
încă valoarea corespunzătoare ari- 
mei formații 
C.C.A. I să 
oameni: C. i 
Șerban. In 
imposibil ca 
lor să nu-și 
relatate mai _ _______ ____
mic din importanta victoriei obținute 
de dinamoviști. pentru care ei me
rită toate laudele. Este știut, fap
tul cj într-o .<6mpetiție’.' de Jung 
kilometrai contează în special, o- 
mogenitatea tormației și buni el 
pregătire ‘ sâ-i dea posibili
tate de a termina proba cu efecti
vul complet. Edificator în legătu
ră cu omogenitatea echipelor este 
și locul III ocupat de Dinamo I!, 
formație tînără în genere, ceea ce 
dovedește seriozitatea cu care 
s-au pregătit dinamoviștii.

Energia /. Flamura roșie (deși 
doar cu doi oameni «de certă va
loare) și Dinamo Orașul Stalin 
au completat prima jumătate a 
clasamentului general. Locul 7, 
ocupat de Progresul rm cores
punde valorii reale a cicliștilor 
respectivi. Faotul se datorește, în 
bună parte, lipsei unui material 
adecuat. Nu este mai puțin ade
vărat că C. Stănescu 
portat sub așteptări

Voința, Energia II și 
tiva, a'cătuite din valori 
parte din ele încă incomplet for
mate pentru asemenea întrecere, 
nu au putut ocupa, firește, locuri 
mai bune; iar Recolta, rămasă 
în doi oameni, a deziluzionat to
tal. Un capitol special: experien
ța foarte îndrăzneață a antreno
rului D. Pantazescu care a al
cătuit o echipă de tineri, (C.C.A. 
II) majoritatea debutanți în pro
be «de mare fond. Să sperăm că 
învățămintele din această între
cere vor servi pentru competițiile 
viitoare.

s-a com-

I.ocomo- 
disțsarate,

mele minute ale partidelor, deși 
condus'seră pină atunci cu 
un suficient avantaj de puncte. 
Despre acești concurenți trebuie 
spus că ia Budapesta, (cu cîteva 
zile înainte de întrecerile de la 
Opatija) comportarea lor a fost 
mai bună. Atr "existat totuși și 
elemente, iare âu doifttdif o bună 
pregătire, dîrzenie. elan, comba
tivitate. Din categoria acestora 
trebuie -să citez. în-primp! rînd 
pe Dumitru Pîrvulescu care con
stituie un’ exentplu ' pentru felul 
disciplinat ia care a luptat și 
elanul arătat în partide. In meciul 
final de pildă, pentru locul 
I,‘ el a cîștigat întrecerea cu-tur
cul Bțlek ■ in uftimble 30 secunde, 
datorită unei - acțiuni hotărîte. 
Cuvinte frumoase se pot spune 
despre Francis'c Horvath si A- 
Iexandru Șuti. Primul a foșt de
clarat învins ia limită in fața lui 
Imre Hodoș, dar părerea gene
rală este că’decnzia'est® discuta
bilă: Al. ’Sail 3 -țlștigat multă 
experiență! știș să lupte și a 
cut o partidă destul de bună 
turcul Kaplan care l-a învins 
o mică diferență de puncte.

Concluzia Care se desprinde 
urma comportării' luptătorilor 
noștri este mulțumitoare. Aceasta 
o arată însăși rezultatele. Desi
gur, așa cum spune antrenorul de 
stat /. Corneanu, comportarea re
prezentanților noștri a fost bună 
din punct de vedere tehnic, însă 
luptătorilor le-a' lipsit dîrzenia, 
puterea de l.uptă în momentele 
critice a'.e partidelor.

Puterea generală este că arbiJ- 
trajele prestate aici au fost slabe,

fă
cu 
la

în

'ii»
E.ttmii metri, ultimul efort: sosirea pe stadionul 23 August. De la 

Minga la dreapta: L. Popou (FI. roșie), V. Militaru r Energia) și Gh.
Văsii (Voința)

In Polonia „lotul olimpic" 
numără... milioane de

pentru Roma 
tineri

O inițiativă care trebuie aplicată și în țara noastră
Trenu: electric goaea cu J00 de 

kilometri pe oră spre Lodz. Eram 
numai două pereoane In tot va- 
gori-Jl. Tovarașut meu' de' tfrum, 
un om la vreo 30 de ani, blond 
ca mai toți polonezii, se arăta un 
bun cunoscător al sportului. Tot 
discutînd despre Sidlo și Chro- 
mik, despre Dunska și Iolanda 
Balaș, timpul trecuse pe nesim
țite. La stația Kobilka interlo
cutorul meu se pregătea tocmai 
să coboare, cînd îmi puse în 
trebarea care avea să mă lase 
atît pe gânduri: — „Vii miine pe 
la noi? O să fie foarte interesant 
Echipa de fotbal pe care o an
trenez joacă primul ei meci pen
tru olimpiadă f... Trenul se pu
sese deja în mișcare, ușile erau 
de acum închise ermetic, așa câ 
n-am mai putut cere nici o lă
murire. Ce a vrut 
olimpiada? La mai 
luni de Melbourne, 
de meci preolimpic 
ba, înt-un sat de 
via ?

Nu m-am putut 
meciul, în schimb, 
după aceea mă aflam în biroul 
secretarului general al Comite
tului Olimpic polonez. Tovară
șul Tomasz Lempart îmi răs
punsese cu multă amabilitate la 
toate întrebările în legătură cu 
pregătirile sportivilor polonezi 
pentru J. O, îmi făcuse cunos- 
cute 
trați 
I-am 
tren, 
dacă

să spună cu 
puțin de trei 
despre ce fel 
putea
lingă

îi vor- 
Varșo-

duce
la cîteva zile

să văd

numele tuturor celor in- 
în vederile selecționerilor, 
povestit întîmplarea din 
întrebîndu-1, într-o doară 

la Comitetul Olimpic se cu-

ele au nemulțumit și dezavanta
jat toate loturi'e. Lucrul acesta l-a 
apreciat și vicepreședintele fede
rației internaționale d’. Ermze 
(Turcia) care a fost total ne
mulțumit de felul în care Jau fost 
acordate anumite decizii. In frun
tea arbitrilor nepriceptfți sau rău 
intenționați se situează austriacul 
Schwartz și maghiarul Lukacs. 
Ultimul a acordat îrr mod complet 

greșit un 
nusson — Popescu, în favoarea 
suedezului. Reprezejitanțul nostru 
s-a împiedicat de salteaua de pro
tecție — deci după ce ieșise de

. pe salteaua de concurs — și a 
căzut pe spate. Fără a sta pe 
g'nduri arbitrul Lukacs a declarat 
tuș, privind astfel pe concurenta! 
nostru de locul I sau IL și chiar 
întreaga echipă de cîștigarea pri
mului loc pe națiuni.

Trebuie să menționez excelenta 
organizare pe care au asigurat-o 
gazdele. Prietenii, iugoslavi .au 
făeut tot posibilul să ofere tutu
ror concurertților cele mai bune 
condiții pentru concurs. In zilele 
libere am făcut excursii plăcute 
în regiunile pitorești, din veci
nătatea orașului Opatija.

Concursurile au avut loc în lo
calul hotelului Belvue din Opa
tija. Dimineața întrecerile s-au 
desfășurat în sală, iar seara pe 
terasa hotelului, la lumina reflec
toarelor, situat pe malul mării 
Adriatice.

După terminarea concursului de
legația sportivilor romîni a vizitat 
cîteva orașe din Iugoslavia. Ea 
urinează să sosească miercuri 
țjțnwieăta în Capitală.
, . I. ȘEINESCU

tuș în meciul Mag-

de oii ro
ci despre

mai cu- 
amănunt

cuce- 
a- 

care 
pre- 
ple.
ul-

nosc aceste manifestații puse sub 
semnul olimpiadei.

— „Dacă se cunosc? Dar noi 
le-am inițiat. Mu mai că, băgați 
de seamă, nu este vorba 
piada de la Melbourne 
cea de la... Romat“

înțelesesem... Cu atît 
rios eram să aflu în 
ce sînt și cum se desfășoară a- 
ceste pregătiri pentru Roma, in 
zilele cînd s-ar fi părut că ab
solut toate preocupările sînt în
dreptate spre marile competiții 
din Australia. Și tovarășul Lam
pert s-a dovedit tot atît oe bun 
cunoscător al acestor pregătiri, 
pe cit se arătase în ce privește 
Melbourne-ul.

Despre ce este vorba? Citito
rii noștri știu că în Polonia, pen
tru selecționarea echipei care va 
pleca la cea de a XVI-a ediție 
a J.O. de vară, s-a folosit origi
nalul sistem al „cercurilor olim
pice". Pentru anul 1955 au fost 
fixate, la toate disciplinele olim
pice, o serie de așa-zise „mini
muri". Toți sportivii polonezi cu 
performanțe egale sau mai bune 
decît acele minimuri au de 
venit purtători ai insignei cu trei 
cercuri olimpice. Pentru cucerirea 
insignei următoare — cu 4 
cercuri — au fost fixate noi nor
me, mult mai grele, care au tre
buit să fie realizate pînă la 1 
august a.c. Actualmente, lotul 
olimpic polonez este alcătuit nu
mai din sportivi care au 
rit 4 cercuri (de exemplu, 
proape toți atleții polonezi 
ne-au vizitat recent purtau 
țioasa insignă). Cei care vor 
ca la Melbourne vor primi 
tirna răsplată: insigna cu cinci 
cercuri.

Pentru 
mas, în 
aplicarea 
ci cu 5 
In acest 
treaga Polonie 
cucerirea primului cerc olimpic. 
El poate fi obținut, pe baza re
zultatelor înregistrate în orice 
concurs oficial — campionate na
ționale, spartachiadă, campiona
tele asociațiilor — dar numai 
de tinerii sub 18 ani. La anul, 
limita de vîrstă va crește, iar 
pentru cucerirea celui de al doi
lea cerc olimpic vor fi impuse 
norme și mai severe. Povestea 
se va repeta în 1958. In 1959 și 
1960, cel de al IVlea și cel de 
al V-leâ cerc olimpic vor. putea 
fi cucerite de orice sportiv, 
diferent de vîrstă, și numai 
funcție de rezultate.

Disciplinele sportive la care 
desfășoară întrecerile „cercului 
limpic" sînt următoarele: box,
gimnastică, atletism, baschet, 
fotbal, natație și. scrimă. Nor
mele, ținînd seama de vîrstă 
„fragedă" a celor angrenați, sînt 
de valoare foarte ridicată. Iată, 
de exemplu, cît trebuie să obțină 
atleții juniori polonezi (17—18 
ani în 1956) pentru a primi in
signa cu un cerc: 11,2 sec. la 
ÎOOm., 23,4 sec. la 200 m., 2:02.0 
la 800 m„ 1.77 m. la înălțime. 
6.45 m. la lungime. 3,40 m la 
prăjină, 15.3C m. la gretr.atea 
de 5 kg.. 40.00 m. la disc, 42.03 
m. la ciocan, etc. Pentru junioa
re : 12,9 sec. la 100 m-, 13,0
sec. la 80 m.g., 1,45 m. la înăl
țime, 5,15 ■ m la lungime, 36.00. 
im la disc, etc. . -Pentru băieți 
(15—16 ani) : 11,6 sec. — 100

Roma, sistemul a ră- 
principiu, același. Dar 
lui a început nu cu 2 
ani înainte de Jocuri! 
an se desfășoară în în- 

bătălia pentru

in. 
în

se 
o-

n Tiifneul califfcre 
in categoria Aria foto pe apă

Ieri ia ștrandul „Dante Gherman" 
din Capitală s-a disputat în ca
drul turneului de calificare pentru 
categoria A de polo pe apă. me
ciul dintre echipele clujene. Lo
comotiva și Metalul. Victoria a 
revenit feroviarilor cu scorul de 
5—0 (2—0). Astăzi Ia ștrandul 
„Dante Gherman" la ora 17, este 
programată întîlnirea dintre Ști
ința București—Locomotiva Cluj.

Tot ieri, înaintea meciului de 
po»o. s-au desfășurat citeva probe 
de înot cu participarea înotăto
rilor fruntași. In proba de 160 m. 
spate, D. Kaminski a înotat dis
tanța în 1:113, timp ce consti
tuie un nou record de juniori ca- 
tegoria I (vechiul record 1:12,5). 
iar M. Vasiliu, cu 1:133, a egaiat 
recordul juniorilor 
a II-a.

de ca'.egoria

m., 2:06.0 — 800 m„ 6,10 m lua- 
gime, 1,70 m. înălțime, etc. Pen
tru fete (15—16 ani) : 13,i — 
100 m„ 1,42 m. — înălțime. 4.95 
nț — lungime, etc. La natație 
sînt fixate norme numai pentru 
băieți sub 17 ani (1:08.0 — 190 
m. liber, 3:02.0 — 200 m. flu
ture, 3:06.0—200 m. bras, etc.) 
și fete sub 16 ani (1:19.0 — 
100 m. liber, 1:33.0 — 100 m 
fluture, 3:203 — 200 m. bras, 
etc.). Trebuie să recunoașteți că 
nu e ușor 
treaptă din 
Roma„.

Este bine
re. „Primul 
cele care-i vor urma, nu 
stituie nici uneia dintre crnnpe- 

normele 
olimmada 
stimulent 

băiat, fie-

lucru să urci prima 
drumul ce duce spre

de făcut o preciza- 
cerc olimpic", ca și 

i se suh-

existente. Dar 
au drept țintă 
un excepțional

tițiile 
care 
sînt 
pentru tineret. Fiecare 
care fată care a îndrăgit spor
tul, nu are acum decît un singur 
vis: să obțină insignele olimpice.

Profesorii de educație fizică 
din școli, antrenorii, instructorii 
sportivi din Polonia își îndreaptă 
și ei toată atenția pentru desco
perirea elementelor talentate, pen
tru sporirea numărului d? pur
tători ai insignei cu „primul 
cerc". De pe acum, sute de tineri 
polonezi au cucerit insigna. Mai 
sînt 4 ani pînă la J.O. de la 
Roma, dar trierea care se va 
face între timp va asigura spor
tului polonez o bună reprezen
tare.

,,Este cît se poate de firesc să 
asigurăm pregătirilor pentru olim
piadă acest caracter de riasă" 
îmi spunea în încheiere Tomasz 
Lempart. „Ciștigul este dublu: 
răspindirea în cele mai largi 
pături a minunatelor idei olim
pice, și mai ales, pregătirea te
meinică, științifică și sistematică, 
eșalonatd pe un interval de a- 
proape 5 ani, a celor care vor 
apăra culorile Poloniei pe sta
dionul olimpic din Roma".

Păstrez ca pe o plăcută amiiu 
tire din Polonia insigna cu un 
cerc olimpic pe care mi-a dărui
t-o Tomasz Lempart la despăr
țire. Oare Ia noi n-ar putea fi 
dat de pe acum, la fel cum au 
făcut prietenii polonezi, semna
lul pregătirilor pentru Jocurile 
Olimpice de la Roma ?

I. MANOLIU

PE SCURT
• In cadrul unei tentative pilotul 

cehoslovac Frantisek Novak a sta
bilit un nou record mondial de dis
tanță parcurgînd 4400 km. fără escală. 
Sportivul cehoslovac a pilotat un a- 
vion — sport de tip Sokel (categoria 
mai puțin de 1000 kg.) zburind de la 
Brno pînă la Kolunda, la granița cu 
Uniunea Sovietică. La aterizare Fran
tisek Novac mai avea în rezervor nu
mai 4 litri de benzină.

© Cîțiva înotători sovietici au par
ticipat duminică la un concurs or
ganizat la Budapesta. In proba de 
200 m iiber Nik;, n a obținut 2:08,8 
iar Sorokin 2:11.6. La 200 m. bras 
Zasiega a realizat 2:41,8. O perfor
manță excepțională |a obținut tînăra 
înotătoare maghiară Ordogh cu 
1:85,3 învingînd-o pe Szdke care a 
real zat 1:06,3. Proba de 400 m liber 
a revenit înotătorului Acs cu 4:40,9.
• La Belgrad întîlnirea de box 

dintre reprezentativele orașelor Bel- 
grad-Budapesta, a revenit boxerilor 
iugoslavi cu 11-9.

0 Echipa secur ^ de box a Ce
hoslovaciei a întrecut cu 12-8 re- 
prezentativa^ Egiptului.
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L. Szabo a cucerit din nou meSalia de aur 
la concursul motodclist internațional de 6 zile

' Sîmbătă, în localitatea Gar- 
misch-Partenkirchen. din R.F.G. a 
luat sfîrșit ultima etapă a con
cursului motociclist internațional 
de șase zile.

Cea de i. 31-a ediție a „Olimpia
dei motocicliștilor" a constituit 
pentru alergătorii europeni cel mai 
sever examen la care au fost su- 
puț- vreodată așii ghidonului de pe 
bătrînul continent. Că a fost așa, 
ne-o mărturisesc însăși cifrele. Din 
cei 313 concurenți, cîți au pornit 
în prima etapă, la capătul celei de 
a Vl-a, linia de sosire a fost tre
cută doar de 202 motocicliști. Deci, 
111 abandonuri; 111 concurenți 
care nu au putut rezista durității 
traseului și mediilor orare mari 
impuse de organizatori. Din cei 46 
de motocicliști înscriși de Anglia 
au abandonat 24 Din cei 19 repre
zentanți ai U.R.S.S. cursa au ter
minat-o 10, etc. 
cliștii abandonați 
pelor U.R.S.S. se 
stianov. alergător 
a putut fi apreciată de către ama
torii de sporturi mecanice din țara 
noastră, cu priiciul concursului in
ternational de motocros desfășurat 
anul trecut 1« Orașul Stalifl.

In actuala ediție a „Olimpiadei 
motocicliștilor", au fost reprezen
tate ’9 națiuni, cu un total de 29 e- 
chipe Victoria finală a revenit re
prezentativei secunde a Olandei, ai 
cărei componenți au terminat în

Printre motoci- 
din rîndul echi- 
numără și Seba- 
a cărei valoare

Numeroși participant!' 
la cea de a Hl-a ediție 

a campionatelor internaționale 
de tir

Cea de a IIl-a ediție a campio
natelor internaționale de tir ale 
țării noastre se va desfășura anul 
acesta între 3 și 7 octombrie pe 
poligonul de la Tunari. Și-au a- 
nunțat participarea pînă în prezent 
echipele U.R.S.S, R.P. Polone, 
R. P. Ungare, R.P.F. Iugoslavia, 
Italiei, R.P. Bulgaria și Danemar
cei. Se așteaptă confirmarea din 
partea R. Cehoslovace și Suediei.

trecerea nepenalizați, Iar în cadrul 
circuitului de viteză — organizat 
pentru departajarea echipelor afla
te la paritate de puncte — an rea
lizat timp mai bun dectt echipele 
R.P. Polone A, R. Cehoslovace B., 
și R. F. Germane A. Toate f?*ă 
penalizări în cursa de regularitate.

Echipa noastră, compusă din 
Ludovic Szabo, Barbu Predescu, 
Mircea Cernescu și Mihai Pop, a 
ocupat locul XI, realizînd prin a- 
ceasta o performantă deosebit de 
valoroasă. Ludovic Szabo a termb 
nat cursa nepenalizat, astfel că 
organizatorii i-au conferit medalia 
de aur. Barbu Predescu cu 15 pe
nalizări a primit medalia de argint 
iar Mircea Cernescu (138 penali
zări) și Mihai Pop (112 penalizări) 
medalii de bronz.

In ultimii doi ani. Ludovic Sza
bo a obtinut în total patru medalii 
de aur. Două anul trecut și anu
me: la concursul internațional de 
patru zile din R.D. Germană șî la 
„Olimpiada motocicliștilor", des
fășurată de R. Cehoslovacă, iar 

anul acesta în cadrul acelorași 
competiții a reușit să reediteze 
performantele cucerind alte două 
medalii.

Rezultatele obținute de Barbu 
Predescu, M. Cernescu și Mihai 
Pop. ar fi putut fi și mai bune dacă 
aceștia nu ar fi trebuit să facă 
față numeroaselor defecțiuni me
canice care în mod normal trebuia 
să-i scoată din concurs. In plus. 
Barbu Prede-cu și Mircea Cernescu 
au fost accidentați, primul la mînă 
iar cel de al doilea la un picior, 
fapt care i-au împiedicat să repare 
unele defecțiuni mecanice în vite
za ce le-o impunea ritmul extrem 
de viu al întrecerii.

Iată acum clasamentul general 
a* concursului internațional de 6 
zile, „Cupa de argint": 1. Olanda 

B, zero pen.; 2 R.P. Polonă A, zero 
pen.; 3. R. Cehoslovacă B., 
pen.; 4. R. F. Germană A,
pen.; 5. Olanda A. 3 pen ; 6. R. Ce
hoslovacă A. 4 pen.; 7. Anglia B. 
100 pen.; 8. Finlanda 145 pen.; 9. 
R. P. Polonă B. 232 pen.; 10. 
U.R.S S. B. 264 pen.; 11. R.P.R. 
265 pen.; 12. Suedia B. 267 pen.; 
13. Italia B. 302 pen.; 14 U.R.S.S.

A. 356 pen.; 15. R.F. Germană B.
500 pen.; Italia A. 653 pen.; 17. An
glia A. 704 pen.; 18. R.P. Bulgaria
A. 756 pen.; 19. Belgia B. 756 pen.;
20, Elveția B. 763 pen.; 21. Belgia A.
774 pen.; 22. Suedia A. 800 pen.; 
23. Austria 899 pen.; 24. Irlanda
B. 1111 pen.; 25. R.P. Bulgaria B.
1124 pen.; 26. Elveția A. 1569 pen.; 

27. Irlanda A. 1602 pen.; 28 Spania
A. 1910 pen.; 29. Spania B. 2300 
pen.

I

zero 
zero

ȘTIRI OLIMPICE
Pe pistele de atletism ale lumii

DOUA noi recorduri 
EUROPENE

• Sîmbătă și duminică s-a desfă
șurat la Hamburg întîlnirea de atle
tism dintre reprezentativele R. F. 
Germane și Finlandei. Victoria a 
revenit echipei finlandeze cu scorul 
de 231,5—229,5. In cadrul întrecerilor 
s-au înregistrat cîteva rezultate ex
cepționale, dintre care două recor
duri europene. La 110 m garduri 
germanul Lauer a alergat 13,9 (ve
chiul record european a aparținut 
lui. Hdman (Suedia) cu 14,0). Pe 
locul II s-a clasat Steines (R.F.G.) 
cu 14,0. Al doilea record european 
a fost obținut de finlandezul Lans- 
trom la săritura cu prăjina: 4,51 m 
(vechiul record i-a aparținut tot lui 
cu 4,50 m). Alte rezultate: 100 m:----------  --- --- — Haas

Urbach 
—----------Rakha-

mo (Finlanda) 15,52 m; X000 m. ob
stacole: Laufer (R.F.G.) 8:48.0 (re
cord): disc; Lingrouse (Fin.) 52.67 
m; 400 m: Helsten (F.n.) 46.5.
• Iată cîteva rezultate ale atleți-

lor maghiari: greutate KSvesdi 18,44 
m; disc Leva: 50,24 m; 200 m. băr
bați Senkey 21,8; 00 m garduri
Gyarmati 11,6.
• Săritorii în lungime europeni 

adună ,,atu-uri‘‘ pentru Jocurile O- 
limpice. După excelentele perfor
manțe de la București (vă reamin
tiți: Vlser — 7.98 m., Grabovski și 
Fedosiev — 7.68 m.) iată că și blon
dul finlandez Valkama (care cu ani 
în urmă a evoluat la București) a 
reușit un nou record al țării sale, 
ater zînd la 7,77 m. al doilea timp 
european al anului. Duminică Ia 
Belgrad, în întîlnirea atletică Polo- 
nia-Iugoslavia, Kropidlovski (ajutat 
de vînt) a fost măsurat 7,70 m. Un 
rezultat bun a înregistrat și suede
zul Wahlander — 7.57 m. Se pare 
deci că la Melbourne, americanii 
vor primi o replică viguroasă <Kn 
partea europenilor pe care i-au în
vins pînă acum cu facilitate la tre
cutele ediții ale jocurilor.
• După cum anunță 

ghez „Svobodne Slove" 
pek, cu toate eforturile 
energia-1 binecunoscută, 
să găsească forma cea 
Campionul cehoslovac - 
zat printr-un spirit autocritic foarte 
dezvoltat — și-a fixat un termen de 
patru săptăminl pentru a reușj o ■ 
performanță de valoare. Altfel, el 
va renunța definitiv să participe la 
Jocurile Olimpice.
• Dawe Sime, cel mal rapid aler

gător din lume (20 sec. pe 200 m.) 
nu va mat putea concura de loc în 
acest an. Recenta încercare de a 
relua activitatea competițională. tă
cută în cadrul unul concurs la Lon-

Pohl (R.F.G.) 10.3; 200 m:
(R.F.G.) 21,0; greutate:
(R.F.G.) 16,70 m; triplusalt:

ziarul pra- 
Emil Zato- 
și cu toată 
nu reușește 
mai bună. 
- caracteri-

<fra, s-a soldat cu un nou și grav 
clacaj. Atletul american s-a despăr
țit de delegația care întreprinde un 
turneu în Europa, rămînînd în ca
pitala Angliei unde medicii i-au 
promis câ-l vor vindeca (radical) 
de elangața mușchilor posteriori ai 
coapsei care-1 supără de la începu-- 
tul anului.
• Gordon Pirje s-a decis ca la 

Jocurile Olimpice să ia startul și în 
cursa de 1.500 m. înaintea plecării 
în Australia (care va avea ioc în 
curînd) el a alergat pe această dis
tanță o cursă „de adio" pentru lon
donezi. Deși a reușit cu 3:43,4 un 
nou record personal, victoria a re
venit tinârului atlet din R.D.G. 
Klaus Richttenhalm (cîștigătorul a- 
cestei probe la ediția de anul tre
cut a campionatelor internaționale 
ale R.P.R.) care a reușit 3:43,0. După 
cursă Ptrte a declarat că poate co
borî șl sub ultimul său timp, dar 
că ia Jocurile Olimpice va juca „ma
rea carte" nu pe 1.500 m. ei pe 
10.060 m. După părerea atletului bri
tanic recentul record al lui Vladi
mir Kuț — deși fenomenal — poate 
fi întrecut de doi sau trei atlețl. 
printre care citează firește și pe ac
tualul recordman.
• La Glasgow, 

formă „olimpică" 
in 1:47,5, cel mal 
riera sa.
• La Zagreb s-a ___ ___

de 22 și 23 septembrie întîlnirea atle
tică internațională dintre echipele re
prezentative ale R.P.F. Iugoslavia și 
R-P. Polone. Atleții polonezi au cuce
rit victoria cu rezultatul de 119—91 
puncte. In cursul întrecerilor, atleții 
celor două țări au realizat o serie de 
performanțe valoroase printre care 
mai multe noi recorduri. La lungime, 
polonezul Kropid.owski a realizat 7,70 
m. (nou record), iar la greutate Sos- 
gornik (R.P. Polonă) a stabilit un nou 
record cu o aruncare de 16,77 m. A- 
runcătorul iugoslav de disc Radosevic 
a întrecut recordul țării sale la această 
probă cu rezultatul de 52.60 m.

Iată cîștigătorii celorlalte probe : 
110 m. garduri: Lorger (R.P.F.I.) 
14”tfl0; 400 m. plat: Mach (R.P.P.) 
4S’*0; 1,500 m.: Mugosa (R.P.F.I.)
3'44"4l0; înălțime: Marianovic
(R.P.F.I.) 1.95 m.; 100 m. plat: Lorger 
(R.P.F.I.) W'6'10; 10.000 m.: Krzyszko- 
wiak (R.P.P ). 23’26"2'10; 5.000 m. Mu
gosa (R.P.F.I.) 14*12"0; ciocan: Rut
(R.P.P.) 62.31 m ; prăjină: Adamczyk 
(R.P.P.) 4.30 m.; 300 m.; Makomaski 
(R.P.P.) l*S2"3/10 200 m. plat: Petrovic 
(R.P.F.I.) 21-8/10; suliță: Sidlo (R.P.P.) 
80,44 m.; triplu: Malcherczyk (R.P.P.) 
15,67 m.: 400 m. garduri: Kotlinski 
(R.P.P.) 43"3/10; 4x100 m. R. P. Po- 

. lonă 40 -8/10; 4x400 m. R.P. Polonă 
3’14"8/10.

Brian Hewson în 
a acoperit 8M m. 
bun timp din ca-

desfăfurat în zilele

înaintea intHnirîi internaționale triunghiulare de haltere
Despre concurenții bulgari

luni în urmă echipa Bulgariei 
a întrecut cu 5—2 puternica re
prezentativă a Austriei. Victoria 
a avut un mare răsunet, pentru 
că austriecii au o veche tradiție 
în spartul halterelor, iar bulgarii 
s-au evidențiat doar în ultimii 
ani.

Din 1950 sportul haltere’or se 
dezvoltă necontenit în țara veci
nă. Se organizează secții de hal
tere pe lîngă fiecare colectiv spor
tiv, de la orașe și sate. Comite
tul pentru cultură fizică 
din R.P. Bulgaria trimite 
le tuturor colectivelor și 
nizat școli 
că sportul 
necontenit 
fililor din 
5000. Este 
stă mare masă de halterofili să 
apară elemente tinere cu mari 
perspective. Unul din aceștia este 
Ivan Veselînov care a abținut un 
rezultat excelent la campiona
tele europene de la Hel
sinki: locul III la categoria semi
grea cu o performanță de 417/» 
kg. El deține recordurile Bulga
riei la împins cu 130 kg., la 
smuls cu 127,5 kg, iar la arun
cat cu 167,51 kg. Este fără în
doială cel mai bun halterofil bul
gar. Un alt concurent valoros 
este Stoian Petkov la categoria 
cea mai ușoară. Cu prilejul întil- 
nirii Bulgaria — R.S.S. Ucrai
neană el a realizat 302,5 kg.
(performanță cu care s-ar fi pu
tut clasa pe locul II la campio
natele europene). Foarte buni 
sînt și „ușorul" Ivan Abadjiev 
(335 kg.). Ilia Nikolov la cat. 
semi-ușoară (adversarul nr. 1 al 
lui Ion Birău) cu performanța 
de 315 kg., „mijlociul" Savov 
(377,5 kg.), etc. Iată recordmanii 
în ordinea categoriilor: Nico'.ov
(302,5) ; Nioolov (315) ; Abadjiev 
(355); Constantinov (370); Sa
vov (377,5) ; Veselînov (417,5) ; 
Atanasov (395).

Din prezentarea succintă a hal
terofililor bulgari și prin compa
rarea performanțelor reiese că ve
cinii noștri de la sud au prima 
șansă pentru cucerirea locului în- 
tîi în concursul triunghiular.

Corespondentul nostru din So
fia, Totna Hristov, ne-a transmis 
lotul halterolililor bulgari care 
va face deplasarea la București: 
Ilia Nikolov. Stoian Pelkov, Ivan 
Adabjiev, Vasil Constantinov 
(Ivan Dilov), Vladimir Savov, 
Ivan Veselînov, Vasil Marincov.

Dintre aceștia un număr de 4 
au obținut normele prevăzute pen
tru olimpiada de la Melbourne: 
St. Petkov, II. Nikolov, A. Abad
jiev și I. Veselinov. (LO.)

Sîmbătă și duminică, așa cum 
am anunțat, va avea loc în Ca
pitală întîlnirea internațională 
triunghiulară de haltere 
echipele Bulgariei, 
și R.P. Romîne.

Cartea de vizită 
presionantă o au 
halterofilii bulgari — care la ora 
actuală sînt alături de haltero
filii sovietici și polonezi cei 
mai buni din Europa. Cu cîteva

RD.

cea 
fără

dintre 
Germane

mai im- 
îndoială

Modificări in echipa olimpică a R. P. Polone
prilejul concursului internațional 
desfășurat recent pe lacuâ 
din Italia.

Tot cu acest prilej s-a 
cunoscut că Polonia va 
prezentată la Olimpiadă în 
toatele sporturi: box. gimnasti
că, atletism, scrimă, tratație, hal
tere și tir. Componența definitivă 
a loturilor olimpice va fi anun
țată la mijlocul lunii octombrie.

Comitetul olimpic ai R.P. Po
lone a hotărit ca lotul polonez 
de lupte să nu mai facă depla
sarea la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne, aceasta ca urmare a 
rezultatelor slabe obținute de lup
tătorii polonezi în ultima vreme. 
In locul lor au fost selecționați 
in lotul olimpic canotorii Walko- 
wiakowna, Kaplaniak, Skwarski 
și Gorski care s-au remarcat cu

Echipa de șah a 
pentru a treia oară
Iti cadrul Olimpiadei de șah 

s-au jucat la 23 septembrie parti
dele întrerupte din rundele pre
cedente. Echipa R.P.R- a fost 
tofrîntă de cea a Angliei cu 
2>/z—U/2- Ghițescu a făcut re
miză cu Philips. In meciul ou 
reprezentativa Israel șahiști noș
tri au înregistrat un rezultat de 
egalitate (2—2). Soos a eîști- 
gat la Aloni, Ciocîltea a pierdut 
la Czern'ak, iar partidele Porath— 
Troianescu și Smjîtiren—Gfiițes- 
cu s-au terminat remiză.

Iată rezultatele definitive ale 
altor mec uri, după terminarea 
partidelor întrerupte: runda Vllf-a: 
URSS—Elveția 3—1, Ungaria— 
Cehoslovacia 2’/2—l‘/2, Bulgaria- 
Argentina 2!/2—I */2; runda IX-a: 
Ungaria—Elveția 3—1, URSS— 
Danemarca 3‘/2—'I2, R. F. Ger
mană—Bulgaria 2*/2—1‘/2, Iugo
slavia—Israel 2'/a—l'/s. Argentina 
—Cehoslovac a 3—1; runda X-a: 
URSS—Iugoslavia 2'/2—1‘/2, Ar
gentina—Elveția 2—2, Ungaria— 
Danemarca 2'/2—l'/s-

înaintea ultimei runde echipa 
URSS totalizase 28'/2 puncte a- 
vîrid un avans de 4 "puncte față 
de echipele Ungar ei și Iugoslaviei, 
clasate la egalitate. Prin aceasta 
șahiștii sovietici și-au asigurat 
întîietatea în competiție indiferent

Lecco

făcut 
fi re- 
urmă-

Uniunii Sovietice
campioană mondială

de rezultatul din ultima rundă.
Ieri după amiază s-au desfă

șurat înttlnrile din runda a Xl-a 
și ultima din cadrul turneului fi
nal al Olimpiadei de șah. Șahiștii 
romîni au avut dificila sarcină 
de a înfrunta echipa campioană 
mondială, URSS. Trei partide s-au 
terminat în cursul orelor reglemen
tare de joc, tnsemnînd tot atîtea 
rezultate de egalitate, care fac 
cinste reprezentanților 
cîltea a făcut remiză 
Troianescu cu Keres, 
Taimanov. Partida 
Ghetler s-a întrerupt 
pentru șahistul sovietic. Ea va 
continua în cursul dimineții de 
marți. Pînă atunci scorul meciu
lui RPR—URSS este l*/2—l’/a-

Tot ll/2—i'h (și o partidă în
treruptă) - este pînă acum rezul
tatul meciului care trebuie să de
cidă pe deținătorii locurilor 2 și 3 
Iugoslavia—Ungaria. Gl’goricl șî 
Szabo au făcut remiză, Matanovfcf 
l-a învins pe Barcza, iar Ivkov 
a pierdut la Benko.

Celelalte întîlniri au rămas ne
terminate.

Echipa Uniunii Sovietice avînd 
30 puncte (și o partidă între
ruptă) a terminat prima în cla
samentul turneului, păstrindu-și 
titlul de campioană mondială.

noștri. Cio- 
cu Smîslov, 
iar Soos cu 
Radulescu— 
cu avantaj

și sport 
materia- 
a orga- 
Și iată 

dezvoltă 
haitero- 

de

de antrenori, 
halterelor se
Azi numărul 
Bulgaria trece 

și firesc că din aoea-

«MaWt HOTARE
DOUA DECLARAȚII DUPĂ JOCUL 

DE LA MOSCOVA

BUKOVI (antrenorul 
echipei R.P.U.): 
re în jucător.: 
mare victorie, 
dovedit bună.
teza".

GRANÂTKIN
misiei centrale de Fotbal a U.R.S.S.): 
„Echipa U.R.S.S. a jucat slab, mai 
slab de cit la Hanovra. Ungurii au 
fost în formă bună. Recunosc că 
golul înscris de Ilin (min. 68) a fost 
marcat dintr-o poziție viz bilă de 
ofsaid. După aspectul' jocului un 
rezultat de egalitate ar fi fost mal 
just. Mi-au plăcut Kotasz. BOrzsd, 
Grosits și Șandor.
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

________ federal al 
„Am avut încrede- 

noțtri. Am reușit o 
Tactica noastră s-a 

Ne lipsește încă vl-

(președintele Co-

La Stuttgart a avut loc al treilea 
meci din cadrul Cupei Campionilor 
Europeni dintre Borusia Dortmund 
și Spora Luxemburg, victoria a re
venit echlpej Borussia cu 7—6 (4—01 
care s-a calificat astfel în turul ur
mător.

PARIS,24 (Agerpres). —
In „Cupa campionilor europeni" la 

fotbal s-au jucat zilele trecute alte 
două întîlniri. La Copenhaga, cam
pioana Franței Nice a trebuit 
să se mulțumească cu un rezultat 
de egalitate: 1-1 (0-1) în fața cam
pioanei daneze Aarhus.

Meciul dintre echipele campioane 
ale Spaniei și Portugaliei, Bilbao și 
F. C. Porto, disputat la Porto, a 
luat sfîrșit cu rezultatul de 2-1 în 
favoarea fotbaliștilor spanioli. Retu
rul meciului va avea loc ' — *■
la 26 septembrie.

la Bilbao

scris, cu 
ani de la 
Galatasa- 

Sofia

• După cum am mai 
prilejui împlinirii a 50 de 
Înființarea clubului turc 
ray, echipa bulgară Dinamo 
a jucat la Istambul, repurtînd o me
ritată victorie cu scorul de 2-1. Jo
cul a început sub semnul cfominăr-i 
echipei gazde care înscrie primul 
gol în min. 12. La un atac al gazde
lor, mingea este interceptată de Me
tin care de la 25 m. printr-un șut 
puternic o introduce în poartă'. Oas-

peții își revin șt în min. 36 ega
lează și mai tîrziu iau conducerea. 
De remarcat că echipa turcă a exe
cutat o lovitură de la li m. care a 
fost ratată. Spre sfîrșitul meciului, 
gazdele atacă puternic însă apăra
rea bulgară a funcționat ireproșabil. 
In acest meci, Galatasaray a folo
sit formația: Turgay-Saim I, Salm II, 
lunal-Iurgun, Rober-Istendiar, 
tin, Suat, Kaferi, Ulnger.

• Duminică. în cea de a 7-a etapă 
a campionatului iugoslav de fotbal, 
s-au înregistrat următoarele reali
tate: Hajduk Split — Lokomotiv Za
greb 2—1; Crvena Zvezda-Beogndski 
Sport Klub 4—1; Voivodlna — Spartak 
5—2; Velez Mostar — Radnicki 4—1; 
Buducnost Titograd — Dinamo Za
greb 0—3; Zagreb — Sarajevo 4—a.

In clasament conduce echipa Haj- 
’'«lit cu 12 puncte, urmat? de 

Crvena ZvezAa cu 12 puncte, Voj- 
vodina — 10. Velez Mostar si Dina
mo Zagreb cu * puncte.
• re stadionul republican din Ere

van s-a disputat la 23 septembrie me
ciul de fotbal dintre eehloe'e Dinamo 
•"'ror" si Spartak Erevan. întîlnirea 
s-a încheiat cu seorul de 3—2 tn fa
voarea fotbal'știlor albanezi.
• In cadrul campionatului unional 

de fotbal duminică s-au desfășurat 
două întîlniri. La Sverdlovsk echipa 
Ș aht tor din Stallno a învins cu sco
rul de 1—0 echipa focală Casa Ofițe
rilor, iar la Leningrad echipele locale 
Zenit șl Rezervele de Muncă au ter
minat Ia egalitate: 1—1.
• Dynamo Fraga se află în tur

neu în Afr ca de Sud. Duminică, în 
cel de al doilea joc, fotbaliștii ce
hoslovaci au jucat la Johanennsburg 
unde au întîlnit reprezentativa 
Transvaalulul. Victoria a revenit e- 
chipei Dynamo cu scorul de 
(2-1).
• In campionatul bulgar 
desfășurat doar două întîlniri: 
tak Sofia-Spartak Stalin 1-1; 
tak Plovdlv-Mlnior Dimitrovo
• In prima etapă a campionatului 

italian de fotbal s-au înregistrat re
zultatele: Genova-Roma 1-1; Lazio- 
Juventus 6-3; Milan-Trtestina 2f: 
Napo’.ii-Atalanta 2-6; Padova-Samp-

Me-

4-1

s-au 
Spar- 
Spar- 
2-1.

floria 2-6; Palermo-Lanerossi 3—1; 
Spal-Intemazionale 1-6; Torino-Bo
logna 1-1, Udinese-Fiorentina 2-5.
• Pe stadionul Municipal din Șan- 

hal s-a desfășurat la 23 septembrie 
inttliUrea Internațională de fotbal 
dintre echipa reprezentativă a Pa
kistanului $1 echipa selecționată a 
orașului Șanhai, cîștigătoarea ediției 
din acest an a campionatului de fot
bal al R.F. Chineze. Meciul a luat 
-tîrslt cu un rezultat de egalitate: 
2—«.
• In etapa de duminică a campio

natului cehoslovac de fotbal s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Spartak Sokolovo-U.DșA. 3-1; Slo
van Bratislava-Banik Ostrava 6-3; 
Tatran Preșov-Banik Kladno 0-1; 
Dynamo Zillna-Spartak Koșice 2-1; 
Spartak Hr. Kralove-Ruda Hvezda 
Bratislava 1-1. In 
duce ech pa Banik 
urmată de U.D.A. 
cu cite 13 p.
• La Fraga s-a

clasament con- 
Ctstrava cu a> p. 
și Ruda HvezcTa

• La Praga s-a desfășurat dumi
nică meciul internațional de fotbal 
dintre reprezentativele foștilor in
ternaționali al Cehoslovaciei șj Aus
triei. Victoria a revenit fotbaliștilor 
cehoslovaci cu scorul de 5-3 (3-1). 
Au înscris: Lufll (3) și RAa (2) 

pentru învingători și Fitz, Jerusa
lem șl Schorsh (din 11 m.) pentru 
învinși. Cele două echipe au .urat 
în următoarele formații: Cehoslova
cia: Planicika (Bokșai)-Senecky
(Bruha), Stumpf-Bruha (Koubek). 
Boucek (Koubek), Hampejz-Riha. 
Toman, (Senecky), Ludl, Kopecky. 
Vitlacll.

Austria: Musil-Gerhandt. Purta. 
Holsteper-Smistig (Marischka), Va- 
vra-Fitz, Rosembauer, * Fischer, 
(Schorsch). Jerusalem. Neumar.
• In cadrul campionatului polo

nez, duminică s-au înregistrat re
zultatele: Garbarnia Krakow-CWKS. 
0-1; Gornik Zabrze-Wisla Krakow 
2-0; Gwardia Bydgoszcz-Ruch Chor— 
zow 0-1; Gwardia Varșovia-Budow- 
lane Opole 1-3; Lechia Gdansk-Ko- 
lejarz Poznan 1-0; Wloknlarz Ixxfz- 
Stai Sosnowiec 0-0. In clasament 
conduce C.W.K.S. cu 28 p. urmată 
de Ruch Chorzow cu 21 p.


