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Forjele Armate ale R. P. R.F 
straje a patriei și a păcii
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• ÎNTRECERILE ÎNCEP MIINE PE POLIGONUL TUNARI
• LA ..STARTUL* PROBELOR VOR FI PREZENTI CAMPIONI

ȘI RECORDMANI MONDIALI. OLIMPICI Șl EUROPENI
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Recordmanul mondial ai pro
bei de armă liberă calibru mare 
(1139 p.) • AnaMii Bogdanov 
(U.RS-S.).
Capitala patriei noastre a pri

mit în ultimele două zile și con
tinuă să primească și astăzi nu
meroși oaspeți: participants la a 
Ilf-a ediție a campionatelor in
ternaționale de tir ale R.P.R. 
Comoetiția pe care o va găzdui 
poligonul Tunari (același pe care 
anul trecut s-au desfășurat cam
pionatele europene) se bucură de 
un deosebit interes fiind oentru 
majoritatea trăgătorilor un ultim 
și edificator examen înaintea 
Jocurilor Olimpice de la Melbour
ne. De altfel în această privință 
campionul și recordmenul 
Bulgaria la pistol viteză, 
Kozlovski, ne-a declarat: 
participat la campionatele 
pene de tir desfășurate anul tre. 
cui In frumoasa dv. Capitală. Am 
învățat multe atunci și oerfor. 
manța pe care am reușit-o anul 
acesta (601586 o.) 
tocmai schimbului 
făcut cu trăgătorii 
romim. Concursul 
mi rcuri va ri pentru nci o ade
vărată olimpiadă și cu toate că 
nu sperăm să obținem primele 
locuri vom lupta pentru o corn, 
portare dintre cele mai bune** 
Conducătorul delegației. antre"0- 
rul de stat pentru tir, Zahari Za- 
hariev l-a completat: „N-a exa. 
gerat cu nimic Todor cl nd a 
spus că pentru noi campionatele 
internaționale de tir ale R.P.R. 
înseamnă de fapt o „mică olim
piadă". La aceste întreceri vor 
lua parte mulți dintre fruntașă 
tirului mondial, și cum noi, ptnă 
acum, nu sintem tn vederile se
lecționerilor pentru Melbourne, a- 
vem ocazia să vedem la lucru o 
parte dintre cei mai buni trăgători 
din lume și să învățăm de la et 
cu prilejul acestei competiții. So
cotim că lupta va fi foarte strtn- 
să iar rezultatele pe măsura nu- 
metor sonore ale participanților."

O ADEVÂRATA REEDITARE A 
CAMPIONATELOR EUROPENE

R P. 
Todor

„.4m 
euro.

se datorește 
de experiență 

sovietici și cei 
care incene

dar In ultimul timo colegul meu 
V. Sorokin, Care la începutul arui. 
lui a tras mai slab, s-a .supărat' 
și acum realizează cifre excepțio
nale. N-ar fi exclus ca titlul de 
campion internațional să 
torit tot de un baraj 1“

— Despre participarea 
ziștilor” sovietici la J.O. 
puteți spune?

— Doresc mult să-mi reprezint 
țara la Melbourne. Dar in aceeași 
măsură doresc și colegii mei St
rokin. Nasonov și Kalinicenko (a- 
cesta din urmă se pregătește In 
Lvov). Cu toate acestea nu vor 
pleca... decit doi

Discuția cu recordmenul mon
dial și campionul european E 
Cerkasov, părerile celorlalți par
ticipant! și mai ales cercetarea 
■Stimelor performanțe realizate de 
competitori, ne-au convins do 
faptul că din multe puncte de 
vedere. întrecerile care încep 
tnî’me pe poligonul Tunari Întru
nesc atributele unuia dintre ce'-e 
mai ,.tari“ concursuri desfășurate 
pică acum, în acest an. în lume. 
Un nou exemplu: ta p-oba de armă 
liberă calibru redus poziția culcat 
vor participa trei dintre reco.d- 
mac”’i mondiali oficiali ai probei 
flosi' Sîrbu, O. Jensen și B. Pe- 
reberin) si imul... neoficial (tînă- 
ntl Pe‘?r Sender), toți fiind reali- 
za‘o ii ac-Cea i ->e“formanțe: 400 
p. din 400 posjbile 1

R. P. LNGARA VA FI 
REPREZENTATA DE

LOTUL OLIMPIC
Lotul sportivilor d:n R.P. 

gară care se află de ieri în 
p'tală cuprinde pe următorii
"Sfori pistol viteză: GvonyorG, 
Kun. Takacs; pistol precizie: A. 
Ba’ooh, F. Decsey: ermă liberă 

calibru redus: S. Krebsz, 1. Ho- 
lup; taiere: N. Kulin.

Iată ce ne-a declarat conducă
torul lotului Gyula Berzetey 
„Ne-am deplasat la București cu 
componenții lotului olimpic. Din
tre ei cel mai valoros rezultat a- 
parține lui K. Takacs (pistol vi-

teză: 60/590 p). Pentru noi, con
cursul reprezintă ultima verifi
care înainte de plecarea la Mel
bourne și chiar o selecție 
oederea acestor întreceri."

★
La întreceri vor fi prezenți, 

calitate de arbitri, indianul K.
Prabhu și maghiarii Gyula Csan 
și Istvan Kasparek. Au sosit de 
asemenea. H. Lonnberg. secreta
rul federației de tir din Suedia și 
Imre Toth, președintele federației 
de tir din R. P. Ungară care va 
studia construcția poligonului Tu
nari pentru a ajuta la proiectul 
poligonului ce 
Budapesta.

se va const mi la

★
După delegațiile U.R.S&, R.P. 

Bulgaria. R.P. Ungare și R. P.
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„Sînt foarte bucuros să mă 
aflu din nou în frumosul dvs. 
oraș. Aici mi-a mers totdeauna 
bine. Sper și de data aceasta 
să concurez cu succes*. E. Cer

kasov
Un- 
Ca- 
tră-

Polone care au sosit ieri în 
pitaiă. urmează să sosească 
tăzi loturile de sportivi dSn 
lia. Dan marca, R.PF. Iugosla
via și R. Cehoslovacă.

MIINE PE POLIGONUL
TUNARI

Iată programul zilei 
pionatelor: ora °
festivă ; ora 8.?0 

libru mare (120 
pistol precizie și 
probei de talere

Ca- 
as- 
Ita-

f-a a cam. 
deschiderea 
liberă 

ora

8
nrmg
focuri); 
prima manșă 
(I00 t.).
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întregul nostru popor muncitor 
sărbătorește astăzi Ziua Forțelor 
Armate ale R.P R. Ziua de 2 Oc
tombrie va răraine neștearsă in 
amintirea fiecărui cetățean al pa
triei noastre, ca moment de mare 
însemnătate in lupta de elibe
rare de sub jugul fascist, pen. 

dobindirei independenței și
o 
in
a 

aprobat constituirea pe păraintul 
sov'eJc a primei unități de volun
tari rondai, divizia Tudor Vtadi- 
mlrescu, creație a Partidului Co
munist Romin, nucleu al unei ar
mate cu adevărat populare.

Ziua de 2 Octombrie ne reamin. 
tește totodată de lupta eroică a 
celor T5 divizii rominești care, cot 
la cot cu vitejii ostași 
din Frontul I! Ucrainean, au pur
tat 383 lupte și bătălii, eliberind 
3831 localități și capturind un nu
măr de peste ICO.OOO de prizonieri.

Tradiționala sărbătoare a zilei 
Oe 2 Octombrie este o expresie a 
dragostei și increderii pe care po
porul muncitor o acordă Armatei 
noastre Populare, scut neînfricat al 
cuceririlor obținute de clasa mun
citoare. in strinsă alianță cu țără
nimea muncitoare, sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Muncitoresc 
Romin. In însușirea meșteșugului 
armelor, a științei și artei militare. 
In mtnulrea tehnicii moderne de 
luptă cu cate au fost înzestrați 
ca și in acțiunile curajoase pen
tru ajutorarea populației in cursul 
unor calamități naturale 
Inundații), in pregătirea 
ca și in munca susținută 
ajutorarea cetățenilor in 
nîile agricole, ostașii și 
danții Armatei noastre Populare, 
Iși dovedesc zi de zi atașamentul 
față de ponor, față de clasa mun
citoare, față de drumul victorios 
al patriei spre socialism. Străine 
de orice scopuri agresive, gata să

tru 
suveranității națîona'e, pentru 
viață mai bună. In această zi, 
anu| 1943, guvernul sovietic

Pupa trei zile de concurs
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90 viei id.

(viscol, 
militari 

pentru 
campa- 
coman-

pună oriei nd stavilă acțiunJor cri
ni na le ale ațîtătorilor la un noa 
război, Forțele Armate ale R.P.R. 
sint o adevărată armată a păcii-

Pe bună dreptate și-a cucerit 
Armata noastră Populară renumeie 
de „școală a poporului**. Partidul! 
Muncitoresc Romin, prin coman
danți, organe politice, organizații. 
P.M.R. și U.T.M. ............................
ostași în 
cialist și 
proletar, 
vigilenței 
Forțelor Armate ale R.P.R-, ostașii 
capătă, alături de deprinderi să
nătoase menite să-i întărească în 
calitate de cetățeni ai patriei, 
constructori ai social'smulu’, un 
prețios ajutor în vederea lărgirii- 
orizontului cultural, politic și e- 
ducativ precum și posibilitatea 
de a se califica în meserii de mare 
importanță economică. In această, 
vastă acțiune educativă, sportul 

joaca un rol de frunte. Pregăti
rea fizică face parte integrantă 
din procesul de instrucție militară, 
iar participarea la competițiile spor
tive militare, la întrecerile perntra 
cucerirea insignei U.M.A. a de
venit o chestiune de cinste pentru 
majoritatea ostașilor. Sportiv» 
fruntași din cadrul Forțelor Ar_ 
mate ale R.P.R. și-au cîștigat res— 
pecful și aprecierea maselor de iu
bitori ai sportului, prin frumoa
sa lor comportare în competițiile 
interne și internaționale.

Ziua Forțelor Armate ale R-P.R. 
constituie un prilej de rodnic bi
lanț, în toate domen'Ke vieții ți 
muncii ■ - *■ -1
Forțele 
drie a 
lui din 
cinste , .
că-și Îndeplinesc Înalta misiune de- 
apărătoare ferme ale indepen
denței și suveranității naționale,, 
de dirză straje a păcii și socialis
mului.

educă pe tinerii 
spiritul patriotismului so— 
al internaționalismului 

al vitejiei perseverenței., 
și disciplinei. In cadrul

ostășești. In această zi. 
Armate ale R.P.R., mta- 
constructorllor soci aii smu- 
țara noastră, raportează ca 

Partidului și Guvernului

)

124

In holul elegantului hotel Athe- 
nee Palace am avut o interesantă 
discuție cu campionul european 
și recordmanul mondial al probei 
de pistol viteză, sovieticul E. Cer- 
kasov.

— Ce părere aveți despre nive
lul probei la care veți concura?

— Pistolul viteză, este una din
tre cele mai dificile probe din tir. 
De aceea rezultatul na poate fi 
prevăzut. Ceea ce vă pot spune 
însă cu siguranță este că nivelul 
concursului va fi foarte ridicat. 
Elocvent în această privință este 
faptul că vor lua parte primii cla
sați la campionatele europene 
(n'.r. E. Cerkasov. V. Sorokin, V. 
Nasonov. Gh. Lichardopol) și că 
din multe puncte de vedere pro
ba de pistol viteză va fi o reedi
tare a disputai de anul trecut, Ei 
am realizat anul acesta 60f591 p.,

Reprezentativa de natație a R-P. 
Romîne și-a păstrat o bună parte 
din avantajul acumulat în primele 
două zile ale concursului, obținând 
după consumarea probelor dispu
tate ieri, o victorie de prestigiu în 
fața înotătorilor, săritorilor și ju. 
cătorilor de polo pe apă polonezi. 
La sfîrșitul întrecerilor punctajul 
general era favorabil sportivilor ro
mâni cu 137-124.

Probele de înot desfășurate ieri 
nu au prilejuit nici înotătorilor ro- 
mîni și nici oaspeților rezultate 
care să depășească așteptările noa
stre. Totuși, merită să subliniem 
unele din aceste performanțe. Vom 
începe cu Maria Both, care a înotat 
distanța de 100 m. spate, în timpul 
de 1:16,1, deci la o zecime de se
cundă de cea mai bună perfor
manță a ei. Apoi vom cita pe înotă
torul Mihail Vasiliu, care la capă
tul probei de 200 m. spate a reali
zat un nou record de juniori cate
goria I-a și a Il-a. Timpul obținut: 
2:40,6 (vechiul record de juniori 
cat. I-a — 2:45,2 îi aparținea lui 
St. Ionescu, iar cel de juniori cat. 
Il-a 2:45,4 era deținut de Klaus 
Kovacs). De la oaspeți. vom re
marca pe Gremlowski (19:05.9 — 
1500 m. liber), Satnbala (1:08,5 — 
100 m. spate), Cziz (1:08,4 — 100

m. fluture juniori) și ștafeta 4 x 100 
m. mixt seniori (4:29,6).

In jocurile de polo pe apă dis
putate ieri victoria a revenit tot 
echipelor romîne. Seniorii cu o for
mație în care Deutsch, Nagy și Sza
bo au înlocuit pe Marinescu, Bădi
ță și Ai. Popescu, au desfășurat u.n 
joc spectaculos cu acțiuni variate, 
datorită cărora au depășit la scor 
echipa poloneză. Rezultat final 10-1 
(4-1)- Au marcat: Simon 14). Hos.

podar (2), Bordi, Nagy, Zahan, 
Szabo, de la învingători și Kedzia 
de la învinși. S-au remarcat: Hos
podar, Nagy (R.P.R.), Kedzia, Gad_ 
zikiewics (R.P.P.). La juniori sco
rul final a fost de 5-1 (2-l),_prin 
punctele realizate de Chirvăsuță 
(2), Neacșu, Blajek Kelemen pen
tru învingători și Lutomsky pentru 
Învinși.

Iată acum rezultatele tehnice: 
100 m. liber seniori: I. TolkaczeW.

kată-l pe Marian Raclnski (R.P. Polonă) in cursa de. 100 m. .fluture

p. la nafafîe 
ski (P) 59,0; 2. Mroczkowski (P>, 
59,9; 3- Novac (R) 1:01,4; 4. Ru- 
JiirsJci (R) 1:01,8; 100 m. spate se+ 
niori: 1. Satnbala (P) 1:08,5; 2.'. 
Iaskiewicz (P) 1:11,1; 3. Măndoitt' 
(R) 1:11,1; 4. Botz (R) 1:12,4; 400 
m. liber juniori-. 1. Cam-nski (R)] 
5:01,8; 2. Belszik (P) 5:06,1; 3. St. 
Ionescu (R) 5:09,8; 4. Aliihna (P)>- 
5:14,0; 200 m. bras juniori: 1- Oan^. 
ță (R) 2:45,2; 2. Kulucki (P)|
2:50,8; 3. Csiky (R) 2:55,9; 4. Bu- 
tacînski (P) 3:07,0; 100 m. fluture 
juniori : 1. Cziz (P) 1:08,4; 2. Za- 
faan (R) 1:11,1: 3. Glovacki (P|! 
1:12,7; 4. Schmaltzer (R) 1:13,2;
4x100 m. mixt seniori: î. Polo-1 
nia (Sambaila, Petirusewicz, Rac- 
ztaski, TWkaczewski) 4:29,6; 2- Ro- 
mînia (Măndoiu, Mitrofan, Pones-1 
Ctt, Rujinski) 4:37,3: 1500 m. liber 
seniori (h. c.) 1. Gremlowski (P)] 
19:05,9; 100 m. spate femei (h. c.)i 
Maria Both (R) 1:16,1: 200 m. spa
te juniori (h. c.) : Kiczinski fP)i 
2:34,8; 100 m. fluture femei (h- c.)r 
Alycya Kleminska (P) 1:19,9.

Clasanienitu.1 general după efec
tuarea săriturilor de la platforma 
(10 m.) arată astfel: 1. Herbert
Wittemberger (R) 138,85; 2. Klaus 
Wittemberger (R) 133,55; 3. Hen
ryk Bochynek (P) 124,32 ; 4. Rys-t 
zard Morawski (P) 113,50.



£)‘n experiența colectivelor sportive
intitulat astfel această 

de a oferi 
o imagine 
care tre- 

îrrtr-o uni-

feritelor concursuri G.M.A. s-au 
prezentat peste 100 de tineri și 
tinere, 71 reușind să cucerească 
faisr'gna.

a cadrelor obștești din frun- 
colectivelor ca și schimburile

scară locală, îndeplinesc a- 
ne vom re

’ N-am 
rubrică, cu pretenția 
colectivelor sportive 
completă a felului în 
buie să se lucreze
tate de bază a mișcării sportive, 
socotind că experiența de ani de 
zile 
tea
de experiență organizate deseori, 
Pe

«cest rol. De aceea
;zuma la cîteva aspecte — pozitive
(ți negative — reflectînd felul în 
«care unele colective rezolvă 
.«probleme la zi.

•(CONCURSURI DE CASA BI*8 
ORGANIZATE/ I

J înțeleg fald necesitatea de 
/fcontinua activitatea sportivă de 
țșnase începută prin Spartach ada 
Ide vară cu concursuri organzate 
•pe scară locală, colectivul Pro- 
țgresul Orașul Stalin a inițiat 
to largă întrecere polisportiva a- 
Țdresată tinerilor din cele 34 
t'dfe cercuri și a denumit *• 
«ceasta competiție „Progresiada 
jpe anul 1956“. Acest fapt, ca 
țși vasta acțiune propagandistici 
fînițiată în jurul competiției (a- 
’fișe, panouri, dotarea cu premă, 
•■'decernarea unei cupe ceirculai 
-sportiv cu cea mai mare moM- 
Tlizare) au contribuit la desfășu
rarea cu succes a întrecerilor, 
•care au intrat în faza pe eolec- 
tt’v. Iată un mod interesant de 
ra rezolva problema — 
-neglijată — a organizării 
«•ursurilor de casă.

a

atît de
con-

COMISIA G.M.A. IȘ1 
DATORIA

«
FACE

Știind, din proprie experiență 
•^ett de dăunătoare ar fi numirea 
•unor oameni neinteresați sau ::e- 
priceptiți în comisia G.M.A., con

siliul colectivului sportiv Recolta 
•Cîineni (raionul Brezoi) a so- 
-cotit că din această conrteie tre

buie să facă parte oameni care 
Iubesc cu pasiune sportul și au 

■cunoștințe (elementare cel puțin) 
în acest domeniu. Intr-adevăr, 
noua comisie G.M.A. din care 

:fac parte Cost.'n Danes, directo
rial școlii elementare,, instructc- 

sportiv V. lonescu, secreta- 
:rui sfatului popular, N. Horum- 

și este cpndusă de C. Gustescu, 
• directorul căminului cultural, a 
(dovedit ctt de îndreptățită a 
1fost socoteala consiliului colect:- 
v«ukii. Pînă acimț, la startul di-

4
CONCURENȚA NELOIALA!

însărcinați 
iarnă ale 
amatorilor 

și... ieftin

respectivelor 
se face că 

a colectivului 
a rămas o 
iar colectivul

baze 
tfn 
Lo- 

sîm- 
Lo- 

inan- 
în— 

. a-

Unele colective Locomotiva din 
regiunea Stalin (concret: colecti
vele Locomotiva Blaj și Orașul 
Staljn) s-au gîndit probabil să 
vină în ajutorul celor 
du aprovizionările de 
populației, permjțînd 

de combust'biJ bun
să se înfrupte din construcțiile 
lemnoase ale 
sportive. Așa 
baza sportivă 
comotiva Blaj 
plă... amintire,
comotiva Orașul Stalin și-a 
sformat terenul de spart 
drum vicinal și bază de. 
provizionare gratuită cu lemne de 
foc.

Luînd în glumă lucrurile, am 
spune că este vorba de o... con 
curertță neloială pe care cele 
două colective o fac întreprinde
rii „Combustibilul**, 
astfel de aspecte nu 
deloc la calambururi,
(cu toată seriozitatea) consiliului 
central al asociației Locomotiva 
condamnabila nepăsare a consi
liilor celor două colective față 
de propriile lor bunuri.

(după corespondentele trimise 
de C. Gruia, C. Mustață și A. 
Stănescu).

Dar •'uni 
îndeamnă 
semnalăm

Maestrul sportului A. Cuman:
„Existau prăpastie intre cal itățile fizice ale aruncătorilor și pregătirea lor tehnică”.^

- m sa încerc .
/I scurt cauzele

m să încerc să prezint pe
• care împie

dică dezvoltarea perjorrnan- 
noastfe la aruncări. In pri

cind există o prăpastie intre 
aruncătorilor

țelor 
mul 
calitățile fizice ale 
și pregătirea lor tehnică. Se ne
glijează deci un principiu de ne
contestat și anume că tehnica 
trebuie grefată pe calitățile fizice, 

noi se intră în domeniul teh- 
neglijindu-se calitățile fizice 

sportivilor. Mai mult decît a- 
aceste calități nici nu sini

Sint de părere că printre acti
viștii de frunte ai CCFS și ai 
comitetelor de cultură fizică și 
sport orășenești, raionale și regio
nale. sint prea puțini activiști din 
rinduf foștilor sportivi. Astfel, Ca 
inspector la atletism figurează un 
nespecialist, însuși antrenorul de 
stai nu a practicat niciodată a- 
tietismul. iar la lot intUnesc pe

La 
nic 
ale 
tit, 
măcar dezvoltate. Din aceste două 
cauze cred că apare plafonarea. 
Totodată, sint de părere că se cu
noaște insuficient dozarea efortu
lui mai ales in antrenamente și 
că se poate remarca chiar o gre
șită planificare a ciclurilor de 
antrenament. Antrenorii, care nu 
totdeauna sint recrutați dintre 
foștii practicieni, nu sint nici spe
cializați pe probe. Ei nu cunosc 
de cele mai multe ori individuali
tatea sportivului, după mine fac
torul primordial in obținerea per
formanțelor. Totodată, antrenorii 
nu fac schimb de experiență și 
colegiul lor, din cadrul comisiei 
centrale, nu le înlesnește această 
posibilitate. De obicei, antrena
mentele se fac pe grupe, tuturor 
membrilor lor aplicindu-li-se ace
lași program. In ceea ce-i privește 
pe atleți, ei suferă de pe urma 
lipsei de continuitate în pregăii- 
tire cu aceiași antrenori.

Andrei Nagy de asemenea fără un 
trecui atletic. Gerteralizind, pot 
spune că sint promovate cadre 
lipsite de calificarea necesară.

Să exemplific acum ce înseam
nă schimbarea antrenorului pentru 
un sportiv : Erika Scherer, care 
a fost descoperită și antrenată de 
prof. Kumer, a aruncat la Nea- 
pole in această primăvară 13,50 
m. La 15 septembrie, la Bucu
rești, ea a dat 12,39 m. Iată care 
i-au jost antrenorii in acest timp: 
Kumer, Tacorian, Iovănescu, Ta- 

tcorian. In lot nu există antrenori 
specializați pentru suliță și nici 
pentru greutate. Antrenorii care au 
fost la concursuri peste hotare, la

revenirea în țară nu și-au. 
împărtășit observațiile colegilor 
bor. Nici măcar antrenorilor care 
se ocupă în țară de sportivii din 
echipa noastră reprezentativă nu 
li se' arată greșelile săvlrșite de 
elevii lor în concursurile în care 
respectivii antrenori nu au fost 
de față. In plus, după marile în
treceri nu se face o analiză te
meinică, o discuție largă privind 
desfășurarea și comportarea atle- 
(ilor noștri, astfel 
trage concluzii și 
lucrurile.

ca să se poată 
să se îndrepte

★
Ointr-o eroare 

articolul: „Prof. C. 
sprint nu progresăm 
metoda de antrenament este gre
șită” publicat în ziarul nostru de 
sîmbătă 29.IX.1956, s-a strecurat 
o greșeală. Textul corect este ur
mătorul : „Am să r.c-et și eu că 
nu se face o individualizare a antre
namentului...** în loc de ,.'Am să 
repet si eu să" nu se facă o indL 
vidualizare a antrenamentului**.

tifograîixi în 
Iovănescu: ,,La 

pentru că

Noi construcții sportive la Galați

Stadionul „Portul roșu“ din Galați. Noua și frumoasa tribună —- 
amenajată în acest an — are o ca pacitate de aproximativ 2.500 de 
locuri și satisface — pentru moment — cerințele... spectatorilor. Din 
noua tribună, mii de spectatori urmăresc acum întreceri de fotbal, 
rugbi, handbal și mai rar — competiții atletice.

, SĂRMANELE SALTELE...
Emoționantele tragedii ale ce- 

tlor „Două orfeline", ale lui lean 
f Val jean și Edmond Dantes, la un 
\loc reprezintă o simplă... floare 
\la ureche față de zguduitoarele 
țdrame prin care au trecut niște... 
{saltele de lupte din Cluj.

Mai îniîi, ele au fost lăsate in 
fvoia soartei 5 săptămîni într-o 
^încăpere a. colectivului sportiv E- 
\nergia Constructorul Cluj. Apoi, 
Iau fost ridicate și transportate la 
\tediul colectivului sportiv Energia 
IMetalul Cluj. Aci, insă, in ioc să 
ifie adăpostite într-o sală au fast 
[aruncate claie peste grămadă pe 
{terenul de baschet. Un sportiv 
{privind spre saltelele lăsate sub 
icerul liber (și care costaseră 
115.000 lei) l-a întrebat pe tova
rășul

nu erau prevăzute nici cu umbrele 
sau fulgarine. Ploaia aceasta a 
fost un argument decisiv pentru 
conducătorii colectivului Energia 
din Cluj, tov. So omon și Fe- 
hervaryi, care au hatărît în 
sfirșit, să bage saltelele în sală. 
Dar calvarul lor nu se terminase 
încă. „Plouate" — și la propriu 
și la figurat — saltelele s-au 
zit intr-o sală a cărei podea 
îmb'bată de ul i, motorină și 

produse petrolifere. Cu alte 
vinle, saltelele nimeriseră...

------------------ —----------

tre- 
era 
cite 
cu- 
din

IN PATRU RINDURI

CARNET ATLETIC

Salomon:
Bine, dar dacă plouă?
Dacă plouă, avem recoltă 
i-a răsouns. Lasă că oda- 
odată le băgăm noi în sa- 

zi — probabil

Pe marginea surpri
zei din meciul C.C.A- 
Dinamo Bacăii.

Da. n meni nu se aștepta* 
Și de-aici tot tămbălăui 
Dar cu Dinamo, C.C.A.
Și-a găsit — firesc,.. — Bacăul!

\tă și
Intr-o bună

plict:siți și ei de atîta așteptare 
— norii au început să se scuture 
'deasupra Clujului. A plouat două 
zile în șir (o ploaie teribilă. c:i 
gheața). iar bietele saltele au a- 
ttut mult. de pătimit mai ales cu

fac în puț. Abia scăpaseră de apă 
și dăduseră ds motorină. Dar 
dacă saltelele erau nevoite să în
dure astfel de vitregii din partea 
soartei nemiloase, să nu credeți 
că luptătorii stăteau mai pe roze 
Saltelele s-au îmbibat cu 
rină, astfel că de fiecare 
dnd un luptător se suie pe

moto- 
dată 

saltea

BUCUREȘTI. La sfirșitul săp- 
tămînii trecute a avut loc un 
nou concurs rezervat 
rilor de semi-fond și fond, 
cele mai bune rezultate 
gistrate cu acest prilej: 
BAȚI : 
(St.) 
(Din.) 
1 : 56.4;
(Energ.) 
Florica
— nou 
(vechiul 
1 : 16,3).

PLOEȘTI. In cadrul unui con
curs local tînărul atlet Valeria 
Jurcă (Voința) a realfaat un 
nou record republicam de triatlon 
pentru juniori de categoria a 
doua. Iată rezultatele sale: 100
BL
m., greutate 
tajul total 
332 p. maj 
record). /

Amelia

alergăto-
îată 

înre 
BAR-

Eugen Dandu
Alex. Dumiitrache

Ion Puică (St.) 
Cristea Dinu

500 m.:
1 • 15,2 
P’. R.
Mogoș

800 iii. :
1:54,2;

1 : 54,9;
3000 m.:
8:59,4 FEMEI: 
Dumitru (Loc.) 
record al R. 
record Georgeta

11.8 sec.; lungime — 6,23 
— 11,36 m. Punc- 
este de 1.748 (cu 

bun decît vechiul

Kresiss, corespondent

BUCUREȘTI. Stadionul Tinere
tului a adăpostit întrecerile din
tre elevii și elevele centrelor 
de atletism pentru copii. La 
startul diverselor probe au fost 
prezenți peste 200 copii. Con
cursul a cunoscut u«n frumos

succes. Cele mai nune rezultate 
au fost înregistrate la BĂIEȚI: 
50 m. (I): Dinu Popa (TD) 7,5, 
60 m.
(TD), Al.

(H): 1 -aurențiu Petrescu 
*' Solomcea (Loc.) si 

Gh. 'bragu (TD) toți 7,8. 4'4)
m.: C. Bellu (Sc. sport.)» 59,5; 
lungime (I): Dinu Popa ITD) 
4,30; lungime '
nescu (Prog.) 
te (T D) - - 
(Centrul 
Șerban 
înălțime 
(Prog.) 
1,55 m.;

(Sc. sport.)» 59,5;

(11): Grig. Mari- 
5,51; Mircea Axen- 

5,13; Fabian Dresner 
II) 5,04; înălțime (I): 

Popescu (TD) 1,40 m.;
(II): Grig. Marinescu

1,75 m.; Drăgan Ovesea 
_ ., greutate (II): Dan Se

rafim (Prog.) 11,95 m.; FETE; 
40 m. (I): M. Matulea (Rec.) 
6.1 ; 50 m. (II): Olivia Kazola 
(Sc. sport.) 7,5; lungime (I); M. 
Matulea (Rec.) 4.18 m.. lungime 
(II): Val. Smârăndoiu (Sc. 
sport.) 3,94 m.; înălțime (I): C. 
Ălcxandrescu (Loc.) 1,20 m.:
înălțime (II): Val. Smărăndoiil 
(Sc.- sport). 1,33; greutate (II): 
Anca Gurău (Sc. sport.) 9,38 m.

In cadrul aceluiași concurs e- 
chipa de ștafetă 4 x 800 m. a 
colectvului Recolta M. A. (Bren- 
dorfer, Cămărașu, Stadekor, Pîr- 
vu), realizînd timpul de 8 :26,8, 
a stabilit un r>ou record reou- 
blican de juniori.

Nicolae D. Nicola-e, corespondent

Despre antrenorii regionali
De eîtva timp și-au început 

activitatea pe lîngă comitetele 
'regionale C.F.S. un număr in

se petrece cu el o curioasă met a- \\\semnat de antrenori regionali, re- 
morfozăr Începe lupta alb și o (((partizați de către Comitet-Jl pen- 
termină negru... Din această cau- fu tril Cultură Fizică și Sport de 
ză programul de pregătire al lur>- »)pe lîngă Consiliul de Miniștri. 
.tutorilor clujeni cuprinde șl un \\\ j,n legătură cu activitatea a- 
capitdl suplimentar: după încheie. Mcestora, ziarul nostru s-a adre- 
rea antrenamentului combatanta jfsaț. tov. S. Barani — directo- 
(pe care nu-i mai recunosc nici M rul Direcțitei instruirii Sportive 
mămsle lor) neavînd apă caldă jftdîn cadrul C.C.F.S. Publicăm mai 
încep să se maseze reciproc cu... («jos răspunsurile 
nisip ca să redea vielei culoarea jl) stre: 
inițială. )n

Mai sint însă și alte grele în- tal ÎNTREBARE: 
cercări pe care trebuie să le ah- fost repartizați 
solve luptătorii clujeni la antre. ))) nali ? 
nament și despre care ne rela
tează E. Bocos de la subredacția 
noastră. In primul rînd ținind 
seama că în ho! se află garde
roba baschetbalistelor 
luptătorii 
sală pe... 
momentul 
țianul pe 
Pentru 18 luptători sînt reparti
zate 3 perechi de pantofi și 3 dre
suri.

Si atunci ce-i de făcut? Renun
țăm la 15 luptători sau mai cum
părăm niște perechi de pantofi și 
dresuri? Așteptăm un răspuns de 
la tov. Dezideriu Salomon care 
are în „grijă" secția de lupte și 
unde sportivii sînt nevoiți să se 
„lupte" mei mult cu greutățile 
decît cu adversarii. Și pînă acum 
după cum 
conducerea 
n-rsia 
horii...

la întrebări’e floa

Cu ce scop au 
antrenorii regio-

RĂSPUNS: Obiectivul central 
care a determinat repartizarea 
antrenorilor regionali îl consti- 

si...~ de'i, (îtuie dezvoltarea și sprijinirea pe 
sînt nevoiți să intre in (Ho bază mm largă a princrpale- 

geam! (Noroc că în ®!or ramuri de sport, precum și 
acela nu trece... nuli- (((îmbunătățirea muncii de 

acolo ț) Și mai e ceva. antrenament a cadrelor teh-
" nice din întreaga țară. Păstrînd 

o strînsă legătură cu inspecțiile 
pe ramuri de sport și cu antre
norii de stat, antrenorii regionali 
vor aduce o contribuție directă 
în aplicarea metodelor șt ințifice 
de pregătire a sportivilor din co
lective și un sprijin efectiv în 
activitatea organelor locale de 
cultură fizică și sport.

prevăzute îndrumarea și contro
lul, în colective, în ceea ce pri
vește pregătirea sportivilor frun
tași și a celor susceptibi’i de a 
intra în loturile republicane ; 
descoperirea elementelor tinere, 
valoroase; preocuparea pentru ri
dicarea nivelului profesional a'l 
antrenorilor, instructorilor și ar
bitrilor din regiunile respective; 
controlul asupra bazelor și in
ventarului sportiv.

Totodată, antrenor» regionali 
îndrumă și controlează cadrele 
tehnice locale în întocmirea 
planurilor de pregătire și î« pri
vința modului cum se efectuează 
pregătirea echipelor reprezenta
tive de regiune sau oraș.

ÎNTREBARE ; Cîți asemenea 
antrenori activează înfr-n 
giune?

re-

Cluj 
tuș.

ușor vă de.(' seama, 
colectivului sportiv E- 
i-a pus pe toți luptă-

JACK BERARIU
GEORGE MIHALACHE

INTREBARE: Care sin* 
emile antrenorilor regionali ?

săr

RĂSPUNS : Printre principa
lele sarcini ale acestora slut

In raport cu
regiunilor, C.C.F.S.

4—5 antrenori
regional,

răspunzind 
ramuri de 
acești an- 
așteptările

ne- 
a

pe
comitet 

aceștia 
a 2—3

RĂSPUNS: 
cesftățife 
repartizat cîte 
lingă fiecare 
fiecare dintre 
de activitatea
sport. Considerăm că 
trenori vor îndreptăți 
noastre, deoarece ei au la bază 
o bună pregătire (absolvenți ai 
I.C.F. sau antrenori clasificați 
în categoria 1), iar munca Ier 
se desfășoară pe teren, în mij
locul maselor de sportivi și a 
colectivelor locale.

A 1 r>
iui'



Comportarea echipei noastră masculine 
mondial de volei de la Parisîn campionatul

, După campionatele europene de 
tvo’.ci din 1955 de la București, 
eu fost în străinătate unii, multi 
idin Franța, care au contestat 
valoarea etch (pel masculine a 

IR. P. Romîne și meritul său de 
ța ocupa locul al II-lea pe con
tinent, purtând succesul de atunci 
fal voleibaliștilor noștri aproape 
(exclusiv pe seama modului in 
«are i-a susținut publicul spec
tator, adică pe eeama „galeriei". 
(Se înțelege că, oricît de mult 
ai fi considerat aceasta drept o... 
Iglumă — și chiar una de prost 
jgust — totuși trebuia să fii de 
liaeord asupra necesității unei 
grabnice și categorice confirmări 
a rezultatului din 1955, respectiv 
a valorii voleiului nostru mascu
lin. Este o parte însemnată a 
misiunii cu ca-e au plecat ju- 
•cătorii Win echipa reprezentat^. 
vă a tării la Paris și de care, 
cum se știe, s-au achitat în în. 
tregfme.

Cum au reușit-o, de asemenea 
cunoașteți: dovedind — nu* nu- 
mai prin locul al II-lea ocupat 
ttl -dașamentul final, ci maji a- 
l)es "prin jocul desfășurat — că 
ftitlul de „vice-campioni ai Eu- 
fropei“ nu le fusese acordat de 
(complezență și că merită pe de
prim chiar unul superior, pe acela 
frncert acum, de ..vice-carnpionl 
Imondiali".
(CÎTEVA 
«■CEEA CE

CUVINTE DESPRE 
TREBUIE SĂ NE 
BUCURE...

' .De fapt, explicații la o mare 
[biruință, care face cinste în ge
neral mișcării de cultură fizică 
tși sport și în special voleiului 
Idin țara noastră.
. „*n Pr‘mu* r^» trebuie spus 
«ă echipa R. P. Romîne a ară- 
itat la Paris că s-a bucurat. 
■In cea mai mare măsură, de o 
ibună pregătire. Deci nota „bine“ în 
'primul rînd antrenorilor lotului, 
(Gheorghe Petrescu și Nicolae Sotir. 
SPentru... diferența pînă la „foarte 
bine-, cum a fost cea a formației fe
minine, rămîne să vorbim mai jos.

Să subliniem deocamdată că 
voleibaliștii noștri s-a<u remarcat 
«colo ca posesori ai unei teh
nici superioare —’ îndeosebi a 
atacului — cunoscîr.d întreaga 
gamă a amănuntelor acestui ca
pitol. Dintre toate echpele, a 
noastră a fost aceea care <s-a 

:5mpus cel mai mult prin forța 
și varietatea, prin capacitatea 
cerebrală și de luptă a atacului, 

principalele 
' l de la

fare, automuslțumire 
socii |ă„ spre 

sarcinii ce ne revine- de acucn 
încolo. Care este aceasta? De
sigur, aceea a unei munci asi
due, plină de rîvnă și seriozi
tate, pentru lichidarea deficien
țelor din cauza cărora jucătorii 
noștri nu au cucerit acum titlul 
mondial.

Ca atare, în primul rînd nu 
trebufp uitată o clipă întâlnirea 
cu echipa R. P. Polone și învă
țăturile pe care din păcate ni 
le-a prilejuit: nici un adversar. 
nu e „ușor“ și dinainte învins, 
n'lci unul nu trebuie subapreciat.

Totodată, va trebui muncit cu 
strășnicie pentru ca echip» noa
stră reprezentativă să-și piardă 
faima starturilor sale proaste, 

a lentei sale încălziri în indi
ferent ce competiție. Este o la
cună la fel de mare Ca și aceea 
a inconstanței, a scăderii 
inului de joc manifestată 
aproape toate meciurile de ju
cătorii noștri, care, astfel, 
păgubesc deseori singuri de vic
torii deosebit de prețioase. Așa 
qum a fost cazul de pildă în 
întâlnirea cu echipa R. Cehoslova
ce, pierdută cu 2—3 după acel e- 
clatant și concludent 2—0 lrt 
seturi și care, încheiată cu o 
victorie, nu ar fi însemnat nici 
mai mult nici mai puțin decît... 
titânl mondial.

Va fi de asemenea neapărat 
necesar să se lucreze cu sporită 
grijă pentru pregătirea generală 
a jocurilor în defensivă, în spe
cial a 
diua le, 
rioase 
cătorii 
Poriova, 
vorba 
reacție, 
execuția 
lor, de poziția nu totdeauna sa
tisfăcătoare la primirea mingii 
și în general de insuficienta 
clasicitate și pregătire a inter
vențiilor defensive acrobatice, în 
care privință voleibaliștii sovie
tici ne pot fi și pe mai de
parte un strălucit exemplu. Și, 
în sfîrșit, mai 
tru punerea la 
blocajului, care 
nu ne.a scutit 
amare reflecții, 
însă, ne-a privat în mare parte 
de o victorie: în mec'ul cu volei
baliștii polonezi.

și, in con- 
desconsiderarea 

revine- de

care,

IN

ri*.- 
in

se

indivi- 
se-

tehnicii și tact'oii 
carte prezintă încă 
deficiențe, chiar la ju- 
cei i
Micudescu, Nicolae). 

îndeosebi de viteza 
cu grave scăderi 
dublajelor și plonjoane-

ici J -*
mai buni (Roman, 

............. E 
de 
în

multă grijă pea- 
punct a acțiunilor 
nici de astă-dată 
de emoții și de 
înainte de toate

ÎNCHEIERE CUVENITELE 
EVIDENȚIERI

înaintea tuturor, căpitanul c- 
chipei, Ștefan Roman, cel mai 
bun atacant al nostru și care 
a rezolvat majoritatea situațiilor 
critice ale echipei. Alături de el, 
Jean Ponova, aceiași inteligent 
conducător de joc și realizator 
de surpriză pe care-1 cunoaștem, 
dar căruia de data aceasta i se 
cuvin suplimentare laude 
șprițul său de abnegație, 
aproapb toate meciurile 
prelungită criză de colită.

Apoi Caius Miculescu și 
rațiu Nicolae, 
ofensive au 
piu — prin varietatea și 
lor — publicul spectator. In or
dine, Marcel Rusescu (eviden
țiat în largă măsură pentru cal
mul, pentru combativitatea și 
randamentul său superior la blo
caj) și Alexandru Mușat (cel 
mai bun om al echipei noastre 
în defensivă, din păcate acci
dentat în meciul cu reprezenta
tiva U.R.S.S. și nemaiputînd fi 
apoi folosit); Gabriel Cherebeliu 
și Gheorghe Corbeanu, amîndoi 
confirmînd total valabilitatea în
crederii acordată și nădejdile puse 
în ei, au fost utilizați cu mult 
succes ca elemente de bază ale 
echipei. Cu o pregătire mai 
propiată de cea completă, 
mul. 
atac, 
lista 
mai 
zerve utile, Constantin Mitroî 
Sebastian M’hăilescu, dar mai cu 
seamă primul, Mihăilescu activînd 
în genere cu mult sub nivelul 
așteptărilor ș.ț al posibilităților 
sale în apărare. Mai puțin ut- 
lizați. Dumitru Medianu și E- 
duard Derzsi au constituit re- 

instanță a e- 
"1 general 

sarcinii încredin-

pentru 
jucînd 
intr-o

Ho-
alg căror acțiuni 

cucer i pur și sim- 
forța

foarte bunCorbeanu,
se înscrie însă și el 
ce'or ce trebuie să 

multă atenție apărării.

a- 
pri-

în 
pe 

dea 
Re-

Și

Dumitru Medianu
Derzsi au 

zerva de ultimă
• chipei, corespunzîrsd în 

de f'ecare dată 
țațe.

Tuturor, odată 
pentru frumoasa 
în aaelași timp 
demnului fă nu uite nici o clipă 
datoria ce le revîr.e în urina 
acestui succes, care le impune și 
mai multă serioz tate decît pînă 
acum în munca de pregătire, a- 
vînd mereu în perspectivă țelul 
pe care pot și trebuie să-1 a- 
fingă: titlul de campioni ai lu-

CONSTANTIN faur

în plus, laude 
comportare, dar 
și repetarea în-

Aspect din concursul de selecție de la București. Se dispută proba 
de acrobafie }

Competiții fără public
Reportaj in viteză printre piloți, 

și ștarteriaeroplane
Vestea că în curînd va avea 

loc campionatul republican de 
zbor cu motor organizat de Aero
clubul Central al R.P.R. s-a răspin- 
dit cu iuțeală în rîndurile tinerilor 
care au îndrăgit sportul cu avionul. 
Și iată-i a'.ergînd fără zăbavă pe 
aerodroame, în timpul lor liber, 
pentru a prinde vremea bună de 
zbor, pentru a se pregăti cit 
mai bine în vederea marii competiții.

Dar mai întâi ei trebuie să se 
întreacă în concursurile de selecție 
care vor desemna pe cei mai buni 
piloți sportivi, pe cei care vor lua 
startul primei probe a campionatu
lui republican de zbor cu motor pe 
anul 1956.

Firește, ne-am grăbit să sosim 
și noi pe terenul centrului de an
trenament al aviatorilor sportivi 
din București, călcînd zoriți 
iarba îngălbenită pe care avioa- 
ne'e o culcau la pămînt sub 
suflul neiertător al elicii. Ne-a în
tâmpinat o fată.

— Ce faceți dvs. aici? am în
trebat. Și aviatoarea sportivă 
Florica Bănciulescu-SIoneschi, in
giner 
puns

Grivița, ne-a răs-

misia măsoară cu metrul. Ai ve
nit scurt, penalizare. Ai depășit, 
iar penalizare. Iar cu frânele nu 
mai poți luară. Au fost scoase 
înaintea probelor...

Nerv? Ochi? Reflexe? Aten
ție? Toate la un loc.

Am asistat apoi la circuitul de 
regularitate pe distanța de 300 
km. Concurentul trebuie să atingă 
în zbor două 
situate undeva 
Dar unde sînt 
care 
lotul sportiv

puncte de control 
departe pe traseu, 
aceste puncte la 

crociometrorii? Pi- 
primit la deco-

<te altfel, 
sale arme 
Paris.

Factorii 
țtiilor și ___
«instituit însă, fără doar și poa
nte, progresul însemnat realizat 
‘'de voleibaliștii noștri fruntași în 
ceea ce privește gîndirea, orien
tarea tactică în funcție de adver
sar sou de situația jocului șf,

'.Sn raport direct cu aceasta, pa-
2? care au

i'dat dovadă și pentru care în spe- 
<<*al li se cuvin cele mai fru- 
moașe cuvinte de laudă. Intr- 

.adevăr, pe de o parte e necesar 
să scoatem în evidență faptul 

i'că nici o reprezentativă n-a de- 
rmonstrat că știe atît de bine 
‘«a echipa R. P. Romîne să 
rise adapteze jocului adversarului, 
■servindu-i fiecăruia în parte, cu 
.precizie, tocmai; replica tactică 
•mai puțin convenabilă; Iar, pe 
ide ailtă parte, să nu omitem 
■vigoarea, impetuozitatea, avîntuf 
icu care sportivii noștri au reușit 
să se redreseze moral și să re
facă handicapul care le îngreu
nase sensibil misiunea prin pier
derea primului meci, cu formația 
R. P. Polone.
—ȘI O SEAMA DE CUVINTE 
DESPRE CEEA CE NU MAI 

POATE SA NE INCINTE
S-ar zice că, date fiind ce'c 

'de mai sus și ținînd seama de 
'frumoasa aureolă a acestui înalt 
loc II în ierarhia mondială, ase
menea cuvinte ce vizează aspec
te negative sînt... declasate. Dar 
nu-i de loc așa. Pentru că, da- 
că-i adevărat că locul cucerit 

■e foarte bun, nu-i mai puțin a- 
idevărat că el nu i» poate totuși 
mulțumi de astă-dată, eînd, măi 
dar decît aricind, ăm dovedit' 
•că-I merităm și-l putem obține 
pe primul, care, cum se spune, 
Me-a trecut „pe sub nas“. Și 

•te numai vina noastră.
Trebuie rostite foarte răspeat 

«acestea, fiind mai neașsar de- 
■cît oricînd a se lua măsuri de 
■precauție, 
'locului st

una din ] " 
în campionatul

primordiali ai 
succesului final

victo-
1-au

’.trîotismul fierbinte de care

Mingea trasă de Horaț u Nicolau a „spart" pur și simplu blo
cajul jucători or francezi. Încă un punct în dreptul echipei noastre pe 
tabela de marcaj a ultimei sale intllniri susținute in campionatul 

mondial.

la fabrica 
scurt: 
îmi fac 
Sper să 
republican, 
ne-a lăsat repede, îndrep-

antrerra montul de 
intru în campio-zbee. 

natul
Și

tîrrdu-se spre avionul care aștepta 
liniștit, cu elicea învîrtându-se la 
„ralenti", semnalul starterului. De 
altfel, în clipa următoare făceam 
cunoștință cu șeful centrului, sin
gurul aviator „bă'rîn" de ne 
cîmp, Andrei Constantfnescu 
Putere. La punctul de zbor tine
ret și ;ar tineret. Gheorghe Păt-așcu, 
lucrător în Comitetul de Stat al 
Planificării, Victor Maoarie, stu
dent la Institutul Politehnic, A- 
drian Nicolae, actor, și alți îndră
gostiți de frumusețea sportului cu 
aripi. îndată ne-am dumirit că ne 
găsim în plin concurs. Prima pro
bă: aterizări la punct fix pe direc
ții diferite — cu vînt de față, 
cu vînt lateral și din spate. Re
duci motorul în aer și vii în zbor 
planat spre pămînt în așa fol 
îneît avionul să se oprească exact 
între două stegu'.ețe. Iar jos co.

„pîndesc" 
a 

lare un plic în care i se indică 
un reper, de piildă un oraș, la care 
trebuie să ajungă. Pe celelalte 
le află deschizînd plicul în timpul 
zborului. Și atunci încep calcu
lele de navigație, intră în joc 
simțul de orientare. Și minutele 
trec, iar avionul fuge, fuge mereu.

O întârziere de 30 minute atra
ge descalificarea. Întârzieri sau 
avansuri la punctele de control, 
nu numai de minute dar chiar și 
de secunde, aduc aMe penalizări. 
Ba, mai mult, la fiecare punct 
de control cronometrorii așează 
pe un panou niște litere enorme, 
mereu altele, pentru fiecare 
rent. La întoarcerea din 
pilotul sportiv trebuie să indice 
comisiei litera pe care a 
jos pe pămînt. A uitat? A trecut 
mai sus de 50 m. sau mai jos de
asupra punctului? Desca'ifioare si
gură.

Dar cu aceasta concursul nu s-a 
terminat. Cea de a treia probă 
cuprinde un program standard de 
acrobație aeriană rapidă, combi
nată cu acrobație lentă. Am asis
tat cu emoție la desfășurarea a- 
cestei probe la care nu știi ce să 
admiri mai întâi: eleganța cu care 
tinerii piloți sportivi înscriu pe 
cer adevărate arabescuri, precizia 
execuției, măiestria pilotajului? 
Greu de descris. Și nu sîntem de- 
cîi în concursurile de selecție. Ce 
va fi însă la întrecerea cea mare 
care începe mîine la Ploești?

Aviatorii sportivi au cuvîntul.

concu- 
circult,

zărit-o

ION VALER1U POPA

nimbul
ivi

pentru aa 
faima actuală să 

ne poarte cumva eătae ingîm-

Despre un
Duminică s-a reluat activitatea 

competițională a echipelor care 
activează în prima categorie a 
campionatului republican de rug
bi. Totuși, recordul de public a 
fost înregistrat la un joc de ca
tegoria B: Știința București și 

Energia-M'nerul București. Nu 
știm încă dacă, asemenea specta
torului de fotbal, oare caută 
jocuri frumoase mai curînd în 

campionatul orășenesc sau al ca. 
tegoriei B, și obișnuitul meciuri
lor de rugbi a început să proce
deze întocmai, dar este sigur că 
oei veniți duminică dim neața 1a 
jocul dintre Știința și Energia 
Minerul nu au avut ce regreta: 
meciul a fost frumos și intere
sant, cu cîteva încercări specta
culoase, cu lovituri de picior că
zute și cu numeroase ocazii favo
rabile ratate.

Pe noi, ne-a preocupat mai mult 
să întrevedem care va fi ecii'pa 
ce urmează să participe anul vi-

derbi al categoriei secunde la rugbi
itor la jocurile primei categorii. 
Emiteau pretenții la fel de justi
ficate ambii adversari. Știința 
București a învins pe merit și 
la un scor destul de conclu
dent: 14—6 (3—3) demonstrînd
o certă valoare și o mai justă 
orientare în joc. Astfel, ne-a plă
cut în mod deosebit acțiunea 
înaintașilor în margine (prin
derea balonului cu multă sigu
ranță, transmiterea lui către ju
mătatea 

etc.) ca 
sferturi
za lor,
rectă a balonului și mai nuțin în 
ceea ce privește adîncimea și di
recția de alergare a ce’or care 
purtau balonul). Este prematur 
poate să vorbim despre promova
rea Științei, dar așa cum a jucat 
duminică ea se prezintă drept cea 
mai îndreptățită candidată pentru 
campionatul categoriei A de anul 
viitor.

la grămadă, șuruburi 
și atacurile Cinici de trei 
(mai ales pentru vite- 
pSntru transmRerea co-

învinșii nu s-au menținut în 
general la nivelul învingătorilor, 
deși au avut perioade de domi
nare, unele chiar îndeajuns de 
insistente. Echipa are o serie de 
jucători cu o bună pregătire, dar 
care nu pot da randamentul aș
teptat din cauza diferențelor de 
valoare care-i separă încă de alți 
jucători și pe de altă parte, fiind
că mijloacele lor fizice nu.i mai 
ajută în suficientă măsură. Antre
norul formației Energia Minerul 
trebuie să procedeze cu mai nuiit 
curaj și ciu mai puțin sentimen
talism atunci eînd este vorba 
despre alcătuirea ech’pei. In acest 
sens, sîntem de părere că în linia 
de trei sferturi ar trebui să-și 
găsească ioc mai mulțil tineri, 

chiar dacă „state'e lor de servi
ciu" nu sînt prea îndelungate. Se 
simte nevo a ca acest comparti
ment sg acționeze mai rap'd și 
mai... curajos în apărare. Atunci 
Minerul va reveni pe primii

plan al categorie: și-și va cîștiga 
poate chiar locul, deținut cîndva, 
în prima categorie, la rugbi.

E. V.

★

lată celelalte rezultate ale me
ciurilor 
tegoria 
troșani 
(0-0) ;
Țîrnăveni — Progresul I Buc 6—0 
(0—0); Progresul F. B — Știința 
Iași 9—6 (3—3) ; Energia Meta. 
Iul S.M.C. Constanța — Progre
sul Tecuci 5—0 (5—0) ; Progresul 
Sibiu — Locomotiva Clui 6—6 
(6—6) ; Știința Galați — Energia 
Flacăra Ploești 3 — 3 (0 — 3) ; 
Știința Timișoara — Energia Me
talul București 0—0; Vo’nja Cluj 
— Energia Lupeni 3—0 (3—0) ; 
Flamura roșie Orașul Stalin — 
Locomotiva' Buzău 9—3 (3—0).

•desfășurate duminică: oa- 
A: Energia Minerul Pe. 
— Știința 
categoria B : Selecționata

Cluj 3—0



INTERVIUL NOSTRU
„Cea mai pasionantă confruntare

din istoria halterelor”

La J. O.: cel mai important 
concurs de gimnastică al acestui am

scurtă analiză a șanselor echipelor participante —
Nikolai Ivanovici Luc.kin este 

un nume care n-are nevoie de 
prezentări. Șeful catedrei de hal
tere la Institutul de Cultură Fi
zică din Kiev, pedagog și antre
nor virtuos, metodist cu mare re. 
putație, talentat publicist și au
tor da cărți, N. I. Lucikin este 
pe drept cuvînt considerat un a- 
devărat părinte al școlii sovietice 
de atletică grea

Specialistul sovietic a fost ți
nui din arbitrii întîlnirii triun
ghiulare R.D.G . — R.P.B. — 
R.P.R., disputată recent în Ca
pitală. Ocazia de a afla chiar din 
gura reputatului profesor părerea 
asupra apropiatului turneu olim
pic de haltere era prea tentantă 
pentru a-i putea reaista. Iată- 
ne deci în compania lui Nikolai 
Ivanovici — cunoscut nouă încă 
din 1950, cînd a ținut un curs de 
pregătire a antrenorilor la Bucu
rești — regăsindu-1 la fel de tî- 
năr, în neschimbată vervă și bu
nă dispoziție.

— „Turneul olimpic de haltere? 
Fără îndoială cea mai pasionantă 
confruntare a celor puternici, din 
străvechea istorie a atleticei gre
le", a spus N. I. Lucikin abordînd 
direct problema care ne interesa.

— Nu încape îndoială — am 
intervenit — că toată lumea aș
teaptă cu nerăbdare reeditarea 
duelului, devenit tradițional, din
tre halterofilii sovietici și cei ame
ricani

— „Și noi îl așteptăm. Din 
1952 americanii n-au mai reușit 
să-și ia revanșa pe care au cău
tat-o consecutiv, dar fără succes, 
la trei campionate mondiale. De 
data aceasta lupta va fi mai 
dlrză ca oricînd, pentru că am
bele echipe aliniază la Melbourne 
tot ce au mai bun în sportul hal- 
tereior"
. — Cine vor fi cei șapte ..olim
pici" sovietici — am întrebat. Ni
kolai Ivanovici ne-a răspuns zîm- 
btnd : „Lucrul acesta aș putea să vă 
întreb și eu". Apoi rîzînd: „lată o 
întrebare la care nu 'pot răspunde 
și care de pe acum dă... dureri de 
cap selecționerilor noștri. Să-i în
țelegem... Din zeci de sportivi la 
fel de buni nu-i lucru ușor să a- 
tegi numai șapte".

— Totuși, vă rugăm să ne dați 
cîteva puncte de reper.

— „Firește — continuă profe
sorul Lucikin — la categoria cea 
mai ușoară Vladimir Stogov. cam
pion și recordman mondial, neîn
vins în ultimii trei ani, este unul 
din marii favoriți ai probei. Dar. 
ce ne facem la categoria imediat 
următoare. în limitele căreia cei 
doi campioni ai lumii, Cim:șkian 
și Udodov, sint serios concurați 
de foarte tinărul Evghenii Mi
naev? Aceeași situație la catego
ria ușoară unde rămîne d? a'es 
intre Kosttlev. Rîbak și tinărul 
dar excepțional de puternicul 
Habuid'nov. Bogdanovski pare 
liderul categoriei semimijlocii, 
iar Lomakin și Stepanov cei mai 
huni la categoria imediat supe
rioară. Insfîrșit, la semigrea Ar- 
cadii Voroblov prin recentul său 
record mondial (462 kg.) se im
pune senator de drept. Dar și 
aci, ca pretutindeni de alifel, a- 
saltul tineretului este furtunos"

— Ce ați aflat despre pregăti
rile principalilor Dvs. adversari, 
halterofilii din S.U.A.?

— „Ca totdeauna americanii 
vor căuta să contrabalanseze han
dicapul forțtnd la categoriile su
perioare. La grea firește. Paul 
Anderson merge fără concu
rență".

— Om sau fenomen este acest 
Anderson?

— „De ce această întrebare? 
Firește om, dar unul înzestrat cu 
calități naturale excepționale 
(greutate 160 kg.) dublate de un 
antrenament perseverent și un 

regim de viață strict"
— Considerați recenta sa per

formanță de 533 kg. drept o li
mită?

— „Pentru Paul Anderson nu. 
L-am văzut de mai multe ori ți 

pot afirma că tehnica sa nu ser. 
vește încă întrutotul marile-i po
sibilități fizice. Cred d Mai iste 
capabil de progres."

— Care ar fi raportul ide forțe 
în celelalte categorii?

— „La semigrea sd așteaptă 
din nou „duelul" Vorobiov — 
Stephard. Dar nu e exclus ca... 
în ajutorul lui Stephard (învins 
ultima dată de Vorobiov) să fie 
trimiși Shemanski sau Davis 
care acum sînt amîndoi grei, dar 
au posibilități practice să facă 90 
kg. Recent, Davis a marcat la 
triatlon excelenta performanță de 
499 kg., dar în limitele catego
riei grea.

Nu se știe încă la ce categorie 
se va fixa Tommi Konno. Ziarele 
americane scriu că ar fi proba
bilă „împingerea" sa la categoria 
mijlocie. Personal, Insă, cred că 
va concura tot la semimijlocie în 
care deține de altfel titlul mon
dial. La categoria cea mai ușoară 
Charles Vinci va fi opus proba
bil lui Stogov. P'in prisma pro- 
greșului de care este capabil ti
nărul și talentatul halterofil a- 
merican lupta se anunță foarte 
interesantă".

— Ce șanse vedeți pentru cele
lalte națiuni?

— „Ca totdeauna, și la aceste 
jocuri olimpice, surprizele nu 
sint excluse. Iranul, Coreea de 
Sud. Canada vor alinia echâpe de 
temut. Pentru primele șase locuri 
vor mai concura halterofili din 
Franța. Bulgaria. Finlanda, Po
lonia etc.

Nikolai Ivanovici s-a uitat a- 
poi la ceas. Peste cîteva minute 
era așteptat la o conferință me
todică cu antrenorii rornîni. Din 
fericire însă epuizasem toate în
trebările notate pe carnet...

VALERIU CHIOSE

Se mai pot pregăti cicliștii noștri pentru Olfrnpiadă ?
Titlul, poate desigur, surprinde, 

intrucît pînă acum nu s-a scris 
nimic în acest sens. Explicația 
stă în faptul că, în lista loturilor 
olimpice anunțate, ciclismul nu 
figurase. Iată, însă, că recent 
s-a propus <J; către conducerea 
C.C.F.S. problema participării la pro
ba ciclistă de fond de la Mel
bourne. O asemenea perspectivă 
constituie, cum este și firesc, o 
surpriză dr-oseb'tă pentru iubi, 
terii ciclismului.

Desigur, propunerea vădește 
prețuirea pe care conducătorii 
mișcării noastre sportive o acor
dă sportului cu pedale; iar par
ticiparea la Olimpiadă deschide 
largi perspective și oferă prile
jul lunci prețioase experiențe, 
precum și al unei înalte verifi
cări. Dar, această interesantă pro. 
punere pune în discuție o pro- 
b'emă deosebit de importantă. 
Putem oare participa la Olim
piadă? Care sînt șansele noas
tre îsi proba sus amintită?

Să discutăm, dec’, această se
rioasă problemă.

Pentru a putea face față unei 
curse de fond, de aproape 
200 de km de circuit, mai exact 
193,300 km, u cursă extrem de 
rapidă, cu zeci de hărțuieli și 
atacuri (potrivit specificului unei 
asemenea întreceri) este nevoie 
de o pregătire îndelungată Și 
specială. Nolăm că celelalte lo
turi olimpice se pregătesc în 
mod organizat de ntaj multe 
luni. Cicliștii noștri au avut t«i 
alt ritm de activitate, un alt 
gen de pregătire în decursul ul
timelor luni : antrenamente și 
curse pe etape, cu urcușuri, cu 
drumuri dure uneori, în care, fi
rește, rapiditatea nu a fost în
totdeauna elementul esenția'. In 
plus, cei mai huni cicFșt' ai 
noștri au acoperit multe mii de 
kilometri în cursul sezonu'ui, 
atît în țară cît și peste hotare, 
majoritatea d’ntre ei resimținrhi- 
se în mod evident. De pildă, 
Poreceanu a abandonat în ultima 
probă de fond din cauza unei 
boli de stomac, fapt care a jn-

Numai două luni ne mai despart 
de cel mai însemnat eveniment 
sportiv al anului, olimpiada de la 
Melbourne. Gimnaștii și gimnastele 
de pretutindeni, ca dealtfel spor
tivii tuturor națiunilor, au ca prin
cipal obiectiv o comportare cît mai 
frumoasă și — eventual ! — obți

nerea mult doritelor medalii olim
pice. In consecință ei își desăvîr-' 
șese pregătirile începute cu multe 
luni în urmă. Desigur că și la edi
ția a XVI-a a Jocurilor Olimpice va 
fi consemnată din nou valoarea ri
dicată și constantă a unor fruntași, 
consacrați în marile competiții an
terioare. Totuși, deși anul acesta 
numărul echipelor participante este 
mai ml- d“-‘t — —>-» s-au în

Emilia Vătășoiu

f uențat, desigur, forma sa spor
tivă. Zanoni pare obosit, iar Ion 
Vas:le, jn ciuda remarcabilelor 
lui resurse fizice, se știe, că 
nu se acomodează cu probele ra
pide, în pluton și mai ales în 
cursele foarte animate, pe un 
circuit de 17,300 km de acoperit 
de 11 ori. Tudose ou a strălucit 
în campionatul de mare fond, 
Maxim acuză și el o oarecare 
uzură, ca și Ștefu, care nu a 
depășit nive ul unei comportări 
medii în ultima cursă pe etape. 
Chiar și Moiceanu, deși comba
tiv de obice:, nu s_a r'dicat nici 
el la un nivel deosebit. S:ngur 
C. Dumitrescu, din cei mai sus 
notați (propuși pentru lotul olim
pic) ar fi capab’l să facă față 
onorabil cursei de la Melbourne. 
Dar și fui i-ar fi trebuit — 
fără îndoială — o pregătire în
delungată și specifică pe.itru ca 
să pornească cu alte șanse in
tr-o asemenea cursă. Cele 20—22 
zi'e care mai rămîn pînă la 
plecarea spre Australia, conside
răm că nu sînt sufic-ente pentru 
a aduce pe cicliști la un nivel 
de pregăfre corespunzător. De
sigur, se va munci temeinic în 
ce’e 20—22 zile și va fi și o 
probă de verificare, în care se 
va fixa probabil un barem. Ba
remul de 39 sau 40 km, pe o 
distanță de .190 km, poate fi 
foarte h>ne obținut de un grup 
de 8 alergători, care vor conlu
cra temeinic, hotărîti să scoată 
39—40 km pe oră. Verificarea în 
atare caz nu va avea aspectul 
unui concurs, ci al unui antre
nament comun și sever în care 
toți cei 8 — ca o ech;pă, — 
vor conlucra pentru med’a orară, 
car? — repetăm — poate fi rea
lizară.

Si, atunci care vor fi cei pa- 
tru care să plece ? In cazul că 
fiecare va dori să se evidențieze, 
atunci vom asista la o întrecere 
dîrză în care atingerea haremului 
devine în mod inevitabil proble
matică întrucît se va urmări 
mai mult victoria individuală. Șt 

trecut Ia olimpiada de la Helsinki, 
progresele înregistrate în ultimii 
ani de unele reprezentative vor face 
ca marile întreceri de la Melbourne 
să fie viu disputate și să fie chiar 
supuse eventualelor surprize.

Gimnastica masculină va fi re
prezentată la olimpiada din acest 
an de zece echipe din : U.R.S.S., 
R.F. Germană, Elveția. Japonia, R. 
Cehoslovacă, Finlanda, S.U.A, 
R.P. Bulgaria, Australia și R.P. 
Chineză. In afară de acestea, o se
rie de țări și-au înscris gimnaștii 
numai în concursul individual. A- 
cestea sînt: Canada. Spania. Aus
tria, Franța, Anglia, Luxemburg, 
R.P. Polonă, Suedia și R.P. Ungară. 
Echioa masculină a țării noastre nu 

mi acest caz, iarăși, rezultatele 
verificării nu vor putea fi con
cludente.

Dar nici real'zarea baremului 
nu este edificatoare pe deplin în 
ciclism, spre deosebire de alte 
sporturi, de pildă la atletism. 
Un grup de cicliști poate rula 
în ritm susținut (cu 40 km pe 
oră) de-a lungul a 180—200 km, 
dar, aceiași cic’iștj se pot clasa 
pe locuri slabe într-o probă r-e 
aceeași distanță în care media 
orară a fost de numai 37—38 km, 
dar în care au fost create scheme 
tactice, s-au produs atacurj re
petate și diferite acțiuni în grup 
sau individual. Or, tocmai a- 
ceasta lipsește, din păcate, ia 
ora actuală cicliștilor noștri, (căci 
posibilități fizice ar avea sufi
ciente); justa orientare într-un 
pluton masiv și în plină viteză, 
într-o cursă pe circuit mic, rapi
ditatea și rezistența tot odată 
într-o a'ergare extrem de ani
mată, cu zeci și zeci de sprin
turi. Se șt;e că asemenea aler
gări ou am avut, pregăt rea ci
cliștilor fiind de cu totul alt 
gen. La aceasta, mai trebuie să 
adăugăm și uzura firească după 
aproape 20.000 de km parcurși 
anul acesta în probe și antrena
mente.

Reiese deci clar, după aceste 
sumare calcule, că nu vom puteia 
participa la Olimpiadă (ori cît 
de frumoasă ar fi această perspec
tivă) cu posibilitățile Pe care 
le avem, fără a ne fi pregă
tit din timp în acest sens. A- 
cesta este punctul nostru de ve
dere care, de altfel; coincide cu 
cel al Comisiei Centrale de Ci
clism. Punct de vedere diferit 
de cel al biroului colegiului de 
antrenori care este de părere să 
participăm.

Revine forului sportiv superior 
sarcina să cîntărească atent cele 
două opinii și să decidă dacă 
este cazul 6ă dep asăm la Mel
bourne și o formație ciclistă ori 
nu. r

EMIL IENCEC 

participă la Jocurile Olimpice de Ttfr 
Melbourne, deoarece valoarea actua
lă a gimnaștilor noștri nu atinge ni-*- 
velnl ridicat cerut de această mar«- 
competiție.

Dintre cele douăsprezece echipe; 
feminine înscrise la olimpiada dini 
acest an, se detașează în mod cate»- 
gotic reprezentativa Uniunii Sovie
tice campioană olimpică și mondia*- 
lă. I» întrecerile supreme de lat 
Helsinki (1952) și Roma (1954)’r 
gimnastele sovietice au cucerit pri—■ 
mul loc pe echipe la diferențe apre
ciabile, înaintea sportivelor din ță-s- 
rile de democrație populară. Calita
tea principală a echipei campioane» 
mondiale este omogenitatea. După, 
rezultatele înregistrate pînă acum și, 
în acest an echipa U.R.S.S. este pre
tendenta principală la titlul olimpia*. 
Mult mai greu este de prevăzut ordi
nea celorlalte locuri de frunte, deoa
rece după echipa Uniunii Sovietice^, 
cinci echipe au o valoare foarte a— 
propiată, și desigur între ele se va dai 
lupta pentru locurile 2—6. Este vor
ba de reprezentativele Ungariei. Ce
hoslovaciei. Poloniei Bulgariei și a 
țării noastre. Dar și reprezentativele 
Italiei. Japoniei și R.P. Chineze pot 
produce surprize. In întrecerile pa 
echipe mai sînt înscrise și formațiile 
Australiei și S.U.A.. iar în concursul 
individual vor evolua și gimnasta 
din Canada. Franța, Anglia. Luxem
burg și Africa de Sud.

Echipa feminină a țării noastre a 
obținut în ultimii doi ani rezultate 
remarcabile care au situat-o printr* 
fruntașele acestui sport. Acest lucru 
a fost confirmat în 1954 la campio
natele mondiale de la Roma, unde 
reprezentativa noastră s-a clasat pe 
locul patru. întrecînd printre altele 
echipele Italiei. R.P Polone. R.P. 
Bulgaria. Pentru a-și menține locul 
printre fruntașe gimnastele noastre 
vor trebui să apeleze la toate cunoș
tințele lor și în același timp să dea- 
dovadă de multă voință și calm. In: 
afara reprezentativei U.R.S.S. (cea 
mai valoroasă formație), echipa ro- 
mrnă va avea adversare redutabile- 
în gimnastele maghiare și ceho» 
slovace, care ne-au depășit în mj* 
rile întreceri internaționale de pînă 
acum. O luptă echilibrată se va d-a- 
între gimnastele noastre și cele 
poloneze și bulgare. Cu acestea in 
întîlnirile anterioare ne ain îmnăr- 
țit victoriile.

Pentru a ne da mai bine seama de 
valoarea apropiată ce există între e- 
chipele sus menționate, cităm cîteva- 
rezultate înregistrate în acest an. In 
luna martie a avut loc la Kiev un 
mare concurs internațional, la care 
au participat cele mai bune echipe 
feminine din Europa. La acest 
concurs echipa R.P.R. a fost învinsă 
de reprezentativele U. R. S. S... 
Cehoslovaciei și Ungariei reușind sa 
învingă numai pe gimnastele bul
gare. (Polonezele n-au participat). 
In cadrul întîlnirilor directe echipa 
Poloniei a întrecut reprezentativa 
noastră la Varșovia (e drept că echi
pa romînă n-a beneficiat de aportul 
întregului lot), iar gimnastele bul
gare au învins reprezentativa 
Ungariei și Cehoslovaciei, lapt 
care a constituit o mare surpriză,-

Situația prezentată pe plan 
internațional, relevă și mai mult 
obligația ce revine echipei noastre 
la olimpiadă. Gimnastele romîne 
sînt conștiente de importanța pe 
care o au Jocurile Olimpice din a- 
cest an și se pregătesc asiduu pen
tru a reprezenta cu cinste culorile 
patriei noastre și pentru a-și men
ține locul cucerit de ele în ierarhia 
mondială a acestei discipline spot, 
tlVC EVA LUPU J



Cîteva însemnări 
despre evoluția celor 
mai tineri călăreți
Spațiul mi ne îngăduie prea 

multe comentarii pe marg’fiea con. 
cursului republican de călărie 
și a întîlntrii internaționale din
tre juniorii asociațiilor RECOLTA 
(R.P.R.) și TRAKTOR (R.P.U). 

Cele cîteva însemnări cuprinse în 
cronica noastră se adresează — de 
data această — tinerilor noștri că
lăreți a căror evoluție ne-a prile
juit nenumărate satisfacții. După 
cum a reieșit din rezultatele teh
nice, tinerii reprezentanți ai aso
ciației RECOLTA au cucerit 3 
din cele 4 locuri I, obținînd o con
cludentă victorie asupra juniorilor 
maghiari. Valoarea acestei perfor
manțe poate fi mai lesne apre
ciată dacă amintim că printre 
călăreții, maghiari se aflau și Șuti 
Istvan și Ferenc Faykusz — călă
reți cu multă rutină, participant 

la concursuri internaționale. Să nu 
uităm nici faptul că echipa ma
ghiară a. venit și cu un puternic lot 
de cai din care nu lipseau Ara. 
nyoss, Pillango, Doboș II, etc.

Victoria juniorilor noștri apă
rea discutabilă în aceste condiții 
și nu puțini erau cei care nu în
trezăreau nici cîștigarea unei sin
gure probe. Tinerii noștri călăreți 
au avut însă o excelentă compor
tare și-așa cum ne împărtășea d'n 
impresiile sale antrenorul de 6tat 
Gh. Nicolesca — au întrecut aș
teptările tehnicienilor. Firește, cu 
prilejul acestei prime victorii in
ternaționale, avem datoria să le 
adresăm sincere felicitări. ©ar, 
poate că tocmai în astfel de zile 
„prind" maii mult și sfaturile și... 
criiticiT.e. 'Așa dar: am observat la 
juniorii noștri o insuficientă pre
gătire fiz:că (mai ales în proba 
gen Cupa Națiunilor — manșa a 
II-a), unii dintre participant! n-au 
„scăpat" de... tracul primei con
fruntări internaționale (o menț’u- 
ne specială și totodată o veritabilă 
excepție: comportarea lui Marietta 
Lîss’.y și Marin Dorojan oare nu 
s-au lăsat deloc impresionați de 
rezultatele anterioare ale călăreți, 
lor maghiari, au intrat pe parcurs 
plini de curaj și.. au cîștigat). 
Alte cîteva observații critice: u- 
neori insuficientă concentrare pe 
parcursuri (W. Fleischer care, la 
un moment dat, se uita prin tri
bune sau Niede.-wisser care, întor- 
cînd mereu capul să urmărească 
dacă n-a dărîmat vreun obstacol, 
a pierdut controlul calului și — 
inevitabil — a doborît). Sîirt numai 

cîteva însemnări cărora am putea 
să le adăugăm altelle privind de
fecțiuni de stil sau de apreciere a 
vitezei cu care trebuie condus ca
lul în anumite probe. Dar, aici își 
vor spune cuvîntuf antrenorii cen
trelor de călărie ale asociației RE. 
COLTA.

Juniorii maghiari în evident pro
gres au încălecat cai foarte buni 
cu aptitudini și calități naturale, 
cai puternici și „reci" excelonți 
pentru probele de sărituri.

Selecționata noastră de juniori, 
din rândurile căreia evidențiem în 
mod deosebit comportarea tinerilor: 
Andrei Radar, Marin Dorojan, Ma-' 
rietta Lissay și- Da.n Mihăilescu, 
a repurtat o victorie care ne în. 
dreptățește să păstrăm convinge
rea că rîndurile călăreților noștri 
fruntași se vor reîmprospăta cât 
de curind. Dar, pentru asta, mai 
trebuie încă multă muncă.

DAN G1RLEȘTEANU

Informații
In urma trierii și omologării 

buletinelor depuse la concursul 
Pronosport nr. 39 (etapa din 30 
septembrie 1956), fondul de pre
mii în valoare de 675.299 lei a 
fost repartzat la următoarele pre
mii stabilite: , •

PREMIUL I: 21,2 variante cu 
11 rezultate exacte, revenind fie
cărei variante cîte 7.963 le;.

PREMIUL II: 552,9 nvariante

FOTBAL.® FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • ’FOTBAL • FOTBAL. •.FOTBAL
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ANCHETA NOASTRA
Care sini cauzele nivelului scăzut 

al fotbalului nostru ?
Interlocutorul nostru de azi: violoncelistul Sonny Nicutescu, fost international de fotbal

4

dimineață de sfîrșit de sepO . . .
tem brie care ține să rivalizeze cu 
una din luna lui Cuptor. Strada 
Dr. Lister, spre care ne îndrep
tăm pașii, e plină de soare și lu
mină. Frumoasele vile care stră
juiesc strada dau — prin învelișul 
lor de verdeață — un aspect în. 
cîntător acestei părți a Buoureș- 
tiului. II căutăm pe violoncelistul 
Sonny Niculescu — solist al or
chestrei simfonice Radio — fost 
centru atacant al reprezentativei 
naționale, unul dintre fotbaliștii 
care au atins la epoca lor o ridi
cată valoare tehnică. II găsim în 
plină repetiție. Ne-o vestesc sune
tele grave ale violoncelului, care 
răzbat prin fereastra deschisă. So
neria întrerupe brusc micul con
cert și îit cadrul ușii apare sta. 
tura masivă a fostului atacant al

?IUnirii Tricolor. Cu amabilitate 
bună dispoziție, Sonny Niculescu 
se supune ,,bombardamentului" în
trebărilor noastre

— Cum explicați încetineala cu 
care progresează fotbaliști noștri 
de frunte, inconstanța tor ?

— Ca simplu spectator — sin
gura .. calitate pe care o mai am 
azi in fotbal — pot să remarc 
plictiseala sau — opusul ei — ner
vozitatea excesivă pe care o ma. 
nifesită majoritatea fotbaliștilor din 
prima categorie. Cauzele? Soco
tesc că se exagerează cu antrena
mentele și, mai ales, cu ședințele 
teoretice. Se pierde vremea cu lu
cruri neesențiale, se irosește plă. 
cerea pentru fotbal și dispoziția de 
joc cu antrenamente interminabile, 
monotone, adeseori fără contin
gență cu jocul. Gîndindu-mă la

ȘTIRI

Se- 
Pro- 
Flac.

Locomotiva Timișoara— 
roșie Arad, Dinamo 6

• Viitoarea etapă a Cupe' 
R. P. R., programată la 18 
octombrie, cuprinde următoarele 
jocuri: Locomotiva Turnu 
veij n—Progresul (î.’adea, 
greșul Sib’u—Energia
Ploești, Energia Galați—Dinamo 
Bacău, 
Flamura 
București—Locomotiva București, 
Energia Cîmpja T urzii—Progre
sul București, Energia St. roșu 
Orașul Stalin—Dinamo București. 
Jocul Știința Cluj—CCA se va 
disputa la o uită dată.

C^onosport
cu 10 rezultate exacte, revenind 
fiecărei variante cîte 365 lei.

PREMIUL III: 5244,5 variante 
cu 9 rezultate exacte, revenind 
fiecărei variante cîte 57 lei.

Neexistînd nici un buletin cu 
12 rezultate, conform regulamen
tului, 10 la sută din valoarea în
tregului fond de premii, adică 
78.982 le:, a fost reportată între
gului fond de premii de la con
cursul PRONOSPORT nr. 40 (c- 
tapa djn 7 octombrie 1956). 

activitatea mea de jucător, pot a- 
flrma că așteptam eu plăcere, cu 
nerăbdare, fiecare antrenament și 
foloseam fiecare minut pentru a 
mă pregăti. Știu că antrenorii in- 
terveneau destul de rar, pentru 
a ne mustra sau a ne atrage aten
ția să lucrăm cu maximum de 
intensitate. NE PLA6EA TARE 
MULT FOTBALUL, iar la jocuri 
uitam de tot când intram pe teren. 
Ne interesa destul de puțin rezul
tatul. CEEA CE NE PREOCUPA 
ERA JOCUL. Nu pot și’ nici n-aș 
vrea să dau pilule salvatoare ju. 
cătorilor de azi. Rezolvarea e mult 
mai simplă decît o credem. Ea 
constă pe de o parte în o mai 
mare dragoste șî conștiinciozitate 
pentru fotbal, deși asta s-a spus 
de atîtea ori, iar pe de alta — 
poate pare paradoxal! — intr-o 
dăruire totală către profesia pe 
care o exerciți sau in care te spe
cializezi. Vreau să spun că dacă 
totbaușttt s.ar arata mult mai 
interesați de profesiunile tor, dacă 
ar pune mai mult suflet în activi
tatea de fiecare zi, ar veni cu 
toată plăcerea și pofta de lucru 
la antrenamente și jocuri. Pentru 
a încheia răspunsul la întrebare, 
cîteva cuvinte despre viața de co
lectiv. Nu i se dă suficientă aten
ție. Jucătorii nu sînt legați sufle, 
tește de echipele tor și de aceea 
sint atitea „păsări călătoare", de 
aceea sînt atitea meciuri jucate 
cu dezinteres. Echipa trebuie să 
fie pentru jucător o a doua fami
lie.

— Ne-ar interesa câteva cuvinte 
despre pregătirea tehnică a fotba. 
lișftor.

— Sînt de părere că NU AR 
TREBUI ADMIS IN PRIMA CA
TEGORIE JUCĂTORUL CARE 
NU LOVEȘTE BALONUL CU 
AMBELE PICIOARE. La asta se 
ajunge exersând de mic toate lo
viturile ch aminaoua picioarele. 
Un ai doilea element ar fi acela 
al ambiției de a ajunge la nive
lul celor mai remarcabile figuri 
fotbalistice. Personal, am dorit în
totdeauna să joc ca Baratki, Sepi, 
Wetzer etc. Am căutat să prind 
cit mai mult din jocul lor sau al 
ailor fotbaliști buni și cu o ți. 
nută corectă, cum au fost: Stein
bach, — un adevărat cavaler al 
fotbalului cum îl numeam noi — 
Vogi, Cotormăny, Burger, Juhasz, 
Ga’n, Ptoeșteanu.

— Pentru încheiere, solicităm 
părerea dvs. în legătură cu selec
ționarea echipei naționale.

selecționer unic,Cred că un

bucureșteni din 
A 

consfătuire

• Toți arbitrii 
lotul categoriei 
ha o 

cenfrail de arbitri, 
va 
19 la CCFS în str. 
ta nr. 16.

sînt invitați 
cu colegiul
Consfătuirea 
miercuri ora 
Vasile Con-

avea loc mîine

rezultate,
Progresul 

calificat

Pro- 
Di-

de

★
• In primele jocuri ale tur

neului final al campionatului 
republican de juniori s-au înre
gistrat următoarele rezultase:

București: Știința Timișoara— 
Locomotiva Pașcani 11—1
(6-1).

Ploești: Progresul CPCS Bu
curești — Progresul Sibiu 3—1 
(1-1, 1-1).

In urma acestor
Ș ținto Timișoara și 
CPCS București s-au 
pentru etapa următoare progra
mată la 14 octombrie. Știința 
Timișoara va juca la București 
cu FI. roșie UTA Arad, iar ~ 

. greșul CPCS la Ploești cu 
namo Orașul Stalin.

★
• Responsabil if/ secțiilor 

fotbal ale colectivelor ou ech'pe 
în categoria O sînt convocați 
la o consfătuire la Direcția Fot
bal în ziua de 9 octombrie ora 
9 dimineața. Participarea obl ga- 
torie.

competent, imparțial — nelegat 
nici un interes de colectiv, 
bucurîndu-se de stima jucătorilor 
poate rezolva cel mai bine sarcina 
alcătuirii reprezentativelor națio
nale.

Una din multele faze la poarta echipei Dinamo Bacău și in ace
lași timp una din desele intervenții curajoase și sigu.e ale porta
rului băcăcan Cimpeanu. De data aceasta ei plonjează in picioarele 
lui Cacoveanu. (Din meciul Dinamo Bacău-C.C-A. 1—0).

Foto /. Mihăică

Surprize pe terenuri, complicații io clasamente...
u:- 
a-

Rezultatele neașteptate djn 
timele etape și în special din 
ceea de duminică au dat o nouă 
întorsătură luptei pentru primul 
loc ca și celei pentru evitarea 
retrogradării, atît în categoria 
A cît și în categoria B. Departe 
de a se ajunge la o clarificare, 
în categoria A — de pildă — 
situația s-a compTcat mai rău 
acum. Două rezultate au contri
buit în mod deosebit la aceasta: 
victoriile surprinzătoare reușite în 
deplasare de Dinamo Bacău și 
Energia Minerul Petroșani. In 
același timp, ele au sublimat 
o dată în plus o veche meteah
nă a echipelor noastre; marea 
inconstanță. La Cui, CCA a 

făcut 0—0 cu Știința,' patru zile 
imai tîrziu a întrecut conforta
bil (6—0) pe Energia Minerii 
Petroșani, pentru ca duminică să 
cedeze cu 1—0 uit mei clasate! 
In schimb, Energia Minerul Pe
troșani, după 0—2 la Ploești șî 
0—6 la București, a cîșțigaț cu .
4—0 la Orașul Stalin în fața 
echipei care se afla după un 
1—1 la Arad și 5—1 la Lugoj!!! 
Mai multă inconstanță decît a- 
țîit nici că se poate. Iar cauza 
trebuie căutată în attudinea 
justificată a jucătorilor fată de 
adversarii „tari” și „slabi”, în 
tr-o îngîmfare condamnabilă 
flectată de modul în care 
pregătesc și care-i împiedică să-și 
pună în valoare calitățile 
abilitățile lor reale și 
drumeze fotbalul nostru 
făgaș normal.

Urmarea? Jocuri de 
modestă, foarte modestă 
și complicații în plus în 
varga problemelor de clasament 
Tn loc să albă acum trei puncte 
avans, 
primul loc de care Știința

ne-

în
re-
;e

și po- 
să lu
pe un

calitate 
ch’.-ir, 
rezol-

CCA își vede periclitat
? ' . Ke 

află la numai un punct dis
tanță. Dinamo Orașul Stal’si a 
reintrat în plutonul echipelor 
care luptă pentru evitarea retro
gradării, din care continuă 
facă parte și Dinamo Bacău 
Energia Minerul Petroșani 
performerele uliimei etape — 
Progresul București, care s-a 
tors cu Un punct prețios de 
Ploești. In orice caz. aici 
„subsolul" clasamentului se 
o bătălie înverșunată, al 
rezultat nu | O “ 
Locomotiva Timișoara și Știința 
Cluj par definitv „plasate" pe 
locurile din coadă după compor
tarea din ultimul timp. Cert 
este că această bătălie face loc 
unei tendințe tot mai accentua
te spre un joc strict defensiv, 
spre sistemul num it „beton", care 
la adăpostul unui dinamism re
lativ răpește partidelor orice 
notă de spectaculozitate și face 
mai posibile accidentările.

Sub semnul acestei lupte din 
ce în ce mai crîncenă, urmează 
să se 
pe și e bine ca 
conducătorii să vegheze cai foa 
te mare atenție ca ea să nu de
genereze. ci să fie canalizată 
«ore interese’© fotba'uhd nos
tru

să
Ș*

șl 
In
ia 
în 
dă

cărui 
poate fi anticipat.

desfășoare viitoarele eta- 
anfirenoril și

CAM ACELAȘI LUCRU 
Șl LA „B"l...

Echipele din categoria B au 
trecut peste încă o etapă, șl, ca 
și altă dată, surprizele nu s-au 
lăsat așteptate. Le întîlnim mai 
puțin tn seria I și mai mult 
In seria a II-a, ur.de Dinamo 
VI a reușit un prețios meci 
nul la Orașul Stalin, cu Ener
gia Steagul roșu, frunțașa cla
samentului, iar Știința București 
o nouă și nesperată victorie în 
fața Progresului C.P.C.S.

In seria 1, meaul „cheie* 
s-a disputat la Sibiu între 
Progresul din localitate și „li
derul", Recolta Tg. Mureș. Am
bele apărări, bine pus© la punct, 
n-au lăsat să treacă nici un 
gol, astfe] că Progresul a pier
dut prilejul unei victorii care ar ti 
putut schimba aspectul clasamen
tului In general, se poate spune 
că etapa aceasta a fost în am
bele serii favorabilă gazdelor, cu 
singura deosebire că în prima 
victoriile au fost obținute ia 
scoruri strin.se în timp ce în seria 
a II-a gazdele au recoltat vic
torii categorice, deci de mare 
preț șî pentru golaveraj.

Dacă în seria I lupta pen
tru primul loc râmîne deschisă 
în continuare, la ea participant 
cu șanse egale Recolta Tg. Mu
reș, Energia Hunedoara, Energia 
Medaș și Progresul Sibiu, în 
schimb, în seria a II-a. se 

pare că echipa Energiei Steagul 
roșu va fi scutită și în viito- 
de emoții, ținînd seamă că 
principalele sale „urmăritoare" -- 
Dinamo VI și Progresul CPCS 
— au pierdut puncte prețioase, 
tn ultimele etape, cedînd locul 
de principal urmăritor al lideru
lui, formației Energia 1 Mal 
Ploești.

Poale mai interesantă decît . 
lupta fruntașilor este bătălia din 
„coada" clasamentului. Perspec
tiva retrogradării se pare c-a 
trer’t multă îndkjire în rînduril» 
echipelor vzate, care luptă «■ 
cum în fiecare partidă cu maxi
mum de însuflețire. Astfel, Re
colta Reghin și Locomotiva Tr. 
Severin au cîștigat „acasă", iar 
Progresul Satu Mare a pierdut 
foarte greu în fața Energiei Me
diaș care avea avantajul tere
nului. In seră a 11-a este me
ritorie victoria Științei București 
(a treia consecutivă) care a 
reușit în ultimele etape un fru
mos soit, de pe locul 14 pe lo
cul 11. Mergînd în același ritm, 
n-ar fi exclus ca echipa studen
ților bucureșteni să rămînă și 
anul viitor în categoria B. Di
namo Bîrlad (un alt candidat 
la retrogradare) 
simțitor de 

datorită 
obținută fn fața textiliștilor din 
Bacău.

Dar, să vedem ce noutăți ne 
vor mai aduce etapele viitoare...

) s-a depărtat 
„zona periculoasă" 

victoriei la scor (7—0)
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NU AVEM HALTEROFILI CARE SĂ NE REPREZINTE LA MELBOURNE!
f Mulți diitre 
•spectatorii care 
au fost sîmbătă 
și duminică pre
zent,i în sala Flo- 
reasca și-au pus 
în mod firesc în
trebarea : cum
este posibil ca 
nepr-ezerrtanții noș- 

albă o 
ațît

Acum 
repre- 

noastră 
; între-

.•X-.vNRWi?

tri să 
comportare 
de slabă, 
cîțiva ani 
zentativa 
de haltere 
cea echipele Bul
gariei și R. 
Germane, 

cum ea 
pășită de aceiași 
adversarj cu sco
ruri categorice: 
fi—11 Prin ur
mare, bulgarii și 
germanii au pro
gresat față de 
noi. In timp ce 
bulgarii în spe
cial. au azi o va
loare 
nală, i 
tnas 
multor 
pene.

Fără
în concursul triun
ghiular echipa 
zentat cu mult 
ei normală. Au 
oarecare măsură 
obiective. Pe de

D.
Sar a- 

este de-

jritemațio- 
noi am ră- 
în urma 
țări euro-

îndoială câ

Și 
o 

decizii ale arbitrilor 
tajat pe concurenții 
pe de a tă parte.

ru 
de 

pot 
dar
in-.

noastră s-a pre- 
sub valoarea 

existat într-o 
unele -«tize 
parte unele 
au dezavan- 
noștri, iar 

. sistemul de 
desfășurare pe categorii, cu care 
nu au fost obișnuiți concurenții 
noștri (ne avînd timpul necesar 
să-și facă încălzirea) a influen
țat în oarecare măsură obținerea 
unor rezultate mai bune. Totuși, 
aceste cauze nu scuză cu ironic 
faptul că NICI UNUL din echipa 
RPR nu a realizat performanțe 
la valoarea sa obișnuită. Să 
se înțeleagă greșit. Sîntem 
acord că recordurile nu se 
doborî la fiecare concurs, 
consderăm că la o întrecere 
temaț’onală un halterofil trebuie 
să fie în forma sa maximă. Nu 
este admisibil ca Birău să îm
pingă cu marj eforturi 92,5 kg 
și să totalizeze 300 kg., (cu 
12,5 kg. mai puțin decît recordul 
său); ca T'berju Roman să ra
tez? de trei ori la 125 kg. la 
aruncat și să iasă din concurs. 
Astfel de exetriple se pot da pen
tru fiecare component (Vasarhe- 
Jyi, Dancea, Cazan) care •îu ob
ținut cu 10—15 kg. mai puțin 
decît recordurile lor personale.

Privind rezultatele înregistrate 
de „olimpici" ION BfRAU și 
'SILVIU CAZAN, constatăm că 
aceștia au dovedit o slabă pre
gătire. Cu cele 300 kg. totali
zate de B'rău și cele 410 kg.

După turneul internațional de la Opatija
COMPORTAREA LUPTĂTORILOR NOȘTRI PUTEA FI MAI BUNĂ...

Ziarete iugoslave, atît cele cen
trale cît și cele care apar în re
giunea Rijeka — cum sînt Novi 
List și Voce cel Ponolo — au 
avut aprecieri măgulitoare la a- 
dresa reprezentativei țării noas
tre. care a ocupat locul II în 

concursul de lupte de la Opat'a. 
Performanța e cu attt mai valo
roasă cu cît in urma noastră s-a 
clasat puternica formație a Turciei 
— socotită printre cele mai bune din 

lume — precum și reprezentativele 
Iugoslaviei, Germaniei Occiden
tale etc. 'Luptătorii și membrii 

delegației au primit de asemenea 
felcitări personale de la ceilalți 
par'icpanți. iar antrenorii celor
lalte formații au apreciat ca su- 
nerioară. mai ales din punct de 
tvedere a! pregătirii tehnice — 
comportarea gene-ală a formației 
noastre. Trebuie să menționăm cit 
acest prilej că luptătorii noștri 
D. Pirvulescu. I. Popescu. D. 
Gheorghe au fost printre putinii 
care au rea l «zaț acțiuni tehnice 
variate și spectaculoase. O altă 
ia-ură pozitivă a comportării 
sportivilor romîni a fost atitudi
nea generală, disciplinată, ca si 
felul corect de a lupta — lipsit 
de „a-tificiî". Nu putem trece 

peste un ’..amănunt" care ne a 
atras simpatia tuturor. D. Pîrvu- 
lescu urma să lupte cu Bilek 
(Turcia) în meciul pentru locul I 
al categoriei de 52 kgr. Luptă
torul turc fusese însă serios rănit 
la arcadă 'țwiptură de 4 cm.) în 
întîlnirea pe care o susțmus» cu 
oîteva ore mai înainte în compa

Georg Miske (R.D.G.) sui clasat pe primul loc
la categoria semiușoară

realizate de Cazan, cei doi spor
tivi romîni 
olimpiadă, 
mante, la 
ei nu pot 
primii 101 
lud Birău și Cazan își găsește
explicația în faptul că în ultima 
vreme, cei doi sportivi au igno
rat disciplina, au dus o viață
nesportivă și nu au

—<—•---- Astfel,
de

au

nu se pot prezenta la 
Cu asemenea perfor- 
Melbourne, credem câ 
ocupa un loc printre 
Slaba comportare a

sfatlul antrenorului, 
cîteva zile înainte 
competiție ei nu _

să analizeze serios 
celor doi sportivi In 
pregătire pentru O- 
să ia măsurile cu-

ascultat 
cn 

această 
folosit 

timpul lor de odihnă, întoreîn- 
du-se acasă, noaptea tîrziu. Bi
roul Comisiei Centrale de haltere 
va trebui 
comporta reia 
perioadta de 
limpiadă și 
venite.

Părerea noastră este că slaba 
comportare a halterofililor romîni 
în această competiție are și alte 
cauze, cu mult mai adînci: în 
prjmul rînd numărul halterofililor 

foante mi: 
din această 

noștri fruntași esțe 
și bine înțe’es că 
cauză și lotul este restrîns. So
cotind;:-se senatori de drept, nu
meroși halta -of iT nu se strădu
iesc să-și ri-lice măiestria spor
tivă, performanțele, pentru câ 
nu sînt alții care să le ia locul 
Mergînd mai 
cu regret că 
vem o bază 
sport care să

departe, constatăm 
în prezent nu a- 

de masă în acest 
asigure recrutarea

nia sportivului Jugoslav Vukov 
și silit să abandoneze lupta. Bi
lek — „reparat" între timp — 
s-a prezentat totuși pe saltea, ex- 
punîrrdu-se la primejdia de a 1 sa 
redeschide rana în timpul luptei. 
La sfîrșitul luptei cu D. Pirvules
cu, plasturele care acoperea rana 
de la arcadă nu se clintise cu 
nîciun milimetru, aceasta datorită 
faptului că spcrtivul nostru — lup- 
tînd cavalerește — a ferit tot 
timpul partea rănită a adversa
rului neîncercînd să profite de 
acest „avantaj". La sfîrșftuj în
trecerii cîștigată cinstit de D. Pir
vulescu, acesta a fost obiectul 
unei adevărate manifestații de 
simpatie fiind felicitat nu nu

mai de Bilek. ci și de întreaga 
delegație turcă.

Dar să analizăm pe scurt șl 
unele cauze care a« împiedicat 
pe luptători.; noștri să realizeze® 
comportare si mai bună și rezul
tate corespunzătoare valorii lor. 
Au fost cauze obiective — ca să 
le spunem așa — și subiective. Prin
tre cele obiective se situează în 
primul rînd cele de ordin medi
cal. Astfel. L. Bujor a fost bol- 
nav de furunculoză timp de o săp- 
tămînă cu temperatură de 39—40 
grade, D. Pirvulescu a concurat 
cu nasul lovit la un antrenament 
și orice atingere îi cauza dureri, 
D. Gheorghe a acuzat o serioasă 
indispoziție stomacală, iar V- 
Onoiu a luptat cu buza spartă.

Arbitrajul ne-a defavorizat în 
mare măsură. Putem cita graba 
cu care au fost acordate tușurile

Germană peste 
ce la noi sînt
In scopul ma
de halterofili.

în lotul reprezentativ a elemen
telor tinere și talentate. De alt- 
fej, acest lucru l-a fresrtarcat 
șt renumitul antrenor soviete 

I N. I. Lucikin, care a urmărit 
’ întrecerile din sala Floreasca. 

Intr-adevăr aceasta este una dintre 
camele de seamă ale rămîneril 
în urmă a sportului cu haltere 
din țara noastră. In Bulgaria, 
de pildă, sînt peste 5000 de hal
terofili, în R- D.
10.000. în timp 
abia cîteva sute! 
ririi numărului 
vor trebui organizate competții 
de masă. înființate secții in colec
tivele sportive fa sate etc.

Numeroși componenți ai totu
lui au explicat slaba lor compor
tare prin faptul că sînt obosiți, 
din cauza antrenamentelor prea 
intense făcute în timpul verii 
în București, ta o temperatură 
ridicată. Firește Și această ob
servație trebuie să atragă aten
ția colegiului de antrenori. Ir. 
încheiere este util să mai 
mințim că această competiție a 
fost prima și totodată ultima în- 
tîlmire internațională a anului. 
Este foarte greșit, ca un halte
rofil să participe atît de rar 
la o competiție internațională 
De acest lucru trebuie neapărat 
să se țină seama în alcătuirea 
calendarului pentru anii vii
tori.

a-

ION OCHSENFELD

Surpriză in campionatul republican de box

VOINȚA - DINAMO 21-19
GALAȚI, 1 (prin telefon). — 

Desfășurată duminică seara pe a- 
rena Locomotiva din localitate, în 
fața a peste 5.000 de spectatori, 
întîlnirea din cadrul campionatu. 
lui republican de box pe echipe 
dintre Dinamo și Voința s-a ter
minat cu un rezultat surpriză: pu- 

' giliștii de la Voința au întrecut 
formația campioană cu scorul de 
21—19! Sînt de subliniat: înfrân
gerea netă suferită de Mihai Tran, 
că in fața lui C. Gherasm, rezul
tatul egal reușit de V. Bogoi în 
compania lui I. Dragnea și meciuil 
nul obținut de Gheorghe Nicolae 
ta fața lui I. Pintea. Iată acum 
rezultatele tehnice; MUSCA : Lu
dovic Ambruș (V) b. p. Ștefan Du- 
mitradie (D). Ambruș a avut se
rii excelente la față și ta corp. 
COCOȘ: Martin Farcaș (EX) b.p. 
Iulian Mihai (V). PANA: Ion 
Zlătaru (V) egal cu Ștefan Vă. 
caru (D). Prima repriză i-a reve
nit lui Zlătaru, a doua a fost egală 

împo.riva lui V. Bularca și I. Po
pescu, care nu au fost învinși de 
adversari ci aiunecînd ou salteaua 
de protecție (așezată pe parche
tul lucios și „neancorată") au 
căzut singuri pe spate.

Propriile lipsuri au stat însă la 
baza acelor rezultate mai slabe.
In primul rînd sportivii noștri
(mai ales Fr. Horvath, L. Bu
jor, V. Onoiu, D. Gheorghe și 
V. Bularca) au dat dovadă de o 
scăzută combativitate manifestata 
mai ales în momentele decisive. 
Așa se explică multe dintre rezulta
tele meciurilor pierdute. Fr. Horvath 
în meciul cu Hodoș, D. Gheorglie 
în meciul cu Toth, Bujor în me
ciul cu Sini ic, au făcut simpla 
„figurație", au fost lipsiți de 
vlagă. Horvath ca și Bujor au 
căutat să scuze înfrângerile prin 
motive „obiective": realitatea este 
că ambilor le-a fost frică de ad
versari. au fost „hipnotizați" de 
renumele acestora. O latură ne
gativă, primejdioasă a fost ma
nifestată de V. Bularca și O. 
Gheorghe — într-o oarecare mă
sură. Ambii au intrat pe saltea 
— în anumite întîlniri — corjvin- 
și că vor fi îwtrecuți, ceea ce s-a 
si întîmplat. După întrecofi, V. 
Bularca a arătat că a avu'; „ghi
nion" și că știa că va „mînca 
bătaie" fiindcă... „ i s-a bătut 
ochiul timp de nat.ru zi«e“... O 
astfel de mentalitate greșită, fa
talistă, nu a putut fi lichidată în 
cîteva zile, dar va trebui să fi® 
în'ătrurată printr-o perseverenta 

muncă de educație. In plus V.

Eva Stăncescu campioană de tenis a R. P. R.
Astăzi după amiază se dispută Mele de simpki bărbați 

și dublu mixt

ultima fărîmă de e-

set Julieta Narnfen
5-3, întrsprkizînd ac

Deși Julieta Namian are un joc 
complet, superior celui practicat de 
Eva Stăncescu și posedă toate „ar
mele" pentru a o putea întrece pe 
aceasta, totuși, în întîlnirea dintre 
ele pentru desemnarea campioanei 
republicane din acest an, maestra 
sportului Eva Stăncescu a cucerit 
victoria. Și, sublinem, o victorie 
meritată. Explicația?

In primul rînd, Julieta Namian 
nu a jucat în acaaași cadență, și 
nu a utilizat cea mai nimerită tac
tică in decursul întregii întîlniri. 
In al doilea rînd, Eva Stăncescu 
a dat încă odată un bun exemplu 
de modul cum trebuie să lupte un 
sportiv pentru a-și apăra șanseie, și 
anume, chiar 
nergie.

In primul 
a condus cu 
țiimi curajoase pe liniile laterale 
ale terenului urmate de mingi scur
te. In cazul cind aceste mingi erau 
ajunse de adversara sa. Julieta Na
mian o depășea, pastnd-o. Eva 
Stăncescu a răspuns cu mingi trase 
puternic din dreapta. La scorul a- 
mintit Julieta Namian și-a înceti
nit inexplicabil ritmul de joc, ne- 
mai înteebuințînd nici mingile scur
te care se dovediseră atît de eficace.
In această situație Eva Stăncescu 
„agățindu-se" de fiecare minge, a 
recuperat și a cîștigat setul. In se. 
tul următor, Julieta Namian a apli 
cat din nou tactica în prima parte 
a setului I și a terminat învingă
toare. In ultimul set Julieta Na
mian a jucat prea reținut, extrem 
de emotivă și nu a utilizat sufi- 

iar în uitima parte a meciului Vă- 
caru a dominat. Decizie justă. 
SEMI-UȘOARĂ : Constantin Ghe. 
rasim (V) b.p. Mihai Trancă (D.) 
Meciul a fost la discreția lui Ghe. 
rasim cafe a acumulat, tn spec’al 
în repriza a treia, un avantaj 
considerabili. UȘOARA: Dumitru 
Adam (V) b.p. Maximilian Biedl 
(D). învingătorul a vădit o for
mă foarte bună. SEMI-MIJLOCIE : 
V. Bogoi (V) egal cu I. Dragnea 
(IDȚ. Decizie echitabilă. MIJLO. 
C1E-UȘOARA: Constantin lorda- 
che (D) b. abandon rep. II, Ma
non Florescu (V). învinsul a fugit 
tot timpul, refitzînd în mod ruși
nos lupta. MIJLOCIE : Gheorglie 
Nicolae (V) egal cu Ion Pintea 
(D.). SEMIGREA: Li viu Coc (V) 
b.p. Oct. Cioloca (D) GREA: V. 
Mariuțan (D) b. abandon rep. 11 
Ion Petrov (V).

A. Schenckman 
și V. Paladescu 
corespondenți

Bularca — uniri din candidați! 
pentru J. O. — se deprimă ușor 
după o îtifrîngere. Se pune între
barea: poate face față în aceste 
condiții Bularca unei competiții 
oa J. O.? Noi credem că nu. De
sigur, n-u înseamnă că va trebui 
să se renunțe pe viitor la utili
zarea lui. Dimpotrivă. El este un 
luptător tînăr, cu mari calități fi
zice, disciplinat și muncitor, care 
a repurtat frumoase succese in
ternaționale.

In afara acestor lipsuri de na
tură moral-volitivă, s-au manifes
tat și altele în pregătirea fizică 
și tehnică. In primul rînd lipsa 
rezistenței, (problemă veche șl 
mereu actuală). S-a observat că 
în ultimele min-ute de luptă (la 
D. Gheorghe, V. Onoiu, L. Bujor 
etc.) ritmul de luptă scade Irorî- 

-jorător șf că uneori avatjlajul 
aeuuwlat timp de W—12 minute 
este pierdut în cîteva clipe, lată 
și alte lipsuri: apărarea la parter 
este statică, se pierde prea mult 
timp Ia parter cu găsirea unor 
acțiuni de atac, etc.

Mai este aproape o lună pînă 
la plecarea sportivilor noștri la 
J. O. Parte dintre luptătorii care 
au eivoluat la Opatija vor fi pre- 
zenți — probabil — 1a Melbour
ne (D. Pîrvulesc”, I. Pope'^n. n. 
Gheorghe, Fr. Horvath). Aceștia 
vor trebui să lucreze serios pen
tru a elimina aceste lipsuri șl 
pentru a ne reprezenta cu cinste.

I. ȘEINESCU 

ciant stopurile, iar Eva Stăncescu 
a atacat cu lovituri puternice, ter
minând fc<artî bine partida. Trebuie 
să ne arătăm nedumerirea pentru 
faptul că lingă Julieta Namian nu 
a stat nici un antrenor, singurul 
sfătuitor arf’hoc fiind Marin Viziru.

Finala probei de dubiu bărbați 
a oferit de data aceasta publicului 
o întrecere foarte frumoasă, inte
resantă, cu schimburi rapide și di-< 
namice. Frații Viziru au început 
foarte tare și au dominat în pri
mele două seturi masivul cuplu 
Caralulis-Zacopceanu, care s-a pus 
cam greu pe picioare. In setul 3, 
deși tot frații Viziru au condus cu 
4-3, totuși Caralulis și Zacopcearw 
le-au dat o replică hotărîtă, au reuj 
șit lovituri decisive și. sjrprinzm- 
du-și adversarii, i-au depășit, cîști- 
gind setul .M?cnu’. fiind întrerupt, 
se anunță deosebit de discutat ta 
continuