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La a- 
piăcută, în- 

a lost vorba de un dști-

Mureșanu are numai 17

ECATERINA ORB
PRIMII CÎȘTIGĂTORI

Prima probă; f.oretă bărbați: 
învingător: TANASE MUREȘA
NU, col mai tînăr concurent al 
probei. Fără îndoială, am avut 
de atace cu o surpriză. Una dintre 
cele scontate în numărul prece
dent al ziarului nostru, 
ceasta surpriză 
trucît 
gător romin și prom țătoare, de
oarece 
ani — s-a ajuns, după o între
cere pasionantă, neobișnuit de în
delungată (s-a luptat continuu 
tmp de II ore) și satisfăcătoare 
ca nivel tehnic. Dar in prima pro
bă a concursului internațional de 
scrimă am avut și o attă «a. 
tisfacție: toți cei 8 finaliști au 
foșt selecționați’ dintre trăgătorii 
Care apărau culori'.e țării noastre. 
Aoeet succes a iost obținut în tata 
unor trăgători polonezi și bul
gari, ct-i drept reduși ca număr, 
însă remarcabili oa valoare.
• In fkvală: Uray, Chelaru și mai 

OU seamă Zilahy, au deziluzio
nat. Matei a ,,navigat" în mijlo
cul clasamentului, „ciupind" din 
chid în cînd Cite o victorie; Cos
tică Marinescu. Tudor Hie, Barbu 
Olănescu și Tănase Mureșanu au 
luptat d rect pentru primul toc. 
LMtime'e asalturi au departajat 
valoric cum nu 
bine. Mureșanu, 
tont, tehn'c, calm 
dîrz. a încheiat 
gură înfrîngere.
doi’ea clasat, Tudor Ilie, cel mai 
tehnic trăgător al finale', dar așa 
după cum a simțit și arbitrul in
ternațional. italianul Cuomo, insu
ficient de antrenat pentru a pune 
în valoare pos’b'dități'e sate teh
nice. Barbu Olănescu. (calificat 
cu emoții din e/im na’orii) a sur-

se putea mai 
cel mai rezis- 

și excepțional de 
lupta cu o sin- 
La cine? La al

fn a- 
tineret 
un an

BLOCK-NOTES
• Unul din performerii pri

m'd zile de concurs a fost in
discutabil, și... arbitrul Nico - 
lae Marinescu. Prezent pe plan
șe aproape fără întrerupere de 
la ora 10 dimineața și pînă 
aproape de miezul nopții, Ni- 
colae Marinescu a condus a- 
salturile de o manieră care-i 
face cinste. Ne întrebăm to
tuși: dacă oboseala l-ar fi fă
cut să greșească, ar fi fost 
oare vina lui sau a celor ce 
l-au programat cu atîta.. lar
ghețe?
• 11 cheamă: Alberto Bicchi 

și are 21 ani. Este student al 
Politehnicii din Torino.

■ nul 1954 camnion de 
al Italiei la floretă, cu 
mai tirziu campion de sabie.

— Sabia este marea mea 
pasiune Floreta am abando
nat-o cu desăvirșire,..

— Curios, pentru italieni flo
reta este doar „specialitatea 
casei’

— Tocmai de aceea-,
• Ne-a surprins absența de 

pe planșe a unuia dintre cet 
mai valoroși ftoretiști polo
nezi, Twordokens. Motivul? Ni 
l-a destăinuit chiar cel în cau
ză, povesiindu-ne ieri dimi
neață adevăratele peripeții ale 
călătoriei sale plnă la Bucu
rești. Twardokens și Zabloc- 

ki... au pierdut trenul în ga
ra Zielina din Cehoslovacia. 
Asupra lor, nici pașaport, nici 
bilet... nimic. Singura „legiti
mație" : treningul pe care 
scria „Potska". Totuși, șl a- 
ceastă legitimație s-a dovedit 
utilă, din moment ce ieri, du
pă patru zile și jumătate de 
drum, cei doi au ajuns, in- 
sflrșit, la destinație. (I. m.)

Șl TĂNASE MUREȘANU (R. P. ROMÎNĂ) 
AI CONCURSULUI INTERNATIONAL DE SCRIMĂ 

prins în semilinală și finală prin 
djrzaoie și, mai ales, prin clarita
tea, simplitatea și precizia acțiuni
lor sale.

Clasamentul finalei; 1. Tănase 
Mureșanu 6 victor i; 2 Tudor Mie 
5 v.; 3. Barbu Otănescu 
4. Costică Marinescu 5. 
Gheorghe Matei 3 v.; 6.

5
5.

Va site

Campionatele internaționale de sc rimă ale R.P.R. văzute de
Maria 
iUe (R.P.R.), 
II, Ludmila

Baia (R.P.R), 
P. Polonă) și

Rlndul L de la stingă: Leopotda Predaroii (Italia). 
(R.P.R), Bicchi (ItaNa), T. Mureș anu (R.P.R.), Tudor 
Zilaghi (R.P.R.), Chaikovsky (R. p. Polonă). Rîndul 
Vasileva, Asen Diahovski (R. P. Bulgaria), Mircea 
Chicca (Italia), Wardokens (R.P. Polonă). Paolas (R. 

Mustață

Che-laru 2 v.; 7. Zcritan Unay 2 
v.; 8. losif Zilahy 0. v.

★
Valoare tehnică, spectacol splen

did, luptă îndtrjită — iată atribu
tele celui mai frumos concurs de 
floretă femei văzut de specta
torii bucureșteni. Această întrecere 
a fost cu atît mai mult gustată . 
și apreciată de oei prezenți în saLa 
Dinamo, cu cit ea nu 6-a rezu. 
mat ia turneul final. Eliminato
riile și semifinalele unde au ieșit 
din concurs trăgătoare de certă 
valoare (Bigi — Italia, Vasilieva 
și Tapova — R.P.B., Wladarczik — 
R P.P., Neagu, Ștefăne.'cu, Gr bb. 
I alpeș Lutzki. Czi.nbalmoș — 
R.P.R.) au păstrat aproape toate 
calitățile enumerate mai 6us. Fi-

Galatasaray—Dinamo
Milne, la Istanbul, Dinamo Bucu

rești — campioana țării noastre — 
susține meciul decisiv al primului 
tur din Cupa Câmpenilor Europeni 
întâlnind pe Galatasaray, campioa
na Turciei.

Jocul este așteptat cu un interes 
enorm în orașul de pe țărmurile 
Bosforului. Spectatorii de acolo 
sînt curioși dacă echipa lor va reu
și să depășească avantajul de două 
goluri pe care fotbaliștii noștri l-au 
luat în primul meci de la Bucu
rești. Ei sînt în general optimiști. 
Antrenorii din Istanbul spun că e- 
chtpia Galatasaray este renumită 
pentru modul cum știe să joace pe 
teren propriu și de aceea împărtă
șesc încrederea miilor de simpati- 
zanți ar echipei turce în ceea ce 
privește posibilitățile acesteia de a 
reface handicapul de la București. 
Conducătorul tehnic al fotbaliștilor 
turci, Gunduz Kelig a declarat de 
curînd: „Vom juca acum, la Istan
bul, de două ori mai bine decît la 
București".

Se vede 
dinamovîștii 
men extrem 
la Istanbul 
neri reprezentanții noștri au făcut 
un antrenament De stadionul unde 
va avea toc întâlnirea- Terenul de 
Joc e foarte tare, astfel îneît con
trolul balonului este destul de difi-

din toate acestea câ 
au de trecut un exa- 
de dificil. Ei au sosit 
joi după-amiază. Vi-

dina reunit șase trăgătoare 
noastră, o ital ancâ (rfmar- 
încă din serii) și o polo,
și a revenit intr-adevăr 

mai bune: Ecaterina Orb.

oaia 
țara 
cată 
nezâ 
celei
Victoria trăgătoarei noastre încu
nunează o pregătire temeinică și 
conștiincioasă. pregătire care de 
altfel și la Londra a mpus-o ca 

dintre cele mai complete fio-

Neagu.
Vicot

Poloneza luhtohunii.
asalturi neașteptate și 
a treia (!). Vicot, 
Samșudeanu s-au do- 

trăgătoare

! (RP.R.)

retiste ale 
a cîștigat 
6-a clasat 
Orban și 
vedlt încă odată 
de clasă dar, pe alocuri, ele au 
avut ezitări care le-au costat In
fringed la limită. Iată clasamen- 

, tul finalei: 1. Ecaterina Orb 6 v-,
2. Maria Vicol 4 v., 3. Silwia tu
lite (R.P.P.) 4 v., 4. Olga Orban 
4 v., 5. L. Predaroii (Italia) 3 v., 
6—7. Elena Samșudeantf, Eugenia 
Țârăngoiu 3 v„ 8. M'oara Săfeanu 
1 v. ★

Astăzi are toc concursul de spa. 
dă, iar mi ne cel de sabie, ambele 
scontate ca cele mai valoroase

RENATO ILIESCU 
EL. MATEESCU

MIINE LA ISTANBUL
București in „Cupa Campionilor Europeni"
c;l. Nicușor — care a încercat ci- 
teva pase și a tras Ia poartă — 
resimte duceri puternice la gleznă, 
așa că este aproape sigur că nu 
va putea juca. In situația aceasta, 
formația care va evolua mîine va 
fi probabil următoarea ;

Uțu — Băcuț I, Băcut II, FI. An- 
ghel Călinoiu. Nunweiller

,.Tradiționala .fotografie de plecare! Să sperăm că și la întoarcere 
duumoviștil, bucureșteni voc Sue ide obiectivului,

In acest sfîrșit de an Bucureștiul 
a devenit o adevărată Capitală a 
marilor întreceri sportive interna
ționale. După campionatele inter
naționale. de atletism, a» urmat 
„int emoționatele" de scrimă (inau
gurarea lor s-a făcut ioi în sala Di
namo) și continuă ca a HI-a ediție 
a campionatelor internaționale de 
tir ale R.P.R. (3—7 octombrie) pe 
care o va găzdui poliaonal Tunari

In cele cinci zile de concurs vor 
evolua pe poligonul Tunari trăgă
tori de seamă din U.R.S.S„ Dane
marca. R.P. Ungară. R.P. Polonă, 
Italia. R.P.F. Iugoslavia. R. P. 

Bulgaria și probabil din R. Ceho
slovacă și Suedia

Dar fără îndoială mai mult decît 
toate acestea interesează „cărțile de 
vizită*  cu care se prezintă viitorii 
protagoniști. Sâ ince^ein cu sporti
vii care vor reprezenta Uniunea So
vietică. Aceasta atît pentru faptul 
că sportivii sovietic var sosi prunii 
în Capitală F30 sentemhrieț. dț și 
pent ni că periormanțaie kr ti situ
ează deasupra celorlalți competi
tori. Să le discutăm pe cele mal 
bune. La marea competiție de mase 
care s-a desfășurat anul acesta în 
Uniunea Sovietică — Spartachiadi 
Popoarelor — trăgătorii an realizat 
o serie de peri<xmao*eesce?țto»>  
dintre care multe depășesc actuale
le recorduri mondiale Să începem 
cu proba de mstcl viteză — cea «nai 
mult gustată de publicul spcctotcr
— unde sportivii sovietici sânt dc 
acum recunos-zuți ca mari speria- 
liști (la ultima ediție a campionate
lor europene au ocupat primele trei 
locuri obținind in aceiași timp șt un 
nou record mondial). Primul loc în 
cadrul acestor întreceri a fost o-

cupat de cunoscutul V. Cerkasov 
(campion euronean și recordman 
mondial) cu 60/591 p. (recordul 
mondial este de 60/587) performan
tă care a fost realizată astfel: 
manșa l-a: 8 sec—99 p.; 6 sec—99 
p.; 4 sec. — 99 p. = 30/297 p.; 
manșa a ll-a: 8 sec. — 98 p.; 6 sec.
— 100 p; 4 sec. — 96 p.= 30'294 
p. El a fost urmat de tinărul ucrai
nean F. Puzîri—marea surpriză a 
concursurilor — realizatorul ace
leiași excepționale performanțe: 
60/591 p. Doar barajul — care 
a dat cîștig de cauză iui V. 
Cerkasov — i-a putut depar
taja pe cei doi concurenți care 
s-au anunțat încă de pe 
acum oa îndreptățiți favoriți 
ai titlului olimpic, fată celelalte 
rezultate înregistrate la pro
ba de pistol viteză: locul III - 
V. Samalov 60/599 P.; locui IV — 
N. Kalinicenko 60'588 p.; locul V — 
V. Sincarenko 60/588 p. Duoă cum 
se vede un mănunchi de performan- 
țe care se pot situa oricînd în 
fruntea marilor întreceri interns- 
ționa'e.

Dăm în continuare alte rezultate 
înregistrate de sportivii sovietici la 
aceeași competiție: armă libera 
calibru redus 3 x 40: V. Borisov 
1176 p. (performanță egală cu re
cordul mondial); armă militară 
3x20: A. Bogdanov 545 p.l (recor
dul mondial este deținut de Elo

Mihai, Neagu, Ene, Voica, Suru.
Arbitrajul este asigurat — așa 

cum s-a mai anunțat — de un 
„trio" austriac : Jiranek la centru, 
Steiner și Stol la tușa

In formația turcă nu se vor pro
duce multe schimbări în raport cU 
„unsprezecele" prezentat pe sta
dionul „23 August.".

Olavi — Finlanda, 1937; L. Genot 
— Franța. 1939; A. Hollenstein — 
Elveția. 1952. cu performanta de 530 
p.); A. Rudenko 538 p_; L. Borovs- 
chi 536 p.; armă liberă calibru mare: 
A. BcxȚdancv 1131 p.: n îs tot calibra 

/ Sirbu

■

H. Herșcovici

■■W

pe 
un 
re
de

mare: M. Umarov 586 p. (el este 
și deținătorul recordului moodral cu 
performanța de 588 p.); N. Sarîcev 
586 p.; V. Demin 584 p.

In ceea ce-i privește
ceilalți conourenți avem 
alt „punct de plecare":
centul concurs internațional
la Praga. La această comruntare 
internațională Horinek (R. Ceh.) a 
realizat ia proba de 60 focuri po
ziția culcat 599 p.. Iosif Sîrbu 598 
p„ Dostaly (R.P.U.) 597 p„ Wasi- 
levski (R.P. Pol.) 596 p.; la pi
stol viteză maghiarul Gyonyoru a 
ocupat primul loc cu 60'584 p. fiind 
urmat de Gh. Lichiardopoi cu 
60/580 p„ Takacs (RPU) 60/579 
p., M. Dochiliță (RPR) 60/578 p„ 
etc.; la armă liberă calibru redus 
3 x 40 victoria a revenit camnionu- 
lui nostru olimpic Iosif Sîrbu cu 
o performanță de primă mină: 1173 
p. El a fost urmat de Horinek (R. 
Cell.) 1167 p_; Perman (R. Ceh.) 
1164 p.; Herșcovici (R.P.R.) 1163
p.; etc. La pistol precizie pe pri
mele două locuri se află doi ceho
slovaci (Maxa și Kudrna) cu per
formante în general bune (551 p. 
și respectiv 549 p.).

Acestea fiind periormanțele rea
lizate de concurenții oare vor re
prezenta o parte din țările part ci- 
pante la a IH-a ediție a Campio
natelor internaționale de tir ale 
R.P.R. este evident că noua între
cere se va solda cu rezultate dintre 
cele mai valoroase. Pentru trăgă
torii romîni, ca și pentru cei 
străini, competiția de pe poligonul 
Tunari înseamnă și un edificator 
„examen" înaintea plecării la 
Melbourne

H. NAUM

participă la Turneul Wehin
La 8 octombrie va inc pe la 

Moscova un mare turneu interna
țional de șah, dedicat memoriei 
fostului campion mondial A. A. 
Alehin. La această competiție și-au 
anunțat participarea numeroși 
«nari maeștri și maeștri internațio
nali, care se află deja în capitala 
Uniunii Sovietice, în urma dispu
tării celei die a XII-a Olimpiade 
de șah. Din cei 7 șahiști care vor 
reprezenta Uniunea Sovietică nu 
vor lipsi campionul mondial M. 
Botvkiik V. Smîslov, P. Keres și 
D. Bronstein. La turneu va lua 
■parte și reprezentantul țării noaa 
stre, maestrul sportului VfcteU 
CiocMtea. ,



Reportaj
de 

se în- 
sala de 

Galați, 
că s-a 
complet, 
deplasa- 

nu ■ uita

Sarcină urgen
tă : „Trebuie 
văzut ce 
tîmplă cu 
sport din 
Se pare 
degradat 
Imediat, 
re. Și, 
de... fotografii!..." 

" Cu condeiul pre
gătit de „atac", 
cu un blok-noteș 
nou-noiiț și cu... 
(fotoreporterul nos
tru L. j 
am luat 
Galațiului, 
dindu-mă 
portajul care — 
neapărat — tre
buia să poarte un 
titlu „tare". Cam 
așa ceva: „Oa
meni care iubesc 
paragina" sau „Vi. 
novații să fie as
pru pedepsiți!"... 
Așa le "trebuie.

TIBOR, 
drumul 

gîn- 
la re

Așa
Să se învețe min- 
lol

★
4

Sîntem în fața
împricinatei. Sa'la

Aici "tu

de sport (cabană tip-Petroșani) 
din Galați este deschisă. II las 
pe maestrul TIBOR să-și pre
gătească aparatele și — îuîn- 
du-mi inima în dinți — pătrund 
înăuntru. Sala este într-adevăr 
degradată. Peste tot moloz, că- 
jămizi, bucăți de fier și... mate
riale de sport. O cercetare mai 
minuțioasă îți înlesnește conclu
zia că sala nu a suferit totuși 
avarii esențiale. Oricum, ea pare 
în plină „refacere", ca «tapa o 
lungă și grea bătălie.

Ceri de tăcut însă că, acum, 
oamenii s-au apucat să reamena- 
jeze sala. Sobarii lucrează de zar 
(tocmai acum!?), geamurile sînt 
înlocuite și — culmea „ironiei"— 
aflăm că, în curînd, își vor face 
apariția și ceilalți meșteșugari. 
Dea, reportajul nostru a fost... 
ratat Ce să mai scrii dacă lu
crurile au început să se îndrepte? 
Poate că răsfoind împreună în» 
«emnările despre sala de sport, 
ue vom îndeplini totuși sarcina. 
Să încercăm.

★
Despre sala fostei școli medii 

tehnice de cultură și sport ara 
aflat o sumedenie de... date bio
grafice. Djn economie de spațiu, 
vă vom relata doar cîteva. Mai 
înlîi, vă prezentăm... proprietarii 
tetof: SMTCF, 1955: Secțiunea 
de îr.vățămînt a sfatului popular 
rcg'ona.I, secțiunea de învățămînt 
a sfatului popular 
școala medie 
eu secție 
1956: “
levi.
a „găzduit" sute de ore 
educație fizică, întilniri amicale 
de gimnastică, handbal redus, te. 

baschet etc., 
Acum? De 
nici o acti- 
în completă 
ajuns însă

de fete 
de educație 

Școala sportivă < 
De-a lungul anilor.

orășenesc, 
nr. 2 
fizică, 

de e- 
, sala 

de

nis de masă, volei, 
competiții oficiale... 
ce nu se desfășoară 
vitale, știți: sala e 
reparație. Cum _ „„__ _____
la degradarea acestei frumoase 
baze sportive?

s-a

Nu s-a găsit... foc în 
n-au fost... prevederi

★
Cîndva a fost aici un paznic 

care îngrijea de sală. Unii îl 
mai țin minte Cei mai muîți, 
nu. A trecut doar atîta timp de 
când sala nu este îngrijită de 
nimeni. 
schemă, 
bugetare, nu s-a... planificat pos
tul...

Acesta e fost începutul. Apoi 
a urmat... dar cîte n-au urmat!

Crosul de
MIINE IA

„Oare cițj tineri au luat star
tul în concursurile din prima 

, etapă?" . r
In perioada actuală, cînd 

mulți tineri se grăbesc să 
„prindă" ultimele concursuri 
ale etapei (faza I-a, pe colec
tiv, ia sfîrșit mâine), răspun
sul ' 
atât

ia această întrebare e cu 
mai util.

...Tîrnăvenii, orașul sticlei, se 
niîndrește cu sportivii săi. Și ia
tă că nici cu prilejul concursuri
lor de cros (care au avut loc 
în împrejurimile orașului, chiar 
în primele zile ale lunii sep- 
terribrie), dîrzenia, combativi
tatea și entuziasmul, atît de 
caracteristice lor. nu au fost 
dezmințite. întreceri organizate 
tntr-un cadru sărbătoresc, con-

WO

fost două... sobe de teracotă
(Foto: L. TIBOR)

Lipsite de apărătoare de protecție, 
sobele de teracotă „și-au dat 
duhul" s«b „bombele" handba- 
liștilor; fotbaliștii Științei, care 
făceau antrenamente în curtea 
alăturată au avut... grijă să tui 
lase întreg niciun geam, ba, a- 
tnnei când îi prindea frigul, unii 
sportivi de la Știința dădeau fu
ga în sală (binanțetes, forțlnd 
ușile încuiate)... 
șîlor și-au dat 
o serie de foști 
care, veniți ai 
prin Galați, au 
de sport într-un 
tel, cu lumină berechet (zeci 
becuri de sute de lumini), 
paturi călduroase (saltelele 
lupte)...

La stricarea u- 
„contribuția" și 
eteri al SMTCF 

diferite treburi 
transformat șala 
confortabil... ho- 

de 
cu 
de

★
Se pare că vesountul sălii 

sport — serios zdrențuit în 
acest timp — a intrat acum

de 
tot

. ... ... - z . Pe
mîna unor meșteri buni. Q altă 
problemă n-a fost însă rezolvată. 
Este vorba despre materialele 
sportive care se găsesc (cu mul
tă străduință) iu această sală. 
Pe haltere a început să apară 
rugina, plasele de-abia se mai 
țin, mesele de tenis de masă 
simt aruncate claie peste grăma
dă, iar aparatele de gimnastică 
a căror identitate poate fi stabi
lită doar după forma lor, sînt 
complet inutilizabile. Și, ciudat, 
toate aceste materiale n-au fost 
predate de nimeni, n-au fost 
preluate de nimer.i. Trebuiau s-o 
facă: magazinerul de la SMTCF 
și Stelian Leu, fostul director al 
acestei școli.

★
așa stau lucrurile! Și, nu 
deloc supărați că tovară- 
la comitetul CFS, ne-au

Cam 
sîntem 
șii de 
făcut să... ratăm acest reportaj. 
Dimpotrivă 1 Salutăm această în- 
tîrziată dar totuși utilă măsură. 
O salutăm cu multă bucurie dar 
șr cu dorința ca sfatul popular să 
se îngrijească ca lucrurile să nu 
se oprească aici. Căci, nu putem 
uita cuvintele tov. Anghel, pre
ședintele comitetului regional

“ “ Pe-
pică’....

comitetului i 
„Acoperișul, tovarăși, 
dacă nu curge, 

fi să nu mai pice ? Ce-ar 
ne anunțați că sala de 

din Galați este gata să

CFS: 
acolo, 
Ce-ar 
fi să 
sport 
găzduiască cele mai pretențioase 
competiții?

G. DAN

masă „Să intimpmăm 7 Noiembrie”
SFIRȘIT prima etapă

carenți valoroși și o cifră edi
ficatoare: 1123 de concurenți. 
lată cu ce se prezintă în fața 
etapei pe raion, sportivii din 
Tlrnăveni. Nu este oare o fru
moasă carte de vizită? Dar 
corespondentul nostru, Ladis- 
lau Finichel, nu încheie scri
soarea fără a insista să men
ționăm colectivele sportive ca
re s-au distins în org 
concursurilor din prima 
Locomotiva, Energia și 

se adaugă 
mixte, 
junioarelor

'area 
etapă: 
Recol. 
elevii

Locomotiva, 
ta, la care 
școlii medii 

...Echipa din 
Boțești (raionul Rm. Vîlcea) 
a cucerit anul trecut titlul su
prem: acela de campioană pe 
țară! La ora dnd apar aceste 
rînd ur i j u nioareîe d în Boțești se

Un interviu neobișnuit., și m scurt reportaj despre un... viitor film (!?!): 
SINGUR, IN PLINĂ GLORIE!

Cum îi trece omului supărarea!... 
Am format, zilele trecute, un număr 
de tete forte

— Vă rog. ea tovarășul Flamaro- 
p°u c's <—»~ A t <

— Cinezi
— Ziarul „Sporintl popular"! \ 
După cîteva clipe, de la celălalt

capăt al firului, ne-a răspuns cel 
pe care, de altfel. îl căutasem cîte
va zile în- șir. Cunoscutul sportiv 
nu era bine dispus. Am „simfil-o" 
din primele cuvinte: Jț . j .-*■

— Eu sintl Ce doriți, tovarăși? 
Bate iama la ușă și v-a(i amintit 
și de noi, hocheiștii? Lasă că știu 
eu, toată vara parcă nici nu ne cu
noașteți și acum-..

L-am întrerupt pe antrenm-ul h<}- 
cheiștilor de la CCA și — după ce 
l-am mai îmbunat nițel — i-am 
explicat... ce dorim, la urma, uruiei, 
de la el. Nici vorbă de fotbal! Nici 
vorbă de hochei! De data aceasta 
nu-1 căutam pe sportivul Flamaro
pol cî pe... scriitorul Flamaropol- 
Sau, mai bine spus, pe amrndoi.

— Știm, tovarășe, că dumneata 
ai scris un scenariu cinematografic. 
Da, da, știm și că a fost menționat, 
și, deși e cam tîrziu, am vrea să 
stăm puțin de vorbă. Ne-au cam... 
furat alte probleme dar nu vrem să 
rămînem totuși datori cititorilor cu 
relatarea acestui eveniment. Mai 
ales că.-. -■

Din răspuns, am înțeles că Mișu 
Flamaropol nu mai era supărat. 
Poate, nici nu fusese!..? •

★
Interviul nostru ca M. FLAMA

ROPOL a avut mai multe Întrebări, 
mai multe răspunsuri. Spațiul ne 
obligă însă !a.„ economie, deci. .

— CARE ESTE SUBIECTUL 
SCENARIULUI?

„Un fragment din viața unui fot
balist profesionist. Am cunoscut și 
această viață. Timv de 12 ani am 
jucat în prima echipă a Juventusu- 
lui. Dar, să revenim la noua mea... 
îndeletnicire, la debutul meu literar. 
Scenariul cinematografic „Singur, 
în plină glorie", înfățișează crîmpeie 
din viața unui mare fotbalist al tă
rii noastre, un om pe care l-am cu
noscut bine și a cărui prietenie am 
prețuit-o mult. Eroul scenariului. 
Eugen Marinca, este un tiiiăr de 
17 ani, un mare talent at fotbalului 
nostru. Eliminat din școală pentru 
cîteva geamuri' sparte, Eugen, fiul 
unui muncitor ceferist, se îndră
gostește de fata unuia dintre con
ducătorii clubului sportiv în care 
intrase printr-o fericită înllmplare 
(mai tîrziu, el va numi acest epi
sod drept cel mai nefericit din via
ța tui). Eugen începe să se afir
me, devine cel mai bun jucător al 
echipei și chiar al țării. Trăiește din 
plin bucuria succesului și urcă ver
tiginos treptele ce duc către glorie. 
Tot in acest răstimp, Eugen cunoa
ște insă și viața ușoară, pătrunde 
în atmosfera aceea specifică fotbalu
lui profesionist. Viața își urmează 
cursul obișnuit... In plină glorie. 
Eugen se îmbolnăvește însă (fiind 
obligat să joace deși avea tempera
tură) și doctoru' îi dă „nemilosul" 
verdict: ,.Cel puțin doi ani nu vei 
mai juca fotbal". Simona, fata care 
ti lăsase speranța unei Iubiri împăr
tășite, nu mai vrea să știe de el; 
patronii și drukerii l-au uitat com
plet, și — părăsit—, singur', acolo 
pe patul spitalului, Eugen mîngie 
cu privirea bitețe'.nl tui Ionică, 
băiatul paznicului de*  la stadion, 
singurul care se mai gîndește la eL 
Scirba și revolta îl cuprinde și mai 
mult cînd, ieșind din spital. Eugen 
bate zadarnic la porțile tuturor 
„prietenilor". Pentru marele fotba
list nu se mai poate face nimic. Ba 
dai S-a găsit o soluție: un plic cu

pregătesc intens în vederea e- 
tapei a Il-a. Ele nu sînt însă 
singurele „exemple bune". In 
raioanele regiunii Pitești s-au 
înregistrat cifre „record": 
IPROFIL Rm. Vîlcea : 127 con
curență, SMT Drăgășani: 87,
Recolta Boțești: 63... Un înce
put bun, care fără îndoială, va 
aduce multe satisfacții.

Colectivele sportive din Plo. 
ești, Craiova, Tg. Mureș, din 
Capitală, au obținut rezultate 
dintre cele mai bune. Este un 
exemplu și totodată un îndemn 
pentru ca colectivele sportive 
care au „întîrziat" cu organi
zarea concursurilor, să treacă 
degrabă la fapte. Azi este 
doar ultimul prilej... *i

500 de lei. Adevărată pomană. Dis
trus sufletește, Eugen, rămas șo
mer, se hotărăște: niciodată nu va 
mal pune piciorul pe minge".
- ACESTA este si finali#. 

jgfcEbSWICT-UÎK v \
dNu! Nij nu *pute q fi acestoȚ^ 

Anii au trecui ^ugen MarincS^i 
devenit un iscusit muncitor. Oame
nii careT.‘înconjoară îl itib^Sc, ff 

sCtaoaai, ti simt ode virați prieteni. 
Și, într-o zi, Eugen este solicitat 
să devină instructorul secției de 
fotbal din fabrică. Oamenii, care 
aflaseră că Eugen fusese cu cîțiva 
ani în urmă un niare fotbalist, scor
moniseră, fără să vria o veche și 
dureroasă amintire. Eugen refuză. 
Oamenii stăruie. Știu să se facă în. 
țeleși. Eugen șovăie. Oamenii vor 
să-l ajute, să-l vadă vindecat com
plet. Și, apoi, cine n-ar dori ca e- 
chipa muncitorilor din fabrică să

devină o echipă fruntașă? Eugen 
cedează. Primește. La început cu 
sfială, apoi cu bucurie, cu entu
ziasm.

Și, finalul... finalului: ciievă luni 
mai tîrziu, după ce a absolvit o 
școală sportivă, îl intilnim pe an
trenorul Eugen Marine a în trenul 
ce-l poartă spre orașul de pe malu
rile Begăi, la Timișoara, unde a 
fost repartizat de CCFS. Acolo va 
crește zeci de tineri fotbaliști, zect 
de tineri care, niciodată, nu var 
avea de suferit de pe urma fotba
lului. Cîndva, Eugen Marinca le va 
spune și o poveste tristă. Pentru ca 
flecare tînăr să știe să prețuiască 
zilele vieții noastre noi".

— CE PĂRERE AVEȚI DES
PRE REALIZAREA ARTISTICA 
A SCENARIULUI?

SUCCES DEPLIN CAMPIONATELOR UNIVERSITARE
In lumea sportivă universitară 

și-a făcut loc o nouă preocupare. 
Și, cu toate că ea a luat naștere 
tocmai acum, în toamnă, cînd se... 
numără bobocii și în numeroa
sele campionate divizionare la 
care participă reprezentative stu
dențești, ea s-a situat de la sine 
pe primul plan, datorită importan
ței sale deosebite: a început 
prima etapă a campionatelor Uni
versitare pe anul 1956—57.

Studenții știu de acum că anul 
acesta campionatele lor le rezer
vă întreceri in 8 ramuri de sport: 
atletism, gimnastică, natație, tir, 
volei, baschet, oină și (ați ghi
cit !) fotbal și că, fără excepție, 
ele prevăd cîte o primă etapă a- 
dresată maselor și etape supe
rioare, culminînd cu finale'e ce se 
vor desfășura în iunie 1957, la 
București. Colectivele sportive stu
dențești, ca și consiliile orășenești 
ale asociațiilor studențești, înțe
leg, la rîndul lor, cită importan
ță au astfel de întreceri, menite 
să angreneze mase largi 
denți în viața sportivă și 
la descoperirea de noi 
care vor întări rîndiuirile 
lor de azi ai sportului universitar.

Pe de altă parte, prima etapă 
în fiecare disciplină sportivă are 
o durată destul de mare (pînă la 
15 noiembrie la atletism și gim
nastică, pînă la 15 
celelalte sporturi, cu 
tației care se va 
primăvara anului 
punct de vedere nur... calendaris
tic. Dacă ne gindim însă la difi
cultățile pe care te implică orga
nizarea concursurilor în sporturile

de stu- 
să ducă 
talente, 

fruntași-

decembrie la 
excepția na- 
desfășura în 
viitor) din

„O întrebare — cum s-ar spune 
— fără nicio... milă, nu? Ei bine, 
dacă ați intenționat să mă faceți 
k.o. cu asta, ați eșuat. Oricum vro
iam să vă împărtășesc și părerea 
mea despre realizarea scenariului. 
Desigur, m-am străduit să redau cit 
mai fidel faptele petrecute cîndva, 
procesul sufletesc — atît de puter
nic — pe cm& J-fl jrăit din plin e- 
rddl . povestirii mele, uk bin M:- 
ten de viațfi. și de... gazon. Firește, 
nu toate intențiile mi-au reușit. See. 
nariul prezintă destule scăderi. Dar, 
debutul in literatură — cu astfel de 
lucrări. •— l-am... inaugurat cu acest 
prilej. „Singur, in plină glorie", e 
prima mea lucrare de acest gen. 
Aștept criticile cu curai și sincera 
dorință de a învăța din ele. Nu 
uitați că. îrt numeroșii ani de activi
tate sportivă am fost — ca oricare 
alt svortiv -4... ț.nta multor critici 
ale cronicarilor de specialitate. 
Acum, le aștept pe cele de criticilor 
literari..."

*
. • •

Am răsfoit și noi, în redacție, see. 
narhfl „Singur, în plină glorie". Un 
comentariu mai larg ar fi desigur 
inoportun deoarece lucrarea nu este 
cunoscută încă. Nu putem totuși re
zista îndemnului de a sublinia aici 
bucuria pe care am încercat-o urmă
rind — in paginile scenariului — 
conflictul, pe care autorul a și»u! 
săul aleagă bine din noianul proble
melor pe care le ridScă, în general, 
activitatea sportivă. Scenariul este 
interesant, scris curgător, bogat în 
imagini cane ilustrează puternic și 
cu adincă semnificație putreziciu
nea sportului profesionist. Mai im
portant decît toate acestea ni se 
pare insă— curajul autorului care 
a luat condeiul în mînă și a scris 
o astfel de lucrare. Cît de rare sint 
astfel de exemple. Cu atrt mai mult 
cu cit nu este vorba de o încercare 
reus:tă doar în parte. Scenariul 
„Singur, in plină glorie", prezentat 

cu ocazia concursului organizat d» 
Uniunea Scriitorilor din .R.P.R-, în 
colaborare cu Direcția Cinematogra
fiei, a fost menționat printre cele 
mai bune lucrări și reținui, împre
ună cu alte opt lucrări, spre stu
diere în vederea unei eventuale 
transpuneri pe ecran. Iată un fapt 
care face oarecum inutile alte co
mentarii despre valoarea scenariu
lui lui M. Flamaropol.

Și, poate, nu peste mult timp, 
pe ecranele cinematografelor bucu- 
reștene vom putea asista la premie, 
ra unui nou film sportiv. Pînă a- 
tunci, toate felicitările noastre pen
tru autorul unui scenariu sportiv 
menționat în cadrul unui concurs 
atît de important

D. G1RLEȘTEANU

individuale, formarea, sudarea, și 
întrecerea echipelor în jocurile 
sportive, se înțelege de la sine 
promptitudinea cu care trebuie să 
se pornească la treabă.

Ar mai fi un punct ce nu tre
buie scăpat din vedere cînd se 
pornește la o astfel de treabă, 
în ©are efortul organizatoric și mo. 
bilizatoric prelungit pretinde acti
viștilor o perseverență și o tena
citate deosebită: formalismul care 
pin dește orice ocazie de acest fet 
Este vorba de tendința tte a a- 
mîna desfășurarea primei etapă 
pînă în ultimele zile, de obiceiul 
înrădăcinat pe alocuri de a se 
pune accentul pe cantitate î« 
dauna calității, pe număr in 
dauna pregătirii, de practica de a 
Șe aduce participant ii pe stadiei 
în mod quasiobliga'foriii pentru a 
se „economisi" eforthri’e propa
gandistice și mobilizatori*.  Și niv 
mai gîndul la rezultatele Vrpsitț 
de valoare ce se pot obține prin 
astfel de „metode" ar trebui să-i 
îndemne pe organizatori să re
nunțe la ele de La bun început.

De altfel, Hotărîrea Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R. cu privire 
la măsurile de îmbunătățire a 
muncii politico-educative în rin- 
dul studenților, cere asociaților 
studențești și organizațiilor U.T.M. 
să dea mai multă atenție activită
ții sportive, ceea ce înseamnă și 
o muncă mult îmbunătățită și "m 
oiganizarea campionatelor univer
sitare. Așa că sperăm să putere 
relata în scurt timp cititorilor noș
tri primele succese a’e studențrk< 
în întrecere sportivă.



ANTRENORUL 
nu stă Încă acolo 
De la început vreau să-mi exprim 

convingerea că atletismul 
nostru nu stă încă acolo 

unde am dori și unde ar purea 
să stea datorită sprijinului și 
înțelegerii care i se arată în 
țara noastră, din partea celor 
mai înalte foruri.

Cauzele acestei rămîneri în 
■urmă pot fi împărțite în patru:
1. organizatorice, 2. tehnice, 3. 
educatide, 4. admtm.sTrative

Fără a încerca sa epuizez fie
care din aceste puncte am să 
încerc să arăt cîteva aspecte pe 
rare le-am surprins și care mi 
se par importante.

1. C.t.F.S. nu îmbrățișează îti 
întregime problemele atletismu
lui nostru ceea ce este demons
trat de slăbiciunea muncii aso
ciațiilor,, d'e numărul mic al re
giunilor cu cetrtre atletice, de 
inexîs’ența masei de atlej'. A- 
cba^ta din urmă este la rîndul 
ei determinată și de genul com
petițiilor ca;e nu asigură con
tinuitatea și deci criterii de se
lecție valabile. Astfel, noi nu a- 
vem campionate orășenești, dc 
exempfu, iar în unele asociații 
atletismul este inexistent. Ca să 
fiu mai bine înțeles voi da ca 
exemple asociația Dinamo, sin
gura care lucrează bine pentru 
atletism și care are centre pu
ternice la Oradea, Orașul Stalin, 
Tg. Mureș etc.

C.C.F.S.-ul nu asigură șl nu 
contribuie la încadrarea cadrelor 
în asociații (la CCA există un 
singur antrenor pentru întreaga 
secție).

Din cauza lipsei de coordonare 
din partea CCFS-uluf, programul 
de lucru al acestei instituții nu 
corespunde cu programul asocia
țiilor în problemele atletismului. 
De asemenea, CCFS-ul nu colabo
rează suficient cu Ministerul In- 
vățămîntului, ceea ce nu per. 
mite recrutarea în condiții mul
țumitoare a viitorilor atteți cFntre 
ejevl.

2. Slaba pregătire profesiona
lă a antrenorilor, mai ales sub 
aspect practic, duce la o apli
care nwcanică a metodelor de 
antrenament, fără o interpretare 
personală din partea antrenori
lor (vîrsta elevilor, vechimea în 
atletism, calitățile fizice, etc.). 
Așa bunăoară am observat că 
începătorii noștri sînt de ni
velul tuturor începătorilor de pes
te hotare, dar că ei nu se dez. 
voltă în aceeași măsură. In a- 

ceasta văd iipsa de personalitate 
a antrenorilor care folosesc in 
locul metodelor potrivite, „rețete 
de antrenament".

Multi dintre colegii mei au 
o activitate de veritabili func
ționari. Nu poaile fi surprinsă 
la ei pas'unea și dragostea pen
tru atleiisin.

3. Formele noastre de educa-

A apărut revista 
„Cultură Fizică și Sport” 

nr. 9—1956
cu următorul cuprins :

E. GHIBU : Pentru îmbunătățirea 
activității de educație fizică în în- 
vățămîntui de toate gradele.

C. POPESCU : A Il-a ediție a cam- 
n pronateior mondiale feminine de 

handbal.
:.N. N1COL.AU și R. 1ONESCU : Ba

zele luptei în scrimă (LI).
GH. MITRA : Normele de control, 

mijloc important pentru urmări
rea și îndrumarea antrenamentu
lui

V. IONESCU t Verificarea calități
lor sportive, norme de control și 
metode de lucru în schiul alpin

A. BALAJ : Unele aspecte din des
fășurarea Spartachiadei de vară 
a tineretului.

P. IRIMIA : Sugestii cu privire la 
munca profesorilor de educație 
fizică în școlile insuficient înzes
trate.

L. VASILESCU : Aruncarea la cos 
în semicîrlig.

Dr. FL. ULMEANU și Dr. N. ZEGA: 
Al XI-lea Congres international 
de medicină sportivă.

Dr. N. ZEGA și dr. O. POPESCU : 
Medicina culturii fizice în Repu
blica Populară Romînă.

* * * — Atletismul în noul complex 
G.M.A.

* * * — -Bibliografie; ,

AL. MAZILU: „ATLETISMUL NOSTRU 
UNDE AM DORI ȘI UNDE AR PUTEA STA”„

Prof. M. Belia: „Raportul este următorufcr
1. să poți; 2. să șUi”_

un aspect căruia 
mare importanța;

ție neglijează 
eu ii acord 
dezvoltarea încrederii sportivului 
In posibilitățile sale, astfel ca 
ei să fie convinși că pot rea
liza rezultate superioare. Remarc 
că antrenorul maghiar Hires a 
reușit să jnsuite atleților de 
care se ocupă această încredere 
și lucrul acesta s-a văzut chiar 
la recentele Campionate interna
ționale, cînd Grec eseu,
și Bir nea ttu s-au lăsat 
dați de prezența Ia start a unor 
atiețl cn renume.

“ “ antrenament sînt
cele care există 

și greu

Aioanei 
inEmi-

4. Bazele de 
insuficiente, iar 
sînt neglijate 
bile.. '

— Te faci de risl Cei'aiți au
— Nu-i nimic. Vin ele pnoMe
Aș mai vrea să adaug cu pri

vire la probele care constituie 
subiectul discuției noastre că se 
face resimțită o lipsă de selec
ționare a elementelor. Așa de 
pildă, aruncătorii de suliță Po
pescu și Bizini sînt cei pujin 
la fel de puternici ca cei mai 
buni aruncători din lume și 
totuși nu scot rezultatele scoata- 

“ cauzele: 
lor de 

prea pu- 
Hpsa de 
greutate 
masivi, 
sarcina

• Lin 
trebuie să aibă cel

te. Numai două pot fi 
antrenamentul și lipsa 
voință. La sprint avem 
{ini alergători tot din 
selecționare. La disc și 
ne lipsesc aruncătorii 
Descoperirea lor este 
colectivelor și a asociațiilor, 
atlet mare t___ — —-----
puțin cîțiva. ani de lucru în 

sport (6—9). La noi se cer re-

Iajnte de a trece la dis
cutarea ceior cîteva pro
bleme care ne interesează, 

este necesar să arăt de ce nu 
există la noi o preocupare pen
tru atletism în general. Fiindcă 
nu există materiale și specialiști. 
Acesta ar trebui să fie la co
lective, dar colective'.e_ im aa 
secții de atletism. Sportul pe care 
noi îl îndrăgim nu atrage prea 
mult deoarece nu este „produc
tiv" în sensul că el consumă 
materiale și necesită baze. Foar
te mulți nu ințe.eg că aspectul 
productiv al atletismului este 
însăși sănătatea. In școli nu 
există baza materială necesară, 
iar Ministerul Invățămfatului au 
dispune de săli, de terenuri, de 
instalații specifice. In pius masa 
tineretului nu este răscolită prin 
concursuri Interesante și nume
roase. Cei care vin la atletism 
îl iubesc dar nu sînt dotați pen
tru el.

La sprint nu progresăm pen
tru că metoda de antrenament 
este greșită; se lucrează prea 
mult și nu se ține seama că 
sprintul solicită cei mai mult 
sistemul nervos și că deci a- 
cesta trebuie să aibă suficient 
timp pentru a se reface. Alt
fel se merge spre nevroze și nu 
spre valoare. Pot spune că în 
prezent sprintul se antrenează 
identic cu semi-fondul și fondul 
dar acestea din urmă solicită în 
mai mică măsură . sistemul ner
vos.

In privința metodelor de an
trenament ale aruncătorilor a- 
firm că sînt de asemenea gre
șite. Nivelul antrenorilor este 
scăzut iar aceste probe tehnice 
cer o muncă mai grea, un stu
diu mai pretențios și sînt mai

ani. Dacă 
colectivul,

zu.tate mari în 2—3 
nu au fost obținute, 
antrenorul și chiar sportivul re
nunță. Cit despre lungime și 
prăjină nu vom avea niciodată 
concurenți valoroși, cit timp ne 
vor lipsi sprinterii Proba cea 
mai naturală, cea mai accesibilă 
oricărui tînăr; alergarea pe dis
tanțe scurte, la noi este nedez
voltată.

Și ca să ny mă limitez la 
critică îmi permit să fac cîteva 
propuneri: să se organizeze pen
tru început competiții orășenești 
în genul diviziei de atletism cu 

sprint, înălțime, greuta- 
Se" Vo'r' înfîthf' cîte 

două echioe. La fiecare probă
acCesî-

urai m încă 5 ture/ 
vedem atunci...
să se prezinte trei 
categorii de vîrstă: 

juniori I, juniori II și

terminat și tu 
teoretice. S64

vor trebui 
oameni pe 
seniori, 
pitici. Bineînțeles materialele vor 
avea greutăți corespunzătoare. 
Astfel, același colectiv va avea 
un minimum de 12 sprinteri, 12 
aruncători etc. Dacă în fiecare 
oraș ar exista 4 colective faceți 
socoteala că de la început ar 
crește baza de masă a atletis
mului nostru. De asemenea, ar fi 
bine să se găsească un sistem 
de stimulare a activității asocia
țiilor. De exemplu, clasamente 
Ia fine de an înglobînd întreaga 
activitate a asociațiilor în care 
să se puncteze recordurile, titlu
rile de campioni, victoriile in
ternaționale, etc. etc., cu precă
dere pentru elementele tinere.

Praf. C. lovănescu: „La sprint 
pentru că metoda de antrenament

grele. In plus ne lipsesc ma- 
teriaiele: su.ițc, greutăți, discuri, 
în privința locurilor de aruncare 
specialiștii acestor probe sînt 
cenușăresele atletismului, deoare
ce nimeni tui-i primește pe sta
dioane decît uneori la concursuri 
(veșnicul motiv al stricării te
renului ).

Acum cîteva vorbe despte ins
pecția de atletism. Ea lucrează 
numai pentru virfurile sportive. 
Intre ele și marea masă a atle
ților este o uriașă diferență. W 
plus, cînd „vîrful" nu mai co
respunde nu poate fi înlocuit. 
In Cehoslovacia așa ceva nu se 
petrece, deoarece forul de spe
cialitate de acolo se interesează 
in egală măsură și de mase. 
Inspecția noastră este preocupată 
în prea mică măsură de juniori, 
deși rezolvarea acestei probleme 
ar duce implicit la rezolvarea 
problemei seniorilor. Pe de altă 
parte comisia centrală de atle
tism nu-și îndeplinește rolul de 
for conducător; ea lucrează mină 
în mină cu Inspecția și îi este 
în mare măsură subordonată. 
Nu mi s-a întîmplat să aflu 
că între Inspecție șl Comisia 
centrală există discuții și puncte 
de vedere diferite. Ceea ce mi 
s-ar părea de fapt normal.

Ne plin gem că nu avem an. 
trenori capabili. Este foarte a- 
devăratl S-a dat multora posi
bilitatea cîștigării acestei califi
cări în urma unor cursuri de 
cîteva săptămîni sau de maxi
mum două luni. Este imposibil

D

peste
m. a devenit realitate.
primul rînd, trebuie arătat 
această probă ceea ce con- 

ioarte mult este finețea

eși în ultimii dai ani nu 
am mai fost atât de aproape 
de fosta mea specialitate 

sportivă, aruncarea suliței, am să 
încerc să-mi‘ apun punctul de 
vedere deoarece ceea ce gîndeam 
cu ani în urmă și anume că su
lița poate fi aruncată și 
80 de ’

In 
că în 
tează 
mișcării, cursivitatea, desfășurarea 
ei într-o succesiune perfectă*.  Re
zultatele mari se realizează atupei 
cind aruncătorul Tp?inde“ ’feșa- 

slonarea mișcărilor pe compartiț 
mente în momentele cele mai o- 

fizice înlesnește performanța de 
valoare. Acum rezult# clar ftp- 
s-.irile existente la suița^fî rtoș- 
tri și la antrenorii kr : orientarea 
greșită în concepția de antrena
ment. Aceasta pe de o parte. Pe 
de cită parte, tehnicitatea este 
scăzută sau forța aruncătorilor 
necorespunzătoare. De pildă, am 
observat la recentele campionate 
internaționale că între Dumitru 
Zamfir și Valmen, deosebirile de 
ordm fizic stat toarte mici și ele 
nu explici diierențele mari de 
valoare oglindite de performanțe. 
De asemenea, am văzut că în 
vreme ce Sxilo s-a dezvoltat foar
te mult sub aspect fizic față de 
acum 4—5 ani (fapt care explică 
și creșterea performanțelor sale). 
Dumitru Zamfir este același de 
acum 7 ani. Iată deci că noi nu 
știm să dezvoltăm calitățile fi
zice ale atleților. La noi se a- 
bandonează preocuparea față de 
fizic și se exagerează dirijarea 
tehnică. Așa se ajunge la dezvol
tarea anumitor grupe mușchiulare 
în detrimentul altora. Această ne- 
armonie în dezvoltare face ca în 
efortul cerut de o aruncare reu
șită, amintiți mușchi să nu cores
pundă și atletul să rămînă de e- 
xemplu pe spate și să nu poată 
trece în faza finală pe piciorul 
stîng ceea ce ar asigura scurge
rea întregii iui forțe în aruncarea 
propriu zisă. Una din calitățile 
lui Sidlo este zvîcnirea finală, 
foarte rapidă, dar ea nu este alt
ceva deeft rezultanta mai multor 
calități fizice. Este greu de dife
rențiat la suliță principala caii - 
tate a aruncătorului, dar eu îl 

ca în acest răstimp să se poată 
pune la punct un antrenor de 
valoare, mai ales că el nu sînt 
recrutați dintre foștii atleți. Ma
joritatea antrenorilor noștri nu 
cunosc metoda de instruire șl 
prin urmare instruirea se face 
la un nivel foarte scăzut. In 
faza I-a a pregătirii unui spor
tiv predomină procesul de ins
truire, iar antrenamentul de abia 
în faza următoare. Antrenorii nu 
au la dispoziția lor kinograme. 
Acestea poate că există însă nu 
sînt difuzate. Inspecția de spe
cialitate ar putea organiza tipă
rirea de planșe, pe care să le 
trimită in toate orașele mari. 
Pe de altă parte, antrenorii 
trebuie să țină seama de o se
rie întreagă de probleme medi
cale și în special de fiziologie. 
Cu simpia practică nu se poate 
ajunge nicăieri. Am să repet 
și eu să nu se facă o indivi
dualizare a antrenamentului fiind
că antrenorii nu-și cunosc elevii, 
fapt demonstrat și de desele ne
înțelegeri ivite între ei.

In concluzie am să arăt că 
se neglijează calitățile predomi
nante în diferite specialități. 
Astfel, în viteză predomină forța 
și deci în pregătirea de .iarnă, 
baza antrenamentului trebuie să 
fie cîștigarea forței. Din acest 
punct de vedere consider ira

ționale concursurile de sală așa 
cum se fac la noi. Ele ar trebui 
să se limiteze Ia proporțiile unor 
antrenamente controlate. La a- 
runcărj se neglijează lucrul P<- 

văd ca pe un decatkxnist,. su£î) 
forma mișcării, nu ca performer;. 
Bl are nevoie de forță ta regimi 
de viteză, de viteză în regim de> 
forță etc. și deci de o dezvoltarea 
paralelă a tuturor calităților fi*  
zice generale. Rezumînd, aș spu-v 
ne că raportul este următorul t
1. să poți; 2..să știi. La noi se» 
procedează invers.' Totodată, sînt: 
de părere că trebuie lucrat niultt 
■asupra finisării tehnicii. La Ți- 
bulenko am putut observa o mare» 
diferență între actualul lui; stiE 
și cel în care aruncase la Iași,, 
cu ani în urmă. Pentru aceasta», 
cred că atletul sovietic a execu- 
tat zeci ae'mu ae*  aruncări.

Ipteucît am observat că sînt

Polonia, etc.) îndrăznesc să afirmi 
că este vorba aci și de transmi
terea, prin ereditate, a acestor ca
lități fizice ș» a altor însușirii 
cum ar fi coordonarea, tndemînv- 
rea, etc. Noi nu avem această 
tradiție. Sin tem tineri ia sport 
Dar dacă am lucra mult cu copiii 
chiar pentru .aruncarea suliței, pe 
care eu o recomand, am ajunge 
să avem și tradiție. Copiii au pe 
iiagâ simțul imitația, suplețe, 
mobilitate și.. foarte mult hrap 
să tavețe. Trebuie găsite mate
riala de greutăți corespunzătoare*  
La provincie nimeni nu se preo
cupă de aruncarea suliței fiind că. 
este o probă dificilă și nu ars 
specialiști (nici la lotul republic 
can nu există un antrenor de spe
cialitate).

Stat sigur că în țară stat foar
te multe talente, dar noi nu le 
descoperim din comoditate și dfcr 
lipsă de interes. E mai bine pen
tru antrenori să stea pe lîngă lot 
și să lucreze cu oameni formați. 
Ei uită că în realitate e mult mai 
greu de schimbat o deprindere- 
greșit însușită decît să se forme
ze o deprindere bună la un ele
ment nou.

Un cuvînt aș vrea să spun 
și despre mult lăudata suliță 
„Held". Stat de acord că artifi
ciile materiale ușurează tatr-o 
oarecare măsură aruncarea. Aceas
tă suliță are altfel dispus cenitrall 
de greutate și prin urmare ear 
cere o tehnică specială. Totuși șic 
cu o suliță obișnuită, dacă miș*  
earea nu este ruptă ci continual 
și corect executată, se pot obținea 
rezultate de mare valoare. ’ i

nu progresăm 
este greșită”»»

cioarelor și antrenor ii se preo— 
cupă de partea superioară a» 
corpului deși se poate spune căi 
picioarele sînt cele care „arun
că". La semi-îond șl fond pre-r 
gătirea de iarnă se bazează nu
mai pe alergare, dar forța este- 
de asemenea neglijată. Ea se 
obține la sală ca și fademina- 
narea care lipsește total alergă
torilor noștri pe aceste distanțe. 
Ei nu joacă volei, baschet.
Să dau și cîteva exemple; 
Niculina Barbu este lipsită, 
de forță în picioare; Liar 
Hanoi iu — a sărit vreodată 
Ia înălțime, și cit sare?

Am uitat se pare de exem
plul lui Kotkas, săritor de 2,04 
ru., și aruncător de 50 m. la! 
disc; de Dunska excelentă la 
sprint și lungime și chiar de 
un exemplu mai apropiat: Aurei 
Raca. Acesta ca junior, alerga 
11,1 pe sută, sărea 6,60 m. la 
lungime, 1,70 m la înălțime Și 
arunca în jurul a 15 m. de 
greutate.

Deși se știe că Mihai Raica 
are un spate rotund, deci că 
musculatura spatelui este slab 
dezvoltată față de musculatura 
pectorală nu s-a lucrat cu el 
pentru restabilirea unui echili
bru. Gabriel Georgescu are pi
cioare foarte bune, în schimb 
partea superioară a trunchiului 
este slabă. Dumitru Zamfir nu 
are forță suficientă în picioare 
și nici nu lucrează, după c'fe 
ștju, pentru a. și-a face.

N1COL.AU
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Fază pe înaintare din al doilea joc

ir -

>M*'  ' • -

După turneul echipei de ngbi a orașului București m Anglia (II)
In ceea ce privește prezentarea 

sub aspect tehnic, In acest turneu, 
pe lîngă o serie de fapte pozitive. 
se cuvine a remarca și lipsurile 
atît în ce privește tehnica indivi
duală cît și tactica de comparti
ment sau echipă, în scopul de a 
le cunoaște și de a lua măsuri 
pentru înlăturarea lor.

Astfel, în cunoașterea și aplica
rea elementelor din tehnica indi
viduală de bază, au fost pozitiv 
demonstrate: placajul (în deosebi 
în jocul cu Gloucester și Bristol), 
prinderile din zbor atît de pe Ioc 
cît și din mișcare, loviturile de 
picior, din m:nă și căzute, dri
blingul și mișcarea in teren. Au 
fost mai slab executate pasele în 
special pe linia de trei-sferturi, 
datorită așezării lipsite de adîn- 
cime a centrilor Nanu și Kramer 
în dispozitiv de atac.

Fenta in general a fost puțin 
folosită, aceasta dînd o rigiditate 
atacului, lipsindu-1 de fantezie. 
Singurul care a folosit mai des 
fenta, dar numai în apărare, a 
fost Penciu, în timp ce D. lones- 
cu a folosit-o dar n-a exploatat-o 
tactic.

In ce privește pozițiile în teren 
se remarcă așezarea defectuoasă 
a tre:-sferturilor printr-o lipsă de 
adîncime, fapt care a determinat 
și înscrierea încercării reușite de 
Broad în jocul cu Bristol.

Dintre procedeele tactice, tre
buie remarcată sărăcia în aplica
rea combinațiilor, care au fost de- 
țja prelucrate în programul de 
pregătire a jucătorilor, iar aceștia, 
In jocurile de trial cu ocazia de
finitivării formației, au dovedit 
că și le-au însușit aplicîndu-le cu 
destul succes. Totuși, in toate 
cele 3 jocuri din Ang'ia s-a exe
cutat defectuos atît intrarea su- 
pranumerică a aripei de pe partea 
închisă cît și a fundașului. Aci se 
cuvine a remarca negativ faptul 
că în al doilea joc, la un atac su- 
pranumeric al nostru cu fundașul 
Penciu intercalat după centrul 2. 
«cțiune la care adversarii ne a- 
vînd adîncime au venit prompt 
pe treisferturile noastre, s-a conti
nuat totuși pasa, fant care a dat 
posibilitate adversarilor să o. 
prească atacul lipsit de adîncime. 
Rezolvarea trebuia căutată fie prin 
obținerea unui dispozitiv în adîn
cime în care fiecare om să-și 
scoată adversarul din joc, sau să 
se folosească lovitura de picior 
peste punînd de asemenea în atac 
supranumeric treisferturile noas
tre.

încrucișările, cu excepția jocului 
de la Gloucester, unde dintr-o a- 
semenea acțiune Kramer a trecut 
mingea lui D. Ionescu, care a 
reușit un drop-gol. nu au fost fo-

Campionatul categoriei
Cea de a V-a etapă a campio

natului republican de tenis de 
xnasă (masculin și feminin) pro
gramează următoarele întîlniri: 
bărbați: București: Progresul — 
Voința Arad, Voința L.M.B. — 
Progresul Satu Mare. Partida 
Flamura roșie Buc. — Dinamo 
Tg. Mureș se va juca în cursul 
săptămînii viitoare în Capitală. 
.Femei: București: Progresul — 
■Progresul țimișoara; Oradea:

Chiriac fiind foarteR.

în evidență lipsa lin

losite, deși se cunoștea eficacita
te» lor.

Cea mai veche acțiune de atac, 
cunoscută de jucătorii liniei de 
trei-sferturi, demarcarea aripei de 
către centrul 2 prin schimbarea di
recției spre aripa adversă, aplica
rea acestei combinații nu s-a pi- 
tut realiza datorită orientării prea 
laterale a atacului. Este bine cu
noscută necesitatea redresării a- 
tacului în scopul deschiderii unui 
spațiu cît mai mare de acțiune 
pentru aripă.

Ii*  jocul mijlocașilor va trebui 
să se corecteze atît așezarea cît 
și mișcarea tactică a omului cu 
mingea. Astfel, mijlocașul la gră
madă trebuie să treacă mingea în 
cel mai scurt timp la deschidere, 
acțiunile sale individuale bazîn- 
du-se pe surpriză. Mijlocașul la 
deschidere păcătuiește printr-o 
uniformitate a alergării. In clipa 
tn care va încerca fenta spre gră
madă ca pentru o recentrare Îs 
linia IlI-a și va continua totuși 
cu pasa pe linia de treisfertari, 
jocul său va căpăta un plus de 
mobilitate și inițiativă. Aceasta 
nu este imposibil, calitățile fizice 
ale lui ~ 
bune.

Legat de jocul deschiderii, tre
buie scoasă 
sării și varierii atacului și pe lo
vituri de picior atît pentru trei- 
sferturi cît și pentru înaintași.

In jocul margmei prinderea a 
fost asigurată ' 
Blăgescu, care 
sedă o detentă 
sărilor întîlniți. 
mezii deschise, 
rii directe, păcătuiește însă prin 
lipsa de legătură între jucători, 
adversarii intrînd deseori printre 
și stricind deschiderea. S-a re
marcat îndeosebi la adversari că 
deschiderea din margine este 
mult ajutată prin legarea celor
lalți jucători dinaintea și dina- 
poia prinzătorului, într-un fel de 
lanț care face o serioasă protec
ție pasei de la prinzător la mij
locașul la grămadă.

Grămada ordonată a echipei o- 
rașului București a dovedit că 
posedă o forță deosebită, aceasta 
ieșind in evidență îndeosebi hi 
jocul de la Bristol, unde formația 
Teofilovici — Iordăchescu — Blă
gescu în linia doua. Marinache — 
Mladin și Doruțiu la închidere, a 
dovedit o bună omogenitate. De 
asemenea s-au arătat bine inspi
rase și reținerile mingii în lin a
111-a.  aceasta ducînd la 
penalizări ale adversarilor.

Ce mai rămîne însă de 
lat tste :

1. Efectuarea împingerii 
mitent de toți

prin Doruțiu și 
au dovedit că po- 
superioară adver- 
Organizarea gră- 

ca și a deschide-

corec-

conco-
înaintașii.

A la tenis de masă
— Progresul Cluj...Flaniura roșie

Meciul restant din etapa a IlI-a 
dintre echipele masculine Ener
gia Constructorul Buc. — Progre
sul Satu Mare s-a terminat cu 
scorul de 5—0 în favoarea primei 
formații. Rezultate tehnice: Po
pescu (E) — Lecker (P) 2—0, 
Naumescu (E) — Ferber (P)
2—1, Șirlincan (E) — Jeney (P) 
2—0, Naumescu — Lecker 2—0, 
Popescu — Jeney 2—0.

2. Poziția picioarelor jucători
lor liniei a Il-a cu piciorul exte
rior înainte pentru a se da un 
spațiu mai mare tragerii mingii,

3. Necesitatea unei mai bune 
înțelegeri între trăgători și mijlo
cașul la grămadă.

Din jocul adversarilor întîlniți. 
cit și din vizionarea a două jocuri, 
unul de trial în vederea alcătuirii 
selecționatei insulei britanice pen
tru un turneu în Africa de Sud, 
iar celălalt dintre Harlequins și 
Leicester, se observă printre al
tele o largă și judicioasă folosire 
a fentelor în diverse și variate 
forme; o mare îndemînare în ce 
privește controlul mingii, asigu
rarea trecerii mingii spre par
tener la pasa din placaj prin ri
dicarea mingii, cunoașterea și a- 
plicarea diverselor mijloace de 
mișcare în teren (frînări, opriri, 
accelerări, schimbări de direcție) 
De asemenea este foarte importan
tă de observat mișcarea tactică 
in teren a Jucătorilor fără -ninge 
care anticipînd desfășurarea a 
2—3 pase, realizează incatfrarea 
purtătorului de balon, ușurindu-i 
acestuia orientarea atacului.

★
In aprecierea cît mai exactă a 

comportării fiecărui jucător în 
parte, am ținut seama de randa
mentul dat în ce privește: apără, 
rea, atacul, gradul de îndemînare. 
calitățile moral-volitive. Credem 
că ar fi interesant și concludent 
să dăm calificativele care se cu
vin fiecăruia în parte.

Calificativul .foarte 
cuvine jucătorilor: A. 
Dobre. V. Mor ar a.

Calificativul -bine" 
jucătorilor: D. Ionescu.
vid, M. Blăgescu, V. Mladin, 
Marinache. I. Dorufiu. E. Dumi
trescu.

S-au achitat satisfăcător cte 
sarcini: C. Kra’mer. A. Barbu, A. 
Iordăchescu, R. Chiriac, R. Nanu 
(în ultimele 2 jocuri).

Jucătorii T.
lescu au jucat numai cîte un sin
gur joc și nu avem criterii 
cludente de apreciere.

Este de datoria noastră să 
liniem din nou, că întreaga 
pă a confirmat încrederea care 1 
s-a acordat, dovedind o mare ca
pacitate 
trîotism 
pectivă.

sebine' 
Pertciu. t.

se cuvme
A. Teotito-

.4.

Picu și N. Socu-

con-

sub- 
echi-

de luptă, un profund pa
și bune calități de pers-

NICOLAE PADUREANU 
Antrenor de Stat 

ȚICU SIMION

Program redus mîine în cammonatele de handbal
Mîrne, programul jocurilor de 

handbal va fi mult redus față 
de celelalte duminici, datorită fap
tului că întrecerea echipelor mas- 
oufline de categoria A este între
ruptă.

lată programul complet al jocu
rilor de mîine: CATEGORIA A 
FEMININ: Timișoara: Flamura 
roșie U.T.T. — Flamura roșie 
București; Reșița: Energia — 
Știința I.C.F.; București: Știința 
Min. Tnvățămî.ntuflui — Progre
sul Orașul Stalin (derbiul eta
pei); Buhuși: Flamura roșie — 
Flamura roșie Sibiu; Codlea: Re
colta A vi ratul — Flamura roșie 
Sighișoara; MASfiULIN, GATjEGO-

Despre comportarea echipei noastre feminine 
in campionatul mondial

...Și acum, după privirea de lar
gă perspectivă aruncată asupra 
desfășurării campionatelor mondia
le de volei de la Paris, să ne ocu
păm — într-o scurtă prezentare — 
de echipele noastre și de comporta
rea lor acolo.

Vom acorda întîietate, cum se 
cuvine reprezentativei feminine. Dar 
o facem și pentru că jucătoarele 
noastre au suportat un handicap 
mai mare decît băieții și au avut, 
în genere o mai bună comportare. 
Așa cum se va vedea de altfel din 
cele ce urmează și din articolul vii
tor.
DE DOUA ORI DEZAVANTA
JATE DE TRAGEREA LA SORȚI

Intr-adevăr, parcă special menită 
să-i îngreuneze reprezentativei 
noastre feminine sarcina și condiții
le de concurs — dar și să crească 
valoarea locului ocupat pînă la 
sfîrșit în clasament — tragerea la 
sorti a dezavantajat-o în două rîn- 
duri.

Prima oară, la alcătuirea seriilor. 
Din cele cinci ale campionatului, e- 
chipa R.P. Romîne a căzut tn sin
gura mai echilibrată — și mai grea, 
ca atare — primind asaltul a două 
formații redutabile, cele ale 

R.P.D. Coreene și Braziliei. Aceas
ta, spre deosebire de celelalte e- 
chipe „capi de serie", care, se știe, 
au avut de îndeplinit mai mult o 
formalitate în calif cari. Al doilea 
renghi, pe care ni l-au jucat sorții 
a fost la stabilirea ordinei crono
logice a meciurilor din finală. Și a- 
nume, întîinirile cele mai grele au 
căzut în mijlocul și către sfîrșitul 
competiției, în val fără a avea in
tercalat măcar un joc.peva mai 
ușor.
JUCĂTOARELOR NOASTRE — O 
MENȚIUNE SPECIALA PENTRU 

COMBATIVITATE!
O merită pe deplin. Pentru că 

în orice caz despre remarcabila lor 
combativitate, de strălucitul lor 
spirit de luptă trebuie să vorbești 
întîi, atunci cînd îți amintești de 
extenuantul program de actvi- 
tate îndeplinit de jucătoarele noas
tre în campionatul mondial.

Să notez că reprezentativa femi
nină a R.P. Romine deține recordul 
timpului de joc efectuat în compe
tiția de la Paris, unde a susținut în 
mare majoritate meciuri depășind 
120 de minute, iar patru dintre ele 
(cu echipele U.R.S.S., R.P. Bulga
ria, R.P. Polone, și R. Cehoslovace) 
în cinci seturi și cu o durată medie 
de 165 de minute. Să adaug Ia a- 
ceasta că media înălțimii jucătoare
lor noastre a fost inferioară celei 
a voleibalistelor din toate celelalte 
echine, aceasta impunîndu-le un 
surplus de efort, mai cu seamă în 
apărare, la blocaj și în linia a 
doua.

In concluzie, se poate spune că 
baza bunei comportări și a succe
selor echipei noastre feminine a 
constituit-o în primul rînd exce
lenta pregătire morală și de voință 
a jucătoarelor, pentru care bineîn
țeles că antrenorilor lotului (Gh. 
Constantinescu și df> Miron Geor
gescu) li se cuvin din plin laude. 
Totodată însă și pentru superioara 
pregătire tehnică și tactică a volei
balistelor ce ne-au reprezentat la 
Paris, pentru înțeleaptă calculare 
a curbei de efort și. într-un cuvînt, 
pentru modul în care au valorificat 
strălucitele condiții de pregătire ce 
le-au fost create de către conduce
rea sportului din țara noastră.

LA... JUMĂTATE DE PAS DE 
TITLUL MONDIAL!

Desfășurarea campionatului a a- 
rătat olar că echipa Uniunii So

vietice este încă superioară tuturor. 
Dar a arătat la fel de clar că dintre 
toate celelalte aceea a țării noastre 
vizează cel mai serios supremația 
mondială, de care la ora actuală o 
desparte ca valoare mai puțin de 
un pas.

Variaș ; Cluj: Știința — 
Tg. Mureș ; Sibiu : Ener- 
Știința Galați; Reșița: 
I.C.M. — Progresul Ba-

RIA B: Odorhei : Progresul 
Recolta 
Dinamo 
giia — 
Energia 
cău.

JOCURI INTERNAȚIONALE
• Ieri a plecat spre Buda

pesta echipa masculină de cate
goria A Energia Tehnometal din 
Timișoara, care va întreprinde 
wn turneu în R.P. Ungară, întor- 
cînd astfel vizita făcută recent 
de formația Va sas Budapesta.

• Recent s-a întors din R.P.F. 
Iugoslavia selecționata feminină 
a asociației Progresai, care a 
susținut- în această țară trei me-„

de volei de la Paris
Echipa R.P. Romine a lost între» 

cută de echipa sovietică la capito
lul pregătirii fizice, atletice, mai 
precis prin suma calităților fizice 
ale jucătoarelor. Este exact acea 
iumătate de pas de carp, vor
beam, o distanță pe care voleiul 
nostru feminin poate și trebuie să 
o biruie

Cum poate fi realizată ultima e- 
tapă pînă pe culmea afirmării se 
știe: numai printr-o muncă susți
nută, cel puțin egală în conștiincio
zitate cu cea depusă pentru cam
pionatul mondial din acest an, prin- 
tr-un accent și mai puternic pus pe 
pregătirea fizică și a defensivei — 

ce încă mai prezintă multe lipsuri 
—, pentru îmbunătățirea mișcării în 
teren, care să ducă la o mai promp
tă. execuție a dublajelor. In sfîrșit, 
prin permanenta completare și pri
menire a lotului cu elemente tinere, 
ale căror însușiri naturale și cali
tăți fizice să le poată permite o per
fectă încadrare în maniera moder
nă de joc, lichidînd actualul handi
cap de înălțime, ce ne dezavanta
jează în mod grav.

Dar. ceea ce e necesar mal pre
sus decît orice, este să ne ferim din 
răsputeri de amețeala pe care dese
ori ți-o produc succesele și care te 
face cîteodată să nu mai acorzi în
treagă prețuire și conștiinciozitate 
muncii de pregătire.
IN ÎNCHEIERE, OBIȘNUITELE.» 

MENȚIUNI
De data aceasta sînt foarte greu 

de împărțit. Aceasta pentru că e- 
chipa noastră a constituittînainte de 
toate colectivul cel mai sudat și 
mai omogen al campionatului, ju
cătoarele avînd parte aproape ega
lă de merite. In consecință, apre- 
ciați evidențierile in funcție de a- 
ceasta.

In primul rînd, Tinela Pleșoianu, 
cu un randament, complet in toate 
compartimentele, foarte bună mai 

cu seamă în primeie șapte meciuri, 
dar impunîndu-se în special prin 
folosirea permanentă a serviciilor 
puternice, chiar și în momentele 
cele mai critice. Apoi Natalia Cer- 
nat (în excelentă formă, fiind cea 
mai eficace atacantă a echipei). 
Rodica Sădeanu (constantă, dînd 
un randament aproape egal în a- 
părare ca și în atac, unde a avut 
o largă contribuție prin calmul și 
rutina sa, în deosebi în finalul par
tidei cu formația R. Cehoslovace) și 
Doina Ivănescu. care a început ti
mid campionatul, revenii*du-și  însă 
exact atunci cînd era mai multă ne
voie, și anume de la meciul cu vo
leibalistele poloneze, aducînd un 
aport considerabil în ofensivă la 
reușita din ultimele întîlniri. Va tre
bui să acorde însă neapărat mai 
multă atenție pregătirii apărării, 
unde prezintă scăderi serioase: este 
încă greoaie, cu un start prea în
cet. Sonia Colceriu (în general... 
așa cum o știți, inimoasă și cu spiri
tul său de luptă aproape inegalabil, 
dar activînd de această dată cu 
foarte mult succes și eficacitate și 
în atac). Adriana Honet (căreia, în 
afara cuvintelor bune pentru com
portarea generală și randamentul 
satisfăcător, e necesar să-i atragem 
atenția, ca și Doinei Ivănescu, a- 
supra ameliorării vitezei de reacție 
în defensivă), Florina Teodorescu 
și Ana Susan (conștiincioase și cal
me, parcă participau la... al zeciiea 
lor campionat mondial) au adus de 
asemenea un valoros aport la obți
nerea victoriilor.

In sfîrșit. Cornelia Morarii, Ele
na Răzvanță-Fierea și Veronica 
Z«tna (dar mai ales prima) s-aii 
impus atenției și își merită laudele 
pentru calmul de care au dat dova
dă în momentele decisive, cînd, in
troduse în teren, au ajutat de fieca
re dată la restabilirea echilibrului 
echipei și, îfn'plicit, la cucerirea 
strălucitelor ’ victorii care au adus 
reprezentativă’1 noastră pe locul al
II-lea  în lume.

(CONSTANTIN FAUR 

citiri. Echipa a soc ați ei Progre
sul a jucat prima partidă la Su- 
botița, unde a pierdut în lața 
formației Spartak C"J scorul de 
2—4. După aceea. Ia Novisad, 
handbalistele de la Progresa! au 
învins echipa Vojvod'na cu 7--4, 
iar în ultimul meci, tot la No- 
visad, au întrecut reprezentativa 
Vojvodinei cu categoricul scor 
de 9-1.

• Duminică 7 octombrie se va 
disputa la Odorhei meciul in
ternațional dintre echipa Pro
gresul Odorhei din campionatul 
categoriei B și formația Dosza 
Debrețin dm R. P. Ungară,



Prea Mine competiții interne la canotaj
Campionatul republican de ca

notaj academic din acest an a fost 
foarte... calm. Favoritii, în marea 
lor majoritate componentii lotului 
republican, nu au avut altceva de 
(acut decît să se prezinte la starul 
probelor, să facă o cursă liniștită 
și... să primească tricourile și meda
liile de campioni. Pentru că, la fel 
ca în ultimii ani, și de data aceas
ta au apărut diferente valorice în
semnate între echipatele campioane 
li restul „concurenților" la titlu.

Situația aceasta dăinuie de mal 
multi ani și, din cauză că pînă acum 
nu s-au găsit soluții, campionatele 
republicane de canotsi academic au 
ajuns aproape niște simple forma
lități.

Cauzele trebuiesc căutate, pe de 
o parte, în lipsa de preocupare a 
unor antrenori care — pur si sim
plu — nu formează echipe la pro
bele la care știu că șansele de a cu
ceri locul întîi sînt foarte reduse, 
»r pe de altă parte în sărăcia pro
gramului nostru competitional care 
nu permite progresul canotorilor, nu 
permite acumularea unei experien
țe de concurs care să-i pună în si
tuația de a face cit de cit fată ele
mentelor din lotul 
căror program de 
mult mai bogat. Să 
piare un exemplu : 
4 fără cîrmaci. Ambarcațiunile care 
au participat la această probă. în 
afara lui Dinamo București (ne re
ferim la Locomotiva București, Fla
mura roșie Arad, Stiinta Timișoa
ra) n-au avut în acest an nichm 
concurs de valoare, cu care bagajul 
lor de cunoștințe să se îmbogățeas
că. Intr-adevăr, dacă facem abs
tracție de concursul local de califi
care (în care participarea a fost 
foarte slabă) aceste echipe s-au 
prezentat la finale fără niciun con
curs prealabil I Este evident că, în 
această situație, ele nu pot face 
decît simplă figurație în fata unei 
echipe care a participat la 7—8 
concursuri international^. Rezulta
tul : o înfringere cu diferente de 
20—30—40 de secunde. Situația 
este asemănătoare pentru majorita
tea probelor. Repetăm și acum ceea 
ce am măi spus în unele articole 
anterioare : nu avem concursuri de 

republican al 
competiții este 
luăm la întim- 
proba de schif

Echipaiul de 8+1 al asocia] iei Dinamo a cucerit Uliul de cam. 
pioană a probei.

Cei mai buni juniori la start!...
Turneul lina] al campionatului 

republican de juniori din acest 
se 
Și.

începe miine,an, oare 
anunță misii mai echilibrat 
deci, mai interesant decît ediția 
din anul trecut. Echipele calificate 
sînt în majoritate de valoare apro
piată; în orice caz, cele 1.0 echipe 
prezintă un minimum de valoare 
corespunzător nivelului și impor
tanței turneului final. In plus, sis- 
Lemuil de disputare a turneului fi
nal — jocuri simple eliminatorii, pe 
terenuri neutre — contribuie pe de o 
parte la mărirea interesu-lui lăță 
de competiție, iar pe de aită parte 
asigură un echilibru în întrecere. 
De asemenea, sistemul de disputare 
constituie un stimulent în pregă
tirea echipelor. Ele vor trebui să 
fie în măsură a face față nu numai 
unui joc de 90 de minute, ci și 
unor reprize suplimentare (se poa
te ajunge la 120 minute de joc). 
I-rrtr.adevăr, conform regulamentu
lui competiției, IN CAZ DE EGA
LITATE DUPĂ 90 DE MINUTE, 
JOCUL SE VA PRELUNGI CU 
DOUĂ REPRIZE A 15 MINUTE. 

IDACA ȘI IN ACEST CAZ SE VA 
MENȚINE EGALITATEA, ATUNCI
— și aici intervine o condiție care 
se referă la compoziția echipelor
— SE VA CALIFICA ECHIPA 
MAI TINARA. Adică, echipa care 
va avea o medie de virstă mai 
nrică. In legătură cu stabilirea vw- 

canotaj, nu avem activitate compe- 
tițională internă, în care echipele 
să-și verifice regulat forțele, în care 
să se creeze emulație, rivalitate 
sportivă. Mai mult chiar, progra
mul nostru international din acest 
an a fost defectuos întocmit, neexis- 
tînd niciun concurs international în 
tară, cu ocazia căruia canotorii 
noștri să poată învăța cîte ceva, 
să-și ridice și ei măiestria.

Participînd numai la competiții 
peste hotare, trebuie să ne mărginim 
numai la un număr restrîns de com- 
ponenfi ai lotului, care — pentru ei 
— trag foloase tehnice din aceste 
întihiiri dar nu contribuie cu ni
mic la creșterea nivelului general. 
Competiții internaționale interne, 
cu o mai bogată participare a e- 
chipelor noastre iată o soluție pen
tru ca echipajele diferitelor colecti
ve să se poată apropia de echipajele 
reprezentative.

Problema mai prezintă și un alt 
aspect interesant. Antrenorii noștri 
<Sei mai buni, acei care au o bună 
pregătire teoretică și practică înde
lungată. n-au posibilitatea să apli
ce fn colectivele lor prea mult din 
cele ce știu sau au invătat peste ho
tare. deoarece sînt ocupați în cea 
mai mare parte a timpului cu pre
gătirea echipelor respective chema
te fn lotul R.P.R. Este exemplu) ti
pic al antrenorului Zoltan Tordk de 
la Arad care, de eînd a primit sar
cina de a se ocupa de pregătirea 
echipajelor reprezentative, nu s-a 
mai putut ocupa serios de activita
tea colectivului său. Flamura roșie 
Arad. Intre alte probleme ridicate 
de acest campionat, trebuie să mai 
arătăm, pentru că a venit vorba des. 
pre Arad, totala decadentă valo
rică a canotajului din acest oraș, 
altădată renumit. Spectatorii cam
pionatelor, au privit cu strîngere de 
inimă și cu totală dezaprobare fap
tul că Aradul a fost reprezentat de 
echipaje compuse din oameni de 
mult trecuti de 30 de ani (Metalul. 
Locomotiva), care nu mai au de 
mult nicio perspectivă de dezvolta
re. Nu era mai de folos pentru ca
notajul nostru ca în locul lor, să 
vină la campionate, vîslași tineri? 
Ce părere au antrenorii din Arad?

RADU URZICEANU 

stei medii, este locul să reamintim 
o dispoziție a regulamentului, con
form căreia colectivele sînt obligate 
să prezinte arbitrului. înainte de 
meci, pe lingă carnetele de legiti
mare și buletinele de identitate ale 
jucătorilor.

Miine sînt programate două 
jocuri în turneu] final: București: 
Locomotiva Pașcani — Ști
ința Timișoara; Pfoești: Pro
gresul C.P.C.S. — Progresul Sibiu.

INFORMAȚII PRONOSPORT
Participanții din Capitală 

mai pot depune buletinele 
concursul Pronosport nr 
30 septembrie pină astă 

la ora 24. Cu această

• 
Ui 
pentru 
39 din 
seară 
ocazie le reamintim că următorii ju
cători (indisponibili, accidentați sau 
suspendați) nu vor face parte din 
formațiile respective: Pereț și Neac- 
șu (Energia Flacăra PIoești), Andro- 
vici (Locomotiva Timișoara), Boroș 
(Știința Timișoara), Mihai (Dinamo 
Orașul Stalin), Bodo (Locomotiva 
București) și Nedelcu (Știința Cluj).

Locomotiva Constanța avînd tere
nul suspendat va juca meciul cu E- 
nergia Flacăra Moreni Ia București 
duminică dimineața. Energia Flacăra 
PIoești șj Energia Flacăra Cîmpina 
vor juca pe teren propriu.

lata programul concursului Pro
nosport nr. 48 din 7 octombrie : 

Programul concursului pronosport 
nr. 40, etapa din 7 octombrie 1956.

I R.P.R. — R P.F. Iugoslavia (hand
bal mase.)

II Franța — H.P. Ungară |

Care sînt cauzele nivelului scăzut 
al fotbalului nostru?

Ne răspunde fostul internațional Gh. Constantinescu-Grecu
La ancheta întreprinsă de ziarul 

nostru, ne-a răspuns antrenorul 
GH. CONSTANTINESCU-GRECU, 
selecționat de multe ori în echipa 
reprezentativă a țării. El ne-a 
spus:

Părerea mea este că nivelul fot
balului nostru nu trebuie comparat rit 
totoaiui anteoeiic, rața de care 
consider că este superior, ei tre
buie avut în vedere evoluția pe 
care a inregistrat-o
rn anii din urmă 
IaHe țări. înainte
au fost mulți jucători 
căror faimă dăinaiește 
Aceasta se datorește și 
atit tehnica individuală, 
cefția d« joc a masei 
de atenei erau muft mai scăzute. 
Am văzut numeroase echipe din 
categoria B (cum siat cete de la 
CitnpTta, Moreni și chiar echipa 
din Focșani) care practică in pre
zent un fotbal de calitate. Stag-

fotbalul 
in crie- 

de 1944 
talentati a 
și astăzi, 
făptuiri că 
cit și cmk 
jucătorilor

FOTBAL „LA ZI »»

Activrtatea fotbalistică oficială 
continuă mfine pe patru fronturi: 
cam portalul categoriei A, cam
pionatul categoriei B. campiona
tul categoriei C și turneul final 
al campionatului de juniori. Iată 
programul etapelor de A și B:

CATEGORIA A: Știința Timi
șoara — Locomotiva București; 
Fl. roșie Arad — Știința Cluj; 
Energia Flacăra PIoești — Pro
gresul București; Dinamo Orașul 
Stalin — Energia Minerul Pe
troșani ; C.C.A. — Dinamo Ba
cău.

CATEGORIA B. Seria I: Loco
motiva Tr. Severin — Locomo
tiva Arad; Recolta Reghin — 
Energia Uz. Tractoare Or. Stalin, 
Energia Mediaș — Progresul S. 
Mare; Energia C. Turzii — Ener
gia Reșița; Locomotiva Cluj — 
Energia Lupeni; Progresul Sibiu
— Recolta Tg. Mureș. Seria II : 
Progresul C.P.C.S. — Știința 
București; Știința Iași — Pro
gresul Focșani; Locomotiva Con
stanța — Energia Flacăra Mo
reni ; Energia St. roșu Or. Stalin
— Dinamo 6 București; Dinamo 
Bir lad — Fl. roșie ~ 
gia 1 Mai PIoești 
Suceava; Energia 
pina — Locomotiva

C.C.A.’—Eaergia Minerul 
Petroșani €-0 (3-0)

Teren: Stadionul 23 August. 
Timp: ideal pentru fotbaL 
Au marcat: Alexandrescu (min. 7) 

Tătaru (min. 13), Cacoveanu (min.’ 
39), Constantin (min. 65) și Alexan- 
drescu (min. 75 și 77).

C.C.A.: Voinescu-Zavodă II. Apol- 
zan. V. Dumitrescu — Onlsie. Bone
— Cacoveanu, Constantin. AJexan- 
drescu, Zavoda I . Tătaru.

Energia Minerul : Crîsnic—Romo- 
san. Dan Pana it — Deieanu. Farcaș 
n — Sima (Paraschiva). Demlen. 
Timoveanu. Gabor. Paraschiva 
ma).

Deși meciul dintre C.C.A. 
Energia Minerul Petroșani a 
lipsit de acel factor esențial 
face pasionantă orice 
sportivă 
ta tul ui final, cu emoțiile și tensi
unea firească legată de aceasta
— totuși spectatorii au avut des-

Ener- 
roție 
Cîm-

Bacău ; 
— Fl.

Flacăra 
Iași.

(81-

Și 
fost 
care 

întrecere 
incertitudinea rezul-

Fl.

ni R.P. Polonă (B) — Franța (B)
IV Progresul București — C.C.A. 

București (cat. A) ANULAT
V Dinamo Orașul Stalin — Știința 

Cluj (cat. A)
VI. Energia Flacăra PIoești 

roșie Arad (cat. A)
VH Dinamo București — Locomo

tiva București (cat. A)
VIII Progresul Oradea — Dinamo 

Bacău (cat. A)
IX Energia Minerul Petroșani — 

Locomotiva Timișoara (cat. A)
X Locomotiva Tr. Severin — Ener

gia Metalul C. Turzii (cat. B)
XI Energia Metalul Reșița — Pro

gresul Sibiu (cat. B)
XII Recolta Avîntui Tg. Mureș — 

Energia Flacăra Mediaș (cat. B)
Meciuri de rezervă

A Energia Minerul Lupeni — Re
colta Avîntui Reghin (cat. B)

B Fl. roșie Burdujeni — Locomoti
va Constanța (cat. B)

Pentru acest concurs consultați 
..Programul Pronosport", nr. 129. 

narea fotbalului nostru sc dato- 
rește însă și antrenorilor, dintre 
care foarte mulți activează încă de 
acum 20 de ani. Or, de atunci, me. 
tode’e de antrenament s-au perfec
ționat insă cei mai mulți conti
nuă la orele de pregătire tehnică 
și fizică să folosească aceleași me
tode învechite. Foarte des ani a. 
vut ocazia să stau de vorbă cu 
absofvențj ai I C.F. și cu >N an
trenori, care ne spuneau mereu ce 
trebuie să facem și cum tretm e 
să facem ca lucrurile să 
meargă bine. Nea msâ nu știm nici 
astăzi cum au reușit un Puskas 
sau ■» Hidegkuti să ajungă la 
inaRa măiestrie pe care o au. Ar 
fi de dorit ca antrenori din țara 
noastră să fie trimiși in țările 
unde se practică m fotbal de înal
tă cal late, pentru a-și îmbogăți cu
noștințele și pentru a pune in 
practică, la noi. cele văzute. Fără 
acest schimb de exneriență fotbalul

tule motive să fie satisfăcuți. Ne 
referim, în primul rînd, la exce
lentul joc prestat de echipa 
C.C.A., un joc în permanentă 
mișcare, desfășurat pe spații 
largi, cu țîșniri spectaculoase ale 
celor două aripi și. în general, 
cu o bună orientare tactică. Au 
fost momente în care am revă
zut pe C.C.A. de la începutul 
campionatului, pe care o aplaudau 
nu numai propriii simpatizanți 
ci și suporterii celorlalte echipe. 
Ceea ce i-a lipsit joi echipei 
C.C.A. pentru a avea mai multă 
continuitate în jocul bun pe care 
l-a desfășurat deseori a fost a- 
portul interilor, care n-au reușit 
să asigure întotdeauna cea mai 
bună legătură între atac și apărare. 
In rest, echipa a „mers", eviden- 
țiindu-se în mod special Alexan- 
drescu, care a pus în cursă aripi
le și a știut el însuși 6ă străpun
gă apărarea adversă. Tătaru, Ca 
coveanu. Voinescu și Bone.

Desigur, s arena echipei C.C.A. 
a fost mult ușurată și de replic? 
slabă a minerilor, care au jucat 
confuz în atac și mai a'.es au avut 
„găuri" în apărare. Fundașii n-au 
constituit o barieră serioasă pen
tru cele două aripi iuți ale echipei 
C.C.A.. iar tînărul stoper Dan nu 
are încă suficientă siguranță pen
tru acest post de răspundere. Un 
merit al echipei Energia Miner'l 
este câ 
o clipă, 
pină la 
față de 
două reprize și de ocaziile 
și de Energia Minerul scorul este 
exagerat. Sub raport tehnic au 
corespuns Sima și Paraschiva.

Deși a avut un meci ușor. V. 
Fieru (București) a condus slab, 
greșind, între altele, prin neacor 
darea a două Denaltiurl, la fa
ulturi clare, unul în min. 2 în fa
voarea Minerului și altul în min 
88 în favoarea echipei C.C.A. Pri
ma greșeală a fost, desigur, mai 
gravă și a influențat „startul" 
celor două echipe în acest joc

JACK BERARIU

„n-a depus armele' 
rămînînd în plină 
fluierul final. De 
desfășurarea celei

“ nici 
luptă 

altfeJ. 
de a 
avute

Energia Metalul 1 Mai PIoești— 
Locomotiva Constanța 5-1 (2-1)

PLOEȘTI 27 (prin telefon). • - 
Peste 3000 de spectatori au ur
mărit jocul restanță de categoria 
B dintre Energia 1 Mai PIoești 
și Locomotiva Constanța, termi 
nat cu victoria gazdelor la un 
scor concludent: 5—1 (2—1). De 
remarcat că ploeștenii au jucat 
din min. 3 în 10 oameni, Stanoi- 
lovici accidentîndu-se. Au marcat: 
Anatol (min. 11 și 43)’, Dima 
(min. 55), Motronea (min. 86 și 
88) pentru învingători. Ispas 
(min. 17) pentru oaspeți. S-au re
marcat: Anatol, Sfetcu. Gavrî- 
loaie, Popa (Energia), Stăncescu, 
Mamaie, Ispas (Locomotiva).

Ion V. Iordache-coțesp. 

din țara noastră nu va progresa. 
U parse «un vina o poarta i nsa și 

jucătorii. Atunci dnd aa mingea, 
preferă s-o paseze celui mai a. 
propiat, nu numai pentru a scăpa 
de răspundere in cazul uaai șut 
tras prost ia poartă, dar și fiindcă 
ei iși fac următoarea socoteală: de 
ce să vină fundașii sa tnâ atace 
pe mine ți —eventual — să ■*  lo
vească? Mai bine să-l lovească pe 
aim De aceea, vedem de «sahe ori 
pe terenurile de sport cam aai> 
jucători pentru a -ciștin" **»-  
palia pobtkutei, la cea mai teică 
cioenj-e s*mulează  accideate grave 
se zvircoiesc pe teren, pentru ai 
dup*  citeva minute ai reintre in 
jac, dovedind că n-au avut nâaâc 
de suferit. Ar fi de dorit ca fotbaăițtii 
noștri să asiste mai des la jocu
rile de rugbi pentru a vedea că 
jocul bărbătesc nu implică md 
brutalități și nici văicăreli.

Mai trebuie discutată și proble
ma conducătorilor de colectiv. S-a 
pornit greșit ia an i frecați aducin- 
da-se ia conducerea cokctivelor 
sportive și a secțiilor de sporturi 
diverși „conducători" care n-aveau 
nimic comun cu sportul și care nu 
numai că nu limpezeau lucTariie, 
ci mai mult le încurcau. Condu, 
cătorii colectivelor sportive trebuie 
astfel aleși incit să aibă in egală 
măsură atit bagajul de cunoștințe 
tehnice și practice necesare unui 
conducător, dt și seriozitatea. Im
parțialitatea ți principialitatea u- 
nui conducător de tip nou. Un ast
fel de conducător va ști ce trebuie 
să pretindă antrenorilor va înă
buși în fașă tendințele de vede
tism și de indișcplină ale jucăto. 
rilor care 
cazuri.

In ceea 
se remar 
accentuată 
tru însușirea cunoștințelor predate 
în programele metodice de antre
nament, fiecare dintre ei conside- 
rinduse, imediat ce a fost intro
dus in echipă, titular de drept al 
postului respectiv. Dragostea oe 
colectiv de multe ori e inexis
tentă, fiind înlocuită cu tendința 
de vedetism ce se manifestă prin 
pretenția de a face parte neapărat 
din formația ce se prezintă pe 
teren Tăria morală și dîrzenia în 
luptă, lasă de asemenea 
mult de dorit și < 
chiar la componenții 
prezentative.

încă o chestiune, cu 
problema selecționării 
prezentative. Sint împotriva me
todei folosirii mai multor selec
ționeri. Cred că un selecționer u- 
nic, care să susțină și să-și im. 
pună părerea este cea ma bună so
luție".

se manifestă in destule

ce-i privește pe jucători, 
in prezent o tot mai 
lipsă de interes pen-

foarte 
se manifestă 

i echipei re.

care inchei: 
echipei re-

ȘTIRI
PROGRAMAREA UNOR MECIURI 

DE CATEGORIA A ȘI B
O serie de jocuri din campio

natele categoriei A și B au fost 
programate după cum urmează:

4 octombrie: Energia St. roșu 
Orașul Stain — Știința București; 
Știința Iași — Progresul CPCS 
(ambele de cat. B).

6 octombrie: Progresul Bucu
rești — CCA (cat. A).

11 octombrie: Enengiia Min. Pe
troșani — Locomotiva București. 
FL roșie Arad — C.C.A. (ambele 
de cat. A).

25 octombrie: Progresul CPCS 
— En. St roșu 
(cat. B).

CLASAMENTUL 
In urma meciului 

Min. Petroșani clasamentul se pre
zintă astfel:

1 OCA
2. Știința Tim.
3. En. Fl. PIoești
4. Fl. roșie Arad
5. Dinamo Buc.
6. Loc. București
7. Din. O. Stalin
8. Progr. București
9. Progresul Oradea

10. En. M. Petroșani
11. Știința Cluj
12. Loc. Timișoara
13. Dinamo Bacău

Orașul Stalin

CATEGORIEI A
C.C.A.-Enerva

18 11 3 4 46:21 36 
lg 9 5 4 31:36 2B 
17 7 6 4 37:17 39 
17 7 5 5 37:22 19 
ÎS 8 2 5 25:25 U 
17 5 7 5 35:24 W 
17 8 4 7 29:36 19 
1« 5 6 8 26:38 16
17 «36 17:32 15
15 5 4 6 16:25 14
16 4 5 7 13:23 ÎS
18 2 9 7 14:39 13
17 4 4 9 16:31 12
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TURNEUL CELOR 3
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Eaergia—C. C. 1 și Dinamo—Voința 
in campionatul republican de box pe echipe

Joi la amiază, pugiHștii invi
tați la „Turneul celor 3“ au par
ticipat la ultima... reuniune din 
cadrul competiției. A fost o reu
niune cu foarte puțind spectatori, 
care a avut darul să mulțumească 
pe toată lumea. Motivul e lesne 
de înțeles: pugiliștii și antre
norii veniseră să primească pre
miile oferite de I.S. PRONO
SPORT, ziarele „SPORTUL 
POPULAR" și „MUNCA" și re
vista „STADION". Atmosfera a 
fost deosebit de călduroasă și 
un neavizat care ar fi nimerit 
din întâmplare în sada de festi
vități a ■’iarului -nostru nici nu 
și-ar fi putut închipui că cei care 
acum se felicit.au șl sdiimbau 
glume prietenești luptaseră... cu 
atîta ardoare în ajun pe ringul 
de pe Stadionul Republicii 1 O 
masă încărca iă ju premii îi aș
tepta pe protagoniștii „Turneului 
oelor 3". Nici la această uitimă 
întîinine n.au . lipsit... emoțiile. 
Intr-adevăr, la categoriile semi- 
mijlocie și mijlocie-ușoară, pentru 
desemnarea locului I a fost ne-, 
voie- de tragere la- sorți 1 Jnde- 
pltniWu-se această formalitate, 
urmărită cu o vădită curiozitate 
de toți cei prezența Nicolae Linca 
și Șerbu Neacșu și-au luai fiecare 
în primire cei 3 m. gabardjnă. 
Dumitru Rizea, care a făcut- o 
partida excelentă în fata lui 
Șerbu Neacșu, s-a bucurat în 
schimb de o compensație meri
tată,. fiind premiat în mod spe
cial de organizatori. De aseme
nea, pentru comportare sportivă, 
D. Ciobotaru. Dănilă Done și 
D. Rizea au primit — suplimen
tar — cîte un. abonament pe 
un an .la „SPORTUL POPULAR" 
La categoria semiușoară, Gheor
ghe Fiat fiind uuscalificat, pre
miul său (un pulover) a fost 
oferit tânărului Marin Cristea 
care, în meci amical, a desfă
șurat un box de calitate în fața 
redutabilului V. Vintilă. Și acum 
iată configurația finală a clasa
mentelor :

MUSCA: 1. M. Dobrescu 2. 
Toma Ilie 3. Ludovic Ambruș; 
COCQȘ: 1. V. Schiopu. 2. Toma 
Constantin, 3. C. GF or ghiu: 
PANA: 1. Ilie Gheorghe, 2. Emil 
Cîșmaș, 3. Ștefan Văcaru; SE- 
M1USDARA: 1. Dănilă Done, 2. 
M. Trancă. 3. Gh. Fiat (descali
ficați; UȘOARA: 1. C. Dumitrescu.
2. I. Demeter, 3. Fr. Ambruș; 
SEMIMIJLOCIE: 1. Nicolae Un
ea. 2. I. Dragnea, 3. C. fordache; 
MIJLOCIE UȘOARA: 1. Șerbu 
Neacșu, 2. Rizea, 3. I. Schwartz;

Primele meciuri din cadrul returului campionatului 
categoriei A la rugbi

Amatorii sportului cu balonul 
oval vor avea ocazia să urmă
rească mîine un bogat program 
rugbistâc, deoarece în afară de 
meciurile din cadrul campionatului 
categoriei B. (etapa a II-a), se 
vor disputa și cele din cadru! pri
mei etape a campionatului repu
blican — categoria A.

Judecind după valoarea echipe
lor care se întâlnesc mîine, am fi 
îndreptățiți șan apuneoa că rezul
tatele pa.rtixrelor se bot cunoaște 
dinainte și. că primele patru cja- 
săte in turul acestei compeftffi 
vor realiza victorii ușoare Dar 
dacă judec'm după rezecatele ob
ținute și felul în care s-an desfă
șurat partidele acestea in cadru! 
primei etape a turului campiona- 
tutuî categoriei A, desigur că nu 
mai putem pronostica nimic. De 
ce ? Pentru că, exceptând întihri- 
rea Locomotiva Grfvița Roșie — 
Energia S..M. Orașul Stalin, toate 
au înregistrat egalitate la pauză 
și numai către sfîrșitul jocurilor 
actualele fruntașe ale clasamen
tului și-au însușit victoria. Astfel, 
C.C.A. s-a mulțumit cu un mo
dest 3—3 la pauză în compania 
Locomotivei I.C.F., Dinamo Bucu
rești și-a întrecut adversarul (Di
namo IX) abia în ultimele se
cunde de joc cu 5—0 (0—0), iar 
Energia I.S.P. București, ou toate 
eforturile depuse, a trebuit să ter
mine cele 80 minute.de joc la ega
litate (0—0) cu Progresul Sănă
tatea.

Iată deci, că ar fi hazardat să 
facem pronosticuri. Ceva putem 
totuși spune cu precizie, șl anume,
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Șerbu Neacșu (stingă) a evitat lovitura lui I. Sțhwartz și-și pre
’ gătește riposta...

MlJLOGlE : t. D. Gheorghiu 2. 
I. Pintea, 3. P. ©eca; SEMI 
GREA: U Gh. Negrea 2. O. 
Cioloca (prin tragere la sorți),
3.P.  Zaharia; GREA: 1. D. Cio
botaru, 2. V. Mariuțan, 3. Eugen 
Ffiresz. '

Premîul pentru' cel mai bun 
arbitraj a revenit lui M. Ghinescu.

Și cu aceasta, prima ediție a 
„TURNEULUI CELOR 3", orga
nizată de’ ziarele „SPOITUL 
popular" $i „Munca" a-leat 
sfîrșit. Anul viitor, probabl la 
începutul verii, cei mai buni 
boxeri ai -țării își vor da din 
nou întâlnire, între corzile rin
gului, la a doua ediție a aces
tei Lumoase întreceri pugilistice...

★

Privind în urmă, la cele trei 
seri pugilistice de pe Stadionul 
Republicii avem toate motivele 
să ne manifestăm satisfacția. Re
uniunile au fost, în general, reu
șite, partidele disputate s-au ca
racterizat prirUr-o dîrzeoie rar în
tâlnită și nu de puține ori au oca
zionat faze de un intens drama
tism, iar vremea, deși luni seara 
ceva mai... răutăcioasă, s-a dovedit 
totuși prietenă boxerilor și... 
boxului. Cît despre pugiliștii par
ticipant; la competiție ei merită 
toate felicitările pentru convinge
rea cu care și-au apărat șansele, 
chiar atunci cînd făceau parte din 
același colectiv și existau motive 
să se creadă că se vor menaja 
(Dobrescu — Toma Ilie, Toma 

că fruntașei® clasamentului Dina
mo București, C.C.A, Locomotiva 
Grivița Roșie și Energia I.S.P. 
București s-au pregătit cu multă 
seriozitate pentru evitarea even
tualelor surprize. Nu trebuie să 
uităm insă că nici adversarii lor 
de mîine nu au stat „cu mimile 
în sm' în această perioadă de în
trerupere. Să așteptăm deci după- 
amiaza zilei de mîine pentru a 
cunoaște învinșii și învingătorii... 
Ultimul meci din campionatul ca
tegoriei A nune față în față echi- 
nNe E-nergia Petroșrni și Știința 
Chiț^

In campionatul categoriei B. 
slnt programate întâlniri deosebit 
de Importante, care pot influenta 
direct viitoarea configurație a cla
samentului și îndeosebi pozițiile 
fruntașe. Astfel, in seria I, liderul 
clasamentului, Energia Mine Bucu. 
rești, întâlnește puternica formație 

a studenților bucureștenl, care vor 
căuta să-șt refacă poziția zdrun
cinată cu o săptămi«ă în urmă de 
Progresul F. B. Iri cealaltă serie, 
se întâlnesc echipele clasate pe 
primele două locuri: Știința Tîmi- 
șoara-Energia Republica București. 
In turul competiției victoria le-a 
revenit după o luptă strînsă stu
denților timișoreni. Celelalte me
ciuri din cadrul categoriei B, se 
dispută după următorul program: 
Seria 1: Știința Galați-Energia 
Ploești; Energia Constanța-Pro- 
gresul Tecuci; Fi. roșie Orașul 
Staiin-Locomotiva Buzău ; Progre
sul F. B.-Știința Iași. Seria a 
II-a: Progresul I.A.S. Sibiu-Lo- 
comotiva Cluj; Progresul I Bucu- 
rești-Energia Tîrnăveni; Știința 
Arad-Locomotiva Timișoara; Vo
ința Qluj-Ediergia Lupeni.

Constantin — C. Gheorghiu, I. 
Dragnea — N. Linca, D. Gheor
ghiu — I. Pintea etc.). Din pă
cate, așa cum ăm scris și în ri®-' 
mărul nostru precedent, compor
tarea nesportivă. inadmisibilă, a 
hli Gheorghe Flat, a aruncat o 
umbră asupra acestei 'manifestări 
pugilist ce de mare amploare

Ofcefmd listele de partici- 
panți Ia „Turneul celor 3“ se 
poște coafata cu ușurință că au 
luat - „siârtuî" în competiție cu 
adevărat oei mai buni boxeri ai 
țăriL Cele câteva absențe (V. Ti- 
ță, Ghcțu Veifcui P. Popescu, M. 
Sioian, D. Adam, 1. Ziătaru), 
toate temeinic justificate, au fost 
serios resimțite la alcătuirea pro
gramului, dar în decursul compe
tiției, datorită marelui interes stâr
nit de fiecare meci în parte, ele 
au trecut aproape neobservate. 
In viitoarea ediție a „Turneului" 
sîntem siguri că cei absenți acum 
își vor lua „revanșa" pentru a- 
ceastă nedorită „lipsă la apel".—

Firește, ceea ce a sporit inte
resul în jurul competiției a lost 
faptul că. la cele mai multe ca
tegorii, lupta pentru întâietate a 
fost cît se poate de echilibrată. 
De pildă, la categoria semi-mij- 
locie, Lflca și Dragnea, la cate
goria mijlocie-vșoară, Șerbu Neac
șu și Rizea, la categoria cocoș, 
Schiopu. Toma Constantin și 
C. Gheorghiu. la catego
ria muscă, Dobrescu, Toma Hie 
și L. Ambruș, plecau de la început 
cu șanse egale. Dar iată că pe 
drum s-au Evit și nelipsitele sur
prize. Ilie Gheorghe l-a învins pe 
Cișmaș și a terminat la egalitate 
cu Văcaru, Mihai Trancă l-a în
trecut net pe Gh. Fiat. iaz Fran- 
cisc Ambruș și Iosif SchwPTtz au 
pierdut înainte de limită! Tuturor
celor cărora șansa nu leea surîs 
de astă dată le rămîne deschisă 
calea „apelului",I poate chiar în 
cadrul camprortahihtâ- republican 
pe echipe aflat acum în plină 
desfășurare!

MARIUS GODEANU 
GEORGE MIHALACHE

Miine se reia campionatul 
republican de lupte pe echipe

■Mîine se reia campionatul repu
blican de lupte pe echipe. De 
menționat că întâlnirile primei eta
pe a returului se dispută după 
un program diferit de oei al tu
rului în sensul că formațiile par
ticipante au fost grupate altfel 
decît în prima parte a campiona
tului.

La București, au loc meciurile 
primei grupe «tcătuvtă dirj: Pro
gresul 1 București, Energia-Con-' 
structorul Oluj, Progresul Lugoj 
și Dinamo Orașul Stalin. Ținând 
se>ama de performanțele ante

rioare, Progresul Lugoj are pri
ma șansă în această grupă. în
trecerile grupei bucureștene se 
desfășoară mîine înoepînd de la 
ora 10 în sala liceului de băieți 
nr. 12| diu str. Italiană. Cîntări- 
rea concurenților se va face la 
ora 7. In celelalte grupe se vor 
întâlni: grupa II Ploești: Ener- 
gia-Constr. Ploești, FI. roșie'Cluj, 
Voința Tg. Mureș. Dna™ Bucu
rești, grupa III Galați; FI. roșie 
Galati, Energia-Metalul Reșița. 
C.C.A., FI. roșie Arad, grupa IV 
Timișoara: Dinamo S-atu Mare, 
Locomotiva Timișoara, Energia- 
'Met. Hunedoara^ Energia FI. Baia 
Mare.

La cîteva zile după terminarea 
„Turneului celor 3", pugiliștii noș
tri fruntași se vor prezenta din 
nou în ring, în cadrul celei de 
a II-a etape a campionatului re
publican de box.

In Capitală, spectatorii vor a- 
vea ocazia să asiste la o echili
brată întâlnire între echipele C.C.A. 
și Energia. Reuniunea se va dis
puta astăzi, începând de la orele 
17 pe arena sportivă Energia „23 
August" (fostă „Ciocanul") din 
Calea Dudești nr. 125 A. Echipa 
Energi^ va fi handicapată de 
absența lui Dănilă Done căruia 
nu i s-a vindecat arcada rănită 
în meciul cu Trancă. Programul 
anunțat de organizatori este ur
mătorul: P. Dumitrescu (E) — 
M. Dobrescu (C.C.A.); Dinu Eugen 
—N. Mîndreanti f Matei Godeanu 
—D. Boiangiu ; Al. Călărașu—V; 
Czegely; Mircea Vjșdiu—Ion Gri- 
gore; Toma Țuddr—Dobre Pa
vel ; Dumitru Rizea—Șerbu Neac
șu ; Siimon Gheorghe—V asile 
Țiță ; Alexandru Nicolae—D.. Tur- 
lui; VL Izrael — Gheorgl^ Ne
grea.

Emgia București și Voința lași conă’jc in canwnatol masculin 
de calificare la baschet

IAȘI 28 (prin telefon). — 
Miercuri și joi au continuat par
tidele din cadrul turneului de ca
lificare la baschet masculin. în
trecerile au fost urmărite de un 
public foarte numeros, cifrat a- 
proape zilnic la 2.000 de per
soane, oare a putut constata în- 
căodată forme bună în care se 
află în special două dintre echi
pele participante, și anume: Ener
gia București și Voința Iași. De 
altfel, aceste două formații sînt 
neînvinse ptnă acum și ele au 
mari șanse să participe la viito
rul campionat al celor mai bune 
echipe din țară. Amatorii de sport 
din localitate așteaptă de aceea 
cu viu interes meciul de sîmbătă 
dintre aceste două echipe, care 
vor furniza desigur un spectacol 
de calitate. ț

In întâlnirile de miercuri după 
amiază s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Voința Oradea — 
Energia Ploești 72—51 (29-21),

SPORT LA ZI
HOCHEI PE IARBĂ — Comisia 

Centrală de hochei pe iarbă orga
nizează între 3 și 6 octombrie la 
București o competiție feminină do
tată cu .Cupa Orașelor* 4. La între
cere vor participa echipe din ur
mătoarele orașe: București, Cluj, 
Oradea, Oltenița și Gheorghieni.

............ - ' act '
TEN/S, — Terenurile Progresul 

Finanțe Bănci (Str. I>r. Staicovici), 
de la ot-ele 8 șl 14. întreceri în ca
drul campionatelor R.P.R.

NATAȚtE. — Complexul sportiv 
.,Dante Gherman" (în caz de timp 
nefavorabil bazinul acoperit Fio- 
reasca, ora 18) ora 16.30: Intîtoirea 
internațională de înot polo șl sări
turi R. P. Romîră - R.P. Polonă.

SCRIMA. — Sala Dinamo de la 
orele 9,30 și 17 : Turneu internațio
nal cu participarea scrlmerilor din 
Italia, R- P. Polonă, R. P. Bulgaria 
și R. P. Romînă.

CICLISM. — Piața Universității, 
ora 15: Plecarea an etapa a Vl-a a 
criteriului juniorilor și tineretului.

BOX, — Arena Energia (Cal. Du- 
deștj 125 A.), ora 17: Partida Ener
gia — C.C.A. <îin cadrul campiona
tului republican pe echipe.

HALTERE. — Sala Floreasca, ora 
18: Întâlnirea R.P. Romină — R. D. 
Germană—R.P. Bulgaria (Intrarea 
gratuită). -- ' -’'i ■-Z ar

VOLEI. — Cupa comisiei centrale: 
sala Glulești de la ora 15,30 : loco
motiva M.C.F.-Dlnamo (f); știința 
ff.C.F.-Progresul C,P.C.S. (fi): Pro
gresau I.T.B.-Locomotiva I.C.F. (m); 
Dinamo-C.C.A. (m).

MIINE
TENIS. — Terenurile Progresul Fi

nanțe Bănci (str. Dr. Staicovici), de 
la orele 8 și 14: întreceri în cadrul 
campionatelor R.P.R.

TENIS DE MASA. — Sala C.S.P. 
(bd. Republicii 5): ora 9 : Progresul 
București-Progresui Timișoara (f); 
ora 10: Progresul București-Voința 
Arad (m). Ambele meciuri din ca
drul campionatelor republicane de 
categoria A.

ATLETISM. — Stadionul Tinere
tului, ora 9: Concurs pentru elevii 
centrului de antrenament pentru 
eonii din București.

FOTBAL. — Stadionul 23 August, 
ora 12: locomotiva Pașcani-Știlnța 
Tim'soara (camp, de juniori); ora 
14- Progresul C.P.C.S.-Știința Bucu
rești (Cat. B); ora 16: C.C.A.-Dina- 
jno Bacău (Cat. A); Stadionul Dina-

La Galați, Voința va da replica 
echipei Dinamo, duminică seara. 
Voința a anunțat ’ următoarea e- 
chipă (în ordinea categoriilor)
L. Ambruș, Ion Ziătaru, I. Mili- 
taru, M. Miclăuș, C. Gherasim, 
D. Adam, V. Bogol, Manon Flo- 
rescu, Ilie Nicolae, Ion Petroff.

Dinamo deplasează următorul 
lot; St. Dunritrache, Toma Cons
tantin (M. Farkaș), St. Văcaru,
M. Biedl, M. Trancă, C. Iordache, 
I. Dragnea, D. Gheorghiu (I. 
Pintea), O. Cioioca (Ghețu Ve- 
licu), V. Mariuțan.

A treia întâlnire din. cadrul e- 
tapei, are loc azi, la Brăila, î-ntre 
Flamura roșie și Locomotiva. 
Programul este următorul : N.
Zagoreanu (FI. r.)“--A; Morăruș 
(L) ; Dumitru Mîțu—T. Mărco- 
vtci; Ilie Ghecrghe—Otto Bos- 
tiog; N. Ene—M. Spătare; "Idsif 
Demeter—Gh. Tomescu; C". Kiss— 
C. Bilă; Adolf Cristea—TS. StȘnes- 
8H; Nicplae Niță—I. Buepa.; Gli. 
Pleșa—Al. Ghiță: Gh. Negoiță 
(Bătrînu Tănase)—Petre Zaha- 
ria. .

Energia București , .— Progresul 
Timișoara 70—43 (38—16). Par
tidele de joi s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: Voința Ora
șul Stalin — Energia Ploești 54 
—40 ( 29—19), Energia București 
— Voința Oradea 59—40 (36— 
20), Voința Iași — Progresul Ti
mișoara 62—51 (37—20).

Vineri, concurenții au avut zi 
de odihnă. Ultimele întreceri ale 
turneului urmează să se desfă
șoare sîmbătă și duminică după 
amiiază.

Eugen Ursu, corespondent

A apărut Nr. 18 
al revistei 

ilustrate sportive

1
1

ou interesante foto-reportaje de
la campionatele internaționale 
de atletism ate R. P. R-, pre
cum și cu un joc de cuvinte 
încrucișate pe aceeași temă. 
ABONATI-VA LA REVISTA 
ILUSTRATA DE SPORT 

„STADION"

ro-

mo, ora 10,30: Dinâmo Pitești-Me- 
taluL 131 (Cat. C); Stadionul Ener
gia Dmteștâ, ora 10.30; Energia Me- 

■ talul ',.23 August"^Energla Fladăra 
Tîrgoviște (Cat. C); Stadionul FI. 
roșie „Veseliei”, ora 13. FI. 
șie Bere Rahova-Energia Met. Con
stanța (Cat. C); Stadionul Giulești, 
ora 10 30: Locomot.va Constanța-E- 
nergia Flacăra Moreni (Cat. B).

NATAȚ1E. Complexul sport*  v
„Dante Gherman" (în caz de tâmp 
nefavorabil bazinul acoperit Floreas
ca, ora 18) ora 16.30: întâlnirea in
ternațională de înot polo ți Mr- 
turi R.p. Romînă-R.p. Polonă.

SCRIMA. — Sala Dinamo, de la 
orele 9,30 și 17: Turneu internațx>- 
nai cu participarea scrimerMor cin 
Italia R.P. Polonă, R.P. Bulgaria »r 
R.P. Romînă. ț

CICLISM. — Piața Universități' 
ora 8: plecarea în ultima etapa a 
Criteriului juniorilor și tlnererulut 
(sosirea în ;urul orei io,30. la na 
8, pe soseaua București-Piteștl).

LUPTE. — Sala liceuws de băiet, 
nr. 12 (str. Italiană), ora 10: Camp, re- 
publican pe echipe.

RUGBI. — Teren Dinamo, ora > 
Dinamo București-Dinamo IX (Cat 
A): teren Locomotiva P.T.T„ ora 
10: Locomot-va I.C.F.-C.C.A. (cat 
A); Stadion Tineretului IV ora *.4  
Constructorul I.S.P.-Progresul Să
nătatea (Cat. A); ora 10: Ene<*4  
Minerul București-ȘtBnța Buctreax. 
Stadionul Tineretului ni, ora :» 
Progresul București-Energia TT— » 
veni; Teren Progresul F.B. ora :4 
Progresul F.B.-Știința Iași (Cat R

GIMNASTICA. — Complexul spor 
tiv ,,Dante Gherman", ora 1<: Ca» 
curs al loturilor republicane femu 
nine și masculine (exerciții sapa 
se).

HANDBAL. — Teren MiStan 
10: FI. roșie fabrica de eonăac*  
Recolta Jimbolia (camp, (-m.tr S 
calificare); Teren Progresul r *■  
ora 16: știința Min. Invățjuuiaamm 
Progresul Orast-Î Stalin 
minin).

HALTERE. — Sal» FMtWB*.  
10: întâlnirea R.P. RominE-&D. Ger 
mană-R.P. Bulgaria.

A

felicit.au
minute.de


VĂ INVITĂM LA UN CONCURS DE GIMNASTICĂ!
Un ziar obișnu.t de sîmbătă, dar în rîndurile căruia vă oferim 

o veste mai puțin obișnuită în ultimele luni: mîine și luni în Ca
pitală va avea loc un concurs de gimnastică cu participarea 
maestjeior și maeștrilor sportului din R.P.R.

In cadrul acestui concurs, gimnastele și gimnaștii fruntași ai 
Jării noastre vor da un dublu „colocviu" : țnul înaintea întîlnirii ; 
internaționale R.P.U — R.P.R. 'ca re vă avea Toc peste cîteva zile la 5 
Budapesta și celălalt, înaintea Jocurilor Olimpice de la Melbourne. J

Desigur, că după o întrerupere competițională de aproape două 4 
luni, concursul de gm na ști că ce va avea loc în Capitală, va aduna ’ 
în sălile Dinamo și „Dante Gherman" nu numai pe practicanta a- ț 
cestei ramuri sportive, dar și pe cei care vor să privească, să ad- l 
mire ceea ce le place să numească „sportul frumuseții, eleganței ( 
și preciziei". 1

Deci, nu uitați, notați în agenda dvs.: duminică ora ÎS, sala i 
„Dante Gherman", exerciții impuse (băieți și fete) și luni ora 19 ’ 
sala Dinamo exerciții liber alese (băieți și fete).

Veți putea urmări printre altele evoluția maestreior sportului | 
Elena Leuștean, Emilia Vătășoiu, Elena Mărgărit și pe aceea a j 
maeștrilor sportului F. Orendi, A. Kerekes precum și pe toți cei | 
ce compun lotul fruntașilor din țara noastră.

ȘAHUL PE SCURT

CONCURSUL DE LUPTE DE LA OPATIJA
0 ULTIMĂ VERIFICARE ÎNAINTEA JOCURILOR OLIMPICE

0—1, Iliescu 
Pogorievfci 

Ionescu —

• CLIJJ. 28 (prin telefon). — 
Rezultatele din runda a XI-a: Teo
dorescu — Graboviețki 1—0, Bra- 
na ■— Perevoznic
— Nicolau 0—1,
— Ududec 1—0, 
Diaconescu V2—'/2. Tafapanov —’ 
Hodoș '/»—V2. Filipescu- — Kdtting 
V2—'/2, Sațmari — Manolescurintr. 
Runda XH-a: Nicolau — Pogorie- 
vici 0—1 (prima înfrîngere sufe
rită de Nicolau), Perevoznîk — 
Kotting '/s—‘/s. Hodoș — FiLi- 
pescu 1—0, Diaconescu — Tarăpa- 
nov '/2—*/ 2, Manoiescu — Ionescu 
0—1, Ududec — Țițron >/2— 
Graboviețchi — Iliescu 0—l,*Bra-  
na — Teodorescu 0—1. Continuă 
să conducă Margareta Teodorescu 
cu 8'/2 puncte (din 11 partide), ur
mată de Maria Pogorievici 8 (din 
11), Elisabeta Ionescu 8 (din 12), 
Alexandra Nfcolau Și Elena Grabo
viețki 7 (din 11), Maria Tarapa- 
nov 7 (din 12), (E. Bocoș).

• Recent s-a desfășuraț o în- 
tîlnire tur-retur între selecționatele 
orașelor Satu Mare și Tg. Mureș. 
In prima întBnire, desfășurată la 
Satu Mare, gazdele au învins 
cu 6'/2—5*/ 2. Cu același scor, e- 
chipa Tg. Mureș a învins în me
ciul retur. De notat însă că și tn 
acest al doilea meci rezultatul în 
partidele disputate între băieți a 
fost favorabil echipei din Tg. 
Mureș : 5’/2—4'/2.

(1. Păuș — corespondent).

UN ALT TRASEU PENTRU CAMPIONATUL DE MOTO-CROS
Mîine dimineață, conform calen

darului competițional, urma să în
ceapă desfășurarea campionatului 
republican de moto-cros. Datorită 
însă dezinteresului manifestat de 
asociațiile sportive Comisia cen
trală de auto-moto s-a văzut nevoi
tă să amîne cu o săptămînă începe
rea disputelor. Cele 3 probe de 
campionat vor avea deci loc în zi
lele de 7, 14 și 21 octombrie.

Traseul a fost ales, iar alergătorii 
au și început să se antreneze pe el 
încă de acum două săptămîni, dar, 
după părerea noastră, într-un mod 
cu totul nejudicios. Și iată de ce :

1. Lungimea traseului este mult 
preia mică. Acesta măsoară abia 
4.000 m. ceea ce înseamnă că aler
gătorii vor trebui să-1 acopere de 
cel puțin 4—5 ori pentru a putea 
îndeplini cuantumul cerut de regu
lament.

2. In caz de ploaie porțiunile de 
teren desfundat s-ar transforma în 
adevărate mocirle, cu mici porțiuni 
de trecere și acelea cu noroi, în care 
unele motociclete odată împotmoli
te ar bara trecerea restului de 
concurent i.

3. Pe traseu sînt și unele urcușuri 
și coborîșuri abrupte care nu. pot fi 
trecute decît cu avînt, cu motorul în 
pline gaze. Or, dacă din cauza plqji, 
urcușurile ar deveni și alunecoase, 
motocicliștii mai puțin experimen
tați ar bloca intrările pe pantă și 
ar pune pe motocicliștii veniți din 
urmă în imposibilitatea de a-și lua 
avîntul de care am vorbit.

4. Pentru cursele de moto-cros, 
regulamentul prevede ca startul să 
fie dat în bloc, pe clase și catego
rii. din 5 în 5 minute. Față de lun
gimea traseului (numai 4 km.) or
ganizatorii nu vor mai putea să dea 
plecările la aceste intervale ci nu
mai după ce concurenții unei clase 
își vor fi sfîrșit întrecerea. Aceasta 
ar însemna ca probele să dureze
6—7 ore.

• O frumoasă inițiativa 3 
hiștSor din Bușteni a dus la 
ganizarea unui simultan... ] 
corespondență. Maestrul Eugen 
Costea din Galați va .susține 10 
partide prin corespondență cu 
jucători din Bușteni. Mutările vor 
ft afișate pe tablele de demon
strație în sala de șah a clubului 
„Gh. Vasilidu*  din Bușteni.

(K Sbarcea — corespondent).

Campionatul de șah 
al Capitalei

Au luat sfâșit întrecerile semifi
nalei campionatului de șah al Ca
pitalei. Tumeul n-a avut un câștigă
tor, ci «toi... Henrik Kapuscinski șl 
Gh. Nieoleanu au acumulat In 12 
runde același număr de puncte, 8V2, 
primul prirrtr-un joc solid și pre
caut (Kapuscinski a terminat neîn
vins), al doilea riscând m#i mult 
(Nierieanu a suferit două lnfrîn- 
geri, la Kapuscinski și Rotaru). Tot 
la egalitate s-ati clasat șf -dețină
torii locurflof 3 și 4: L. Zștlin și 
Gh. Gavrilă II 7‘/2 puncte. Pe lo
cul 5, D. Gram 7 p. Urmează în 
clasament: N. Andrițoiu, Gh. Ro
taru și C. Bozdoghină 6Y2, Dăneț 
6 (1 întreruptă cu StofĂjevschiJ, 
L. Sîrbu 4*/j,  N. Sirkus 3*4,  P- Sto- 
rojevscML3 (1), S. Olteanu 114.^

i șa- 
i or- 
prm

Comisia centrală de auto-moto 
are datoria să analizeze toate a- 
ceste probleme și eventual să ia mă
suri în timpul rămas pînă la cam
pionat astfel ca motocicliștii să-și 
poată continua antrenamentele pe 
traseul ales în mod definitiv pentru 
campionat.

• COMITETUL olimpic aus
triac s-a pronunțat împotriva tex
tului noului jurămînt olimpic prin 
care participanții la I. O. își iau 
obligația de a nu trece la profe
sionism, după întrecerile de la 
Melbourne. Austriecii declară că 
nici un comitet olimpic național 
nu poate fi tras la răspundere 
pentru intențiile sportivilor țării 
sale după terminarea jocurilor.

• COMITETUL olimpie al Ma
rii Britanii a anunțat că va tri
mite la Melbourne 51 de atieți, 
dintre care 41 bărbați și 10 femei: 
Numărul, participanților va putea 

f fi mărit > în cazul cînd se va îm- 
abunătăți situația financiară 

fondului olimpic.
• COMITETUL olimpic din 

xemburg a alcătuit lotul care
Lu.

_ ________ _ , . . _ . pa 
face deplasarea la Melbourne. Vor 
pleca atleții Barthel, Rasquin și 
Hammer. De asemenea, vor mai 
face deplasarea doi gimnaști. trei 
scrimeri și un înotător.
• PI NA în prezent 60 de 

riști sovietici și-au asigurat 
prin intermediul unui birou 
turism din Sidneu — locuri la 
hotel din Melbourne. Oaspeții 
vietfei vor sta la Melbourne 
tot timpul desfășurării 1. O.

A IN IRAN a fost organizată neziei.

tu-

de 
un 
so-
pe

im- 
coacurentikx. 

de această situație, ueJfgația 
noastre la Opatija a propus 
Federației Internaționaie de 
prin persoana d-lui Emre —

Este neîndoios (aptul că, după 
. succesul înregistrat în cea de a 

doua ediție a sa, „Cupa Jadran" 
va figura de aci înainte n calen
darul internațional ai luptătorilor 

j din multe țări europene. Față de 
anul trecut s-a înregistrat o creș
tere a numărului țărilor partici
pante și, ceea ce este ma: 
portant, a valorii 
Față 
țării 1 
chiar 
lupte 
vicepreședinte al forului amintit ș» 
conducător al delegației Turciei 
— includerea compet'ției in rindui 
celor recunoscute oficial în calen. 
danii oficial iniemaționaL

Federația de atletica grea 3 
. R P.F. Iugoslavia s-a străduit sa 
asdgure participanlfor cete mai 
bune condtțiuni de concurs. Bilan- 
țR! în această privință este pozi
tiv, iar feiici:âri!e primite de M. 
Encegan, președintele acestei fe
derații, pentm buna organizare sint 
pe deplin meritate. O atracție deo
sebită o exercită cadrul minunat 
în care se deriățoară întrecerile: 
în fiecare an alta localitate de pe 
coasta dafrnatmă a Mării Adra. 
tice este aleasă pentru a servi 
drept loc de disputare a întreceri
lor. Opatija. localitatea unde an a- 
vtrt Joc concursurile celei de a 
dona ediții a ..Cupe: Jad ran*,  este 
poate cea mai' frumoasă dintre a- 
cestea. Această minunată stațiune 
balneară situată în partea nordică 
a golfului Kvarner nu departe de 
cunoscutul oraș și port Rijeka 
(fastul Fiume), a cunoscut timp 
de o captăm mă freamătul întrece, 
rilor sportive.

In ce priyește întănirile am re
latat la timp rezultatele și unele 
aspecte. Concursul, devenit tradu 
țional, avea ca miră nu numai 
cucerirea frmnesuTt'i tra'ew Jadran, 

D um.tr u Pir u Mese u

o săptărrună olimpică, banii rea. 
lizați fiind vărsați fondului nece
sar pentru deplasarea sportivilor. 
Pînă în prezent, se contează- pe 
plecarea luptătorilor, halterofili
lor, boxerilor și atlefitor.

de
16
in

• LA TURNEUL olimpic 
hochei pe iarbă s-au înscris 
echipe care vor fi împărțite 
patru serii ale căror învingători 
își vor disputa' turneul final. Capi 

.de serie sint: India, Olanda, An
glia și Pakistanul. Aceste echipe 
s-au clasat în ordine la J.O. de. 
la Helsinki.

• LA TURNEUL olimpic de 
baschet și-au anunțat participarea, 
deocamdată, 13 țări: S.U.A.,
'Mexic, Brazilia, Uruguai, Franța, 
U.R.S.S., Israel, Siam, Japonia, 
Filipine, Taivan, Australia, Noua 
Zeelandă. Echipele Canadei, Cu
bei, Chile, Bulgariei și Argenti
nei nu au confirmat încă par
ticiparea, 
chipe se 
echipelor

In afară de aceste e- 
mai așteaptă înscrierea 
R. P. Chineze și Indo-

cuceri locul III. Din dis-

ci și ultima verificare a selecționa, 
bililor pentru Olimpiadă, djn cite- 
Va ță*>  Ș*  în primul rîn;l Ungaria, 
Turc'a, Romînia și Iugoslavia. Ast
fel, înlată după terminarea turneu- 
lui Federația Iugoslavă a selecția, 
nat-.definitiv pentru Melbuu-ne pe 
Simic (cat 79 kgr.) care a ocupat 
leitul I și pe Vukov (cat. 52. kgr.) 
cau'e a cuceri locul TTT. Din dis
cuțiile purtate cu ceilalți conducă
tori ai delegațiilor par.klpa.ite ani 
aflat că Ungaria Va trimite b e 
chipi din care nu vor lipsi I. Ho. 
doș, Gy. Toth, Szilvassy, Gurics, 
Fullop etc., iar Turcia va fi sigur 
reprezentată de Kaplan (cat. 
grea), Atan (cat. semigrea), B'- 
lek (cat. muscă) etc.

VorbMid despre eoni pr ta rea lup
tătorilor la acest co-ncurs este ca
zul să accentuăm' asupra victoriei 
formației maghiare, ai cărei com
ponent au cîștîgat și cinci Jocuri 
întii. Succesul luptătorilor maghia. 
ri este pe deplin meritat pentru 
că în afara calităților lor fizeț și 
a unei bune pregătiri generale, aceș
tia au dovedit o dîrzenie demnă de 
admirat. Faptul că ne am eiasat pe 
locul II tn imed’ata apropiere a 
echipei maghiare, constituie desi
gur un rezultat bigi pentru repre
zentativa noastră, dar — repetăm 
— rezultatul atît pe echipe, rit și 
indrvMual putea fi mai bun. Afir
mația apărută într-un număr tre
cut al ziarului nostru că „luptă
torii noștri ar fi putut cuceri locul 
1 pe echipe" nu este exagerată. 
O socoteală sumară ne demonstrea. 
ză aceasta. In ulUraa seară, trei 
reprezentanți ai noștri (I. Pepes- 
cu, Gh. Dumitru și L. Bujor) își

IPIII li: IE!
• FEDERAȚIA franceză de ca- 

netaj a hotărit trimiterea la Mel
bourne a echipajului de 84-1 care 
a ciștigat regata de la Henley și 
a ocupat locul secund Ia Bled.

I

• R. P. CHINEZA va f repre
zentată la J. O. cu 7 discipline 
sportive și anume: fotbal, bas
chet, natație, atletism, gimnasti
că, lupte și tir. In octombrie vor 
avea loc la Pekin mari concursuri 
preolimpice la care Comitetul O- 
limpic al R. P. Chineze a invitat 
sportivii, fruntași din Taivan.

e „SPERANȚA OLIMPICĂ® a 
^Africii de Sud la aruncarea su
liței femei, este atleta Swonepoel 
care a stabilit de curînd un nou 
record al țării sale cu o perfor
manță de 48,18 m.

• ORGANIZATORII competi
țiilor sportive profesioniste din 
Australia au hotărit să profite de 
pe urma J.O. și să organizeze di
ferite competiții care le-ar aduce 
beneficii însemnate. Printre aces
tea se numără și un mare tur
neu internațional de golf care va 
avea loc între 14—22 noiembrie 
la Melbourne.

conduceau adversarii la puncte, dar 
în ultimele trei minute au pier
dut surprinzător înulnri.ț și . lo
cul II al categoriilor respective. 
Ca șj et, în dimineața aceleiași 
zile, Onoiu a pierdut în țața ar 
Țuțici (RP.F.1.) un meci pe ca- 
re-1 avea cîșiigat., I» sfîrșit, 
V. Bukcea considerat, 'avorit r. 
cai. 73 sg,-., a fost e.iup-n >.fc,,oupa 
două înfrîrțgeri pruj tuș, auga ce 
de asemenea, acumulase’ suticienî 
avantaj la ambii adversari. Cu «rele
7—8 puncte pierdute în acest moa 
adăugate la cele 31 1/2 puncte a- 
cumu'.ate, am fi recîștigat troieni 
pus în joc, indiferent de rezulta
tele obținute de sportivii maghiari. 
In orice «caz. af:rm că reprezen
tanții -noștri, țtnînd seama -detva- 

Joarca lor și de comportarea dem
nă de evidențiat de la Budapesta, 
ewu capabili să reediteze •succesul 
de' anul trecut Despre cauzele 
l._, "__ ’ 1...^
col viitor, însă îsahite de a închei
noj- lipsuri*  voi vorbi într-un arti- 

trebuie să ctez frumoasa compor, 
tare a lui D. Pîrvulescu, car» și-a 
condus întîîniriîe cu rutina și in
teligența unui mare campion, ’pe 
I. Popescu, un luntător sigur, ru- 
t nat, dîrz, pe Gh. Dumitru, un 
tînăr talentat și într o oarecare 
măsură pe Al. Șuii.

I. ȘEINESCU

FOTBAL PESTE HOTARE

pio-

• Duminică se dispută Ia Belgrad 
cea de a 24-a IntSinire fnternaț onalâ 
de fotbal dintre reprezentativele 
Iugoslaviei și Cehoslovaciei. Dintre 
întllnirile de pînă acum, 13 au re
venit echipei cehouovac ei 6 au fost 
cîștigate de fotbaliștii Iugoslavi, tar 
4 s-au terminat la egalitate. Golave
rajul general este de VS—43 în favoa
rea Cehoslovaciei. Victorii la scor au 
fost obținute numai de fotbaliștii ce
hoslovaci. Astfel în anul 1920 la An
vers Cehoslovacia a învins Iugosla
via cu scorul de 7—». Același scor a 
mai fost repetat in anul 1925 la Pra- 
ga. Ultima întllnire dintre cele două 
reprezentative a avut loc în anul 
1947 ia Praga, victoria revenind fot
baliștilor Iugoslavi cu scorul de 3—1. 
Arbitrul meciului a fost N. Latișev 
(U.R.S.S.).

In vederea întîinirilor de duminică 
reprezentativa A a Cehoslovaciei a 
jucat cu Spartak Celakovice de care 
a dispus cu 6—0. Au înscris: Bily 
(2), Feuredsi. Molnar, Vengloș și Faz- 
dera.

Reprezentativa secundă a Cehoslo
vaciei care joacă la Praga a susținut 
miercuri la Plzen ultimul med de 
verfieare jueînd în compania repre
zentativei Indoneziei de care a dis
pus cu 5—1. Au înscris: PospihaJ (2), 
Vlastimil Bubnik (2) — cunoscutul 
hocheist — șj Kadraba.

6 Echipa reprezentativă de fotbal 
a R.P. Ungare va întîlnl la 7 octom
brie selecționata Franței. i.a 10 oc
tombrie fotbaliștii maghiari vor juca 
la Berna cu echipa elvețiană Young 
Boys, iar la 14 octombrie selecționata 
maghiară va juca la Viena cu repre
zentativa Austriei. Un bogat pro
gram îi vor avea și juniorii națio
nalei ungare. La 14 octombrie ei vor 
juca ia Viena cu Austria, ia 18 oc
tombrie la Saarbrticken cu Saar, la 
23 octombrie la Londra cu reprezen
tativa Angliei, iar la 25 octombrie 
cu echipa din prima li^ă. Sunder
land.
• Duminică dimineață se dispută 

la Budapesta <*  rbyul campionatului 
maghiar: Honved-Vdrdș Lobogo.
• Ziarul „Moskovski Comsomole; \ 

publică componența echipei Europei^ 
după părerea antrenorului reprezen
tativei Franței Pierre Pibarot — care 
a urmărit dumineca trecută jocul 
U.R.S.S.-R.P. Ungară: Grosits (Ung.) 
— Belin (lug.), Jonquet (Fr.), Van 
Brandt (Bel.) — Ocwirk (Austr.), 
Netto (UJR.S.S.) — Tatoșin (U.R.S.S.), 
Ko c sis (Ung.), Ko pa (Fr.), Di Stefano 
(Spania) Iliin (U.&S.S-).
• Cluburile austriece sînt foarte 

îngrijorate de situația lor materială... 
In ultima vreme viața s-a scumpit - 
în Austria: gazul, curentul electric, 
articole de îmbrăcăminte, produsele 
alimentare etc., toate s-au’ scumpit, 
numai biletele de intrare la fotbal 
au rămas le prețurile lor vechi... In 
cazul acesta clubuiile sînt nevoite să 
dea faliment!
• Federația braziliană de fotbal a 

■hotărît ca în anul următor echipa re
prezentativă de fotbal a Braziliei să 
nu susțină în deplasare nici un joc 
internațional (bine înțeles cu excep
ția jocurilor preliminarii din cadrul 
campionatului mondial cu Vene
zuela și Peru). In 1957 Brazilia va 
juca pe teren propriu cu Elveția, 
Turcia șl Portugalia. In anul campio
natului mondial înaintea turneului 
final, (în care speră să se califice) 
brazilienii doresc să susțină două 
jocuri în Europa, cu Danemarca și 
Norvegia.
t La 27 septembrie și-a început 

turneul în R.P. Polonă echipa de 
fotbal a clubului brazilian ,Ameri
ca” (statul Minas-Gerais). Fotbaliștii 
oaspeți au jucat în orașul Opole în 
compania echipei Budowian-, obți- 
nînd victoria cu scorul de 3-0 (2-0). 
Au marcat Gunga (2) și Dodo.
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Astazi în CapUală, a doua ediție a întîlnirii
R. P. Romînă — R. P. Polonăide natație

JAstăizi, la ștrandul „Dante 
țâierman” din Capitală, vom re
vedea după 7 ani, ir. Intîlnire 
'directa au selecționata R. P. Ro. 
mine, pe reprezentanții natației 
poloneze. Și de această dată nu 
am putut sta de vorbă cu 
sportivii oaspeți (trenul care i-a 
adus tn țară a sosit azi noap
te la o oră tîrzie) pentru a 
informa pe cititorii noștri cu 
ultimele noutăți privind pe îno
tătorii, jucătorii de polo și să
ritorii polonezi. Puși în gardă 
din timp cu această situație am 
chemat tn cursul zilei de ieri 
la telefon redacția ziarului polo 
nez „Przeglad Sportowi” de unda 
am primit următoarele informații.

„înotătorii polonezi s-au pre
gătit cu multă atenție pentru

REZULTATE AȘTEPTATE IN 
INDIVIDUAL DE

Schemele întrecerii celor care 
tind spre titlurile de campioni ai 
firii s-au mai simplificat prin 
încă două zile de concurs. Nu
mărul jucătorilor și jucătoarelor 
care figurează pe aoeste tablouri 
sinoptice devine din ce în ce mai 
mic, dindu-ne posibilitatea să apre
ciem cu mai multă siguranță șan
sele concurențitor, să întrevedem 
pe viitorii campioni. Ne-am fi aș. 
teptat deci ca partidele desfășu
rate în frumosul parc al comple
xului sportiv Progresul F.B. să 
desvăluie o dîrzenie mai accen
tuată, să ofere jocuri de calitate 
superioară. Totuși, prea puține au 
fost momentele de tenis de bună 
factură, de spectacol care să en
tuziasmeze.

Primii semifkialiști ai categoriei 
I au fost cunoscuți joi după-a. 
miază. Fără a produce surprize, 
sferturile de finală de la simplu 
femei au furn zat două partide în 
care cîștigătoarale au teebu't să 
depună eforturi serioase pentru a 
termina cu bine meciurile respec
tive. Irina Ponova a trecut pe 
lîngă înfrhigere în întîlnirea cu 
Eleonora Roșiafflut de care a fost 
condusă în setul 'deciaiv cu 3—0. 
Surprinzător și îmbucurător tn a- 
ceiași timp este cum campioana 
noastră, printr-un joc exact, bine 
orientat tactic și plin de voință 
a reușit să-și adjudece șase ghe
muri consecutive și să termine 
victorioasă. Destul de greu s-a ca. 
lificat pentru semifinală și Julieta 
Namian, care a dat dovadă de 
prea puțin calm și concentrare în 
partidă cu Ecaterina Roșianu

De la întîlnirile masculine ale 
probei de simolu conttnd pentru 
calificarea în semifinale, remar
căm ușurința cu care maestrul 
sportului Gh Cobzuc l-a întrecut

TG. MUREȘ, 28 (prin telefon 
de ta trimisul nostru). — Deși se 
părea că ploaia va strica socote
lile organizatorilor concursului re
publican de călărie, prima zi a în
trecerii a putut deeurge în cele 
mai bune condițiuni. Prima probă — 
dresaj cat. I — a dovedit veridicita
tea afirmației că un călăreț poate 
obține rezultate bune in mai multe 
domenii ale himsmului, (find cîștig 
de cauză lui Gh. Lunga (C.C.A.) 
<pe calul Bolero (160,66 p.) care 
La hitreout pe I. Molnar (C-.GA-) 
pe calul Saghia (146 p.).

Duelul dintre I. loja (Dtnamo 
Ploești) și Nicotee Niculescu 
'(C.C.A.) in proba de obstacole 
cat. I a revenii de astădată lui 
loja, pe calul Bar, cu 53,3 sec. și 
0 p. penalizare, urmat de NicuJ.es- 
cu pe catul Sebeș—54,8 sec. și de

Atletul sovietic Sirinski
• alergat 100 m. in 10,3 sec.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In cadrul unui concurs atletic ti
ni verși tar desfășurat la 27 septem
brie la Moscova atletul V. Sirin
ski a obținut în proba de 100 m. 
plat excelentul timp de 10” 3/10, 
performanță cane egalează recor
dul unional. Recordul unional al 
probei a fost stabilit de atletul 
Vladimir Suharev la București în 
anul 1951. 

întîlnirea de la București. Nu 
a trecut prea mult timp de cînd 
Alexandru Popescu a entuzias
mat pe spectatorii în trecerilor 
din cadrul Festivalului de la 
Varșovia, cucerind insigna, de 
aur la sflrșitul probei pe 200 m. 
fluture. Tot atunci, tînărul Hu
bert Bock întrecuse sprinteri 
cunoscuți ca maghiarul Geza 
Kadas, polonezul Tolkacevski... 
lată de ce și Marck Petnisewjcz 
(iui. fost recordmen mondial) 
a lucrat intens .conștient fiind 
de valoarea înotătorilor romini 
In stilul bras: Heitz, Mitrofan, 
Oanță. La im recent antrena
ment al înotătorilor noștri, Rac- 
zinski (recordmenul Poloniei la 
100 și 200 ta fluture) a afirmat, 
că djn disputa cu Alexandru

HNALELE CMtPIONATlIUII 
TENIS AL LP.L

pe maestrul sportului C. CaraluUs. 
Urmărită cu mult interes, una 

dintre semifinalele dublurilor fe
minine (Ponova, Nicirkeseu — 
Stăncescu. Andriescu, oare pînă 
la sfîrșit a dat clșlig. de cauză 
primelor jucătoare) a avut o evo
luție de scor curioasă. învinsele 
au cîștigat cu ușurință primul set 
la 1, au condus in cel de al doi
lea cu 4—0 și au avut șase meci, 
boturi. Iată însă că Ponova și 
Niculescu, trecînd peste acest mo. 
ment critic, au jucat mai calm, 
au gîndit mai bine acțiunile, reu
șind astfel să treacă peste un se
rios „hop” în calea titlului.

Iată cele mai importante rezul
tate tehnice din categoria 1: simplu 
femei; Stăncescu — Glatt 6-—2,
6— 1; Ponova — El. Roșianu 6—3,
3— 6, 6—3; Brenner — Andriescu
7— 5, 6—0; Namian — Ec. Roșianu
8— 6, 7—5; dublu bărbați: Ca.
lalulis, Zacopceanu — Cobzuc, Chi- 
varu 7—5, 2—6, 6—A 6—1 ;
simplu bărbați: M. Viziru — An. 
ghelescu 3—0 (neprezentare), Cob
zuc — Caralulis 6—1. 6—1, 6—0; 
Gh. Viziru — Rakosi 6—3’ 6—2,
4— 6, 6—3 ; Zacopceanu — T. Bă- 
din 6—4, 6—4, 6—8, 6—3 ; dublu 
femei: Ponova, Nictriesat — Stăn
cescu, Andriescu 1—6, 8—6, 6—3; 
Namian, Giatt — Breitner, Avram 
6—3, 6—2.

întrecerile vor continua sîmbătă 
și dumin că cu începere de la orele 
8 și 14 în fiecare zi. Din progra
mul de azi după-amiază, remar
căm semifinalele de la simplu fe
mei și dublu bărbați. Mîine di
mineață se vor juca semifinalele 
simplurilor masculine, iar după-a. 
miază semifinalele de dublu mixt 
și finala de la dublu femei. In 
același timp se vor desfășura și 
întîlnirTe categoriei a Il-a

M. Măinescu (Recolta Buc.)) pe 
ca.ul Șoim, cu 55 sec. După proba 
de obstacole rezervată juniorilor 
începători și ciștigată de Eug. Po
pescu (Recolta Ploești) pe calul 
Alida, o nouă victorie a unui că
lăreț de la C.C.A. : fosil Molnar, 
în plin progres, cîștigă proba de 
obstaco’e cat. U, obțiriînd. cu cakn! 
Pirtog, 1:25.8 (0 p. penalizare) ur. 
mat Ia 1,1 sec. <fe Dumitru Hering 
(Victoria I) pe calul Piulița și la’ 
1,4 sec de Gh. Antohi (C.C.A.) 
pe calul Rubin.

Tot- in prima zi de concurs sj 
desfășurat și una din cete 3 probe 
care reunesc pe juniorii Recoltei 
în întrecere cu juniorii asociației 
Traktor (R.P.U.). Desfășurarea a- 
oestei probe — obstacole cat. U — 
a pasionat pe spectatorii care În
fruntaseră ploaia mărunta de 
toamnă. Pe parcurs intră primul 
Istvan Sufi (Traktor) — pe calul 
Araniossy II — și realizează tin 
timp care se pare că nu va mal 
fi depășit: 1:24.9. Iată însă că 
coechipierul său Ferenc Fayus (pe 
Pillango) realizează 1:20.0, iar că- 
lăreața maghiară Marieta Lissai 
(pe Idila) să-și întreacă ambii co
legi de echipă, obținînd 1:14.0. Toc
mai cînd începuseră felicitările 
însă tânărul reprezentant al Re
coltei, Marin Dorojan, pe calul O- 
dobești II, reușește să termine par
cursul in 1:13.0, adjudecând-și vic
toria

DAN GTRLEȘTEANU
V. kadar

au 
unei comportări cît 

a-

Popescu speră să reușească un 
nou record al țării noastre. După 
cum vedeți înotătorii polonezi 
au acordat toată atenția întîlni
rii de la București”.

Aici convorbirea noastră cil 
„Plrzeglad Sportowi” s-a oprit, 
revenindu-ne nouă sarcina de a 
spune dte ceva și despre jocu
rile de polo pe apă (seniori și 
juniori) dintre sportivii romini 
și polonezi. Iată oum privim a- 
ceste îmrt-îtniri. Prima, șansă o 
au echipele noastre, dar acest 
lucru nu înseamnă că jucătorii 
romîni rut vor depune eforturi 
pentru cucerirea victoriei. Ei 
și datoria 
mai frumoase mai ales aă 
ceste jocuri vor însemna și un 
prilej de confirmare a formei lor 
în vederea întilnirilor cu jucăto
rii iugoslavi, intîlniri prevăzute 
pentru prima săptămînă a lunii 
octombrie. Pînă în momentul de 
față nu am reușit să fim In 
posesia unor date precise privind 
lotul oaspeților la săriturile de 
pe trambulină și fum. Oricum, 
reprezentanții noștri, frații Wit- 
temberger, sînt deciși să tacă 
din nou dovada remarcabilelor 
lor calități și dacă este posibil 
să-și împartă... frățește primele 
două locuri.

Iată programul de astăzi șt 
mîine; sîmbătă; ștrandul „Dinte 
Gherman” (tn caz de timp de
favorabil bazinul acoperit Ffo- 
reasca) ora 16; festivitatea de 
deschidere. In continuare desfă
șurarea probelor: 100 ai. liber
juniori; 100 m. bras juniori; 
200 m. fluture seniori; 100 m. 
liber femei (în afară de concurs); 
100 m. fluture femei (în afară 
de concurs); 4x100 ni. liber se
niori. 4 x 100 m. mixt juniori. 
Sărituri și întîlnirea de polo pe 
apă R.P.R.—R.P. Polonă (seniori) 
Duminică: ora 16 : 400 m. li
ber seniori; 200 m. fluture ju
niori; 200 m. bras seniori; 100 
m. spate juniori; 100 m. fluture 
seniori; 4 x 100 tn. liber juniori: 
4 x 100 m. mixt fete (în afară 
de concurs). Sărituri și meciul 
de polo pe apă R. P. R.—R. P. 
Polonă (juniori).

Maria Golopența și Gh. Cobîrzan 
câștigători ai turneului internațional 

de tenis de masă de la Paris

din 
re- 
int- 
în 
re-

PARIS (prin telelon).— Sala 
Coubertin din capitala Franței 
găzduiește incepînd de miercuri 
întîlnirile de tenis de masă 
cadrul turneului internațional 
zervat. juniorilor. La această 
portantă competiție care se 
cheie vineri seara, participă 
prezentanții a șapte țări: Franța. 
Olanda, Anglia, Țara Galilor, 
Germania occidentală, R. Ceho
slovacă și R. P. Romînă. Un suc
ces remarcabil au înregistrat în 
primele două zile de concurs ti
nerele și tinerii sportivi roniîni 
care au reușit să se claseze în se
mifinalele celor cinci probe. Ast
fel juniorii Gh. Cobîrzan și M. 
Iscovici sînt clasificați în semifi
nalele probei de simplu bărbați, 
Maria Golopenfa (simplu fete), 
Cobîrzan — Iscovici (dublu bă
ieți), Golopenfa — Barasch (du
blu fete) și Mariana Barasch — 
tscovici (dublu mixt). Rezultate 
tehnice simpla băieți: turul 1: 
Cobîrzan — Ha'ea» (Franța) 3—0, 
turul It: Cobîrzan — Kolle (An
glia) 3—0, Iscovici — Machen- 
tun (Franța) 3—1, turul III: Co
bîrzan — Kimbel 
Iscovici —Tresier 
simplu fete, turul 
pența — Bowne 
Schwartova (R. Ceh.) — Mariana 
Barasch 3—1. turul II: M. Golo- 
pența — Wolf (Germania occi
dentală) 3—0; dublu băiefi: turul 
I: Cobîrzan, Iscovici — Claie, 
Machentun (Franța) 2—0; turul ■ 
II: Cobîrzan, Iscovici — Kolle, 
Grăind (Anglia) 2—0, dublu 
mixt: turul I: Mariana Barasch, 
Iscovici — Perry, Grounze (An
glia) 2—1, Schwartova, Tresier 
(R. Ceh.) — Maria Golopența, 
Cobîrzan 2—1,

★
Tinerii jucători de tenis de masă 

romini care participă la concursul 
internațional au repurtat um suc-

(Olanda) 3—0. 
(R. Ceh.) 3—I. 
I: Maria Golo- 
( Anglia).

Azi ți miine in sala Floreasca

Veți putea urmări halterofili 
de valoare europeană: 

Veselinov, Cazan, Siebert, Miske, Nikolov, 
Birău

p.

Cea mai mare competiție de 
haltere desfășurată în uitmii atu 
în țara noastră, va reuni azi și 
mîine în sala Floreasca pe cei 
mai buni haJtero-fiili din R. 
Bulgaria, R. D. Germană și R. P. 
Romînă. Veți putea urmări pe 
toți recordmani și campionii a- 
cestor țări ale căror performanțe 
sînt printre cee mat bune din 
Europa. Este vorba de Ivan Vese- 
linov, Silviu Cazan, Ivan Abad- 
jiev, Gunter Siebert, G. Miske, 
ion Birău și alții ale. căror rezul
tate la categoriile respective ocupă 
locuri fruntașe în tabolede perfor
manțelor internaționale. Pc oate- 
gori:. lupta va fi foarte interesan
tă: la categoria semi ușoară (Ni- 
kolov, Miske și Birău), la „cea 
mai ușoară” (duetut Schaal —

Atleți romîni participă 
Rudolf Harbig
reiu: atiet nu mai figurează pe 
listele deținătorilor de recorduri 
mondiaJe, figura sa rămme de ne. 
uitat pentru oricare iubitor de at
letism.

Pentr.u a-i cinsti memoria, în 
fiecare an are loc la Dresda, ora
șul natal al lui Rudo'.f Harbig, un 
mare concurs de atletism, tn ca
drul căruia se aleargă o cursă de 800 
m. care-i poartă nume'e. $' in acest 
an, la startul cursei „în amintirea lui 
Rudolf Harbig” și.au anunțat pre
zența alergători de renume, ca 
norvegianul Boysen, danezul Niel
sen, cehoslovacul Jungwirth, engle
zul Farrell și bineînțeles germanii 
Richtzenhaim și Lawrenz. Țara 
noastră va fi reprezentată la oon- 
cursuri de o delegație de 10 at- 
leți și atlete: Ion Soter, Iile Savel, 
Constantin Grecescu, Dumitru Zam
fir, Nicotae Bunea, Constantin Atoa- 
nei, I. Bădici, lolanda Balaș, Lia 
Manoliu ți Dumitru Bîtdău.

Deosebit de interesante se a- 
nunță și celelalte probe ale con
cursului, atît la bărbați cît și la 
femei. Din lista înscrierilor spi
cuim următoarele nume: Strand'll, 
Danielsen (Norvegia), Maria Kusion, 
Barbara Lcrczak (Polonia), SkobU, 
Maca, Kovar (Cehoslovacia), Bertha 
van Duyne-Brouwer (Olanda), Al- 
mut Brommel Marianne Werner, 
Erika Fisch. Centa Gastl, Fulterer, 
Haas, Schade (R.F. Germană). Vor 
participa bineînțetes și cei mai buni 
atleți din R D. Germană.

la Memorialul
La 3 august ls5j, c.nd belgia

nul Roger Moens a acoperit dis
tanța de 800 m. plat în 1:45,7 a 
dispărut de pe tabela recordurilor 
mondiale ultima însemnare a nu
melui iui Rudolf Harbig. Acest re
cord pe 800 tn. plat rezistase tu
turor asalturilor timp de 16 ani, 
arătînd o vitalitate ou totul re
marcabilă. Sub 1:46,6 cit alergase 
Harbig la Milano, în vara lui 
1939, n-a putut coborî nici un se
mi fondist pînă anut trecut, când 
Moens s-a situat în fruntea specia
liștilor clasicei probe a color 2 
ture de stadion. Se știe însă că 
la Milano, unde Harbig reușise 
excepționalul său record, pista 
stadionului măsura 500 m., așa că 
atletul german nu avusese de în
fruntat decât 3 turnan.e (în loc de 
4). Totuși, chiar în aceste circum
stanțe timpul lui Harbig ere de-a 
dreptul uluitor și dacă numele ma-

în
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fi alții
Baknău), la „semi mijlocie” (în
trecerea d+ntre Vasarhely — Het- 
big), și la mijlocie (întrecerea 
dintre Siebert și Savov).

Pe echipe șansele cele mai mari 
le au haKerofiilii bulgari, soco
tiți printre cei mai buni de pe 
continent. Foarte interesante și 
echilibrate se anunță întrecerile 
dintre concurenții romîni și ger
mani.

Arbitrajele vor fi încredințate 
lui Jean Daame (Franța), Kalman 
Keteti (R. P. Ungară) și arbi- 
trulai sovietic N. I. Lucikin.

Pentru a face o bună propa
gandă acestui sport, organizatorii 
au hotărit ca intrarea spectatori
lor în sală să fie gratuită

-- — --- -

Reprezentativa feminină de voiei 
a asociației Septemvri 

(R. P. Bofpariia) întreprinde 
tm turneu in tara noastră

Reprezentativa feminină de vo
lei Voința, din regiunea Stalin, a 
susținut luna trecută trei întâlniri 
in R. P. Bulgaria. Ea a întâlnit 
echipele asociațiilor Ssptemvri și 
Cer veno Zname, și ducă cum am 
anunțat la timp, partidele au a- 
dus victoria sportivelor noastre.

InlordiMf vîzdta echipei rotmî- 
neștl, selecționata femtnmă de vo
lei a asociației Septetnvri va sosi 
in țara noastră tn ziua de luni I 
octombrie, pentru a susține me
ciuri revanșă cu formațiile asocia
ției Voința din Orașul Stalin. Si
biu și București. Datele întilniri- 
lor simt 4, 7 și 10 octombrie.

Tokio selecționata Japoniei e« M-ll
• Cu prilejul an ni eonca* * stletle 

desfășurat joi în orașul HouiUu. a- 
tletui Stanislav Jungwirth a stabiUt 
un nou record al R. Cehoslovace In 
proba de 1M« m. plat eu excelentul

ces remarcabil, califieîndu-se 
toate finalele celor cinci probe. Ma
ria Golopența și Gheorghe Cobtr- 
zan, făcirud dovada unei pregătiri 
excelente și ou o voință mare.de 
luptă au reușit să iasă victorioși 
în probele de simplu. Astfel după 
ce in semifinala probei, Maria Go- 
lopența a întrecut pe germana 
Koch cu 3-0, jucătoarea romînă a 
învins în finală pe talentata ce
hoslovacă Schwartova tot cu 3-0.

Finala probei de simplu juniori 
a fost disputată în „familie" kitre 
jucătorii romini Cobîrzan și Isco
vici. A cîștigat Cobîrzan cu 3-1 
după u« meci interesant și de un 
bun nivel tehnic. In semifinale Co
bîrzan a învins pe olandezul D’ha- 
ens cu 3-0, iar Iscovici pe englezul 
Perry cu același scor.

Finala probei de dublu mixt din
tre perechile Schwartova, Tresier 
(R. Ceh.)-Mariana Barasch, Isco
vici a revenit primului cuiplu cu
2-1.

La închiderea ediției sînt în curs, 
de desfășurare finalele probelor de 
dublu fete și dublul băieți în care 
reprezentanții noștri Maria Golo- 
pența-Mariana Barasch Și Cobîr- 
zan-lscovkd se întilnesc cu dublu
rile Schwartova-Fruhauva (R. Ceh.) 
și respectiv Șautereau-Halaine 
(Franța).

• Echipa de polo pe apă a orașu
lui Budapesta — care susține un tur
neu în Anglia — a întrecut reprezen
tativa orașului Londra cu 14—5.
• Sui'.țașul american Held a con

curat recent în orașul Passadena, ob- 
ținînd performanța de 82 29 m.
• Reprezentativa feminină de 

handbal a R.F. Germane a întrecut 
selecționata Olandei cu 2—1! Scorul 
string constituie o mare surpriză cu 
atît mai mult cu cit partida a avut 
loc la Essen.
• Cunoscutul jucător de tenis 

Hoad (Australia) a fost înv'ns in 
mod surprinzător, ia Los Angeles de 
jucătorul Olmade (Peru) cu 5—7, 6—4, 
6—4.
• Reprezentativa masculină de 

handbal a R.F. Germane, a învins la

timp de 2'lTl/U.
• Miercuri la Varșovia, în cadrul 

unui concurs de selecție atletul po
lonez Wazny a stabilit un nou re
cord ai țării sale Ia săritura cu pră
jina: 4,46 m.
• La Bratislava echipa de box a 

orașului a întrecut selecționata ora
șului Cairo cu 1#—8.
• Cu prlejul unui concurs atletic 

desfășurat ta Brema (R.F.G.l, atletul 
norvegian Danielssen a aruncat suli
ța la 76 61 m, iar finlandezul Valka- 
ma a sărit 7,57 m. la lungime.
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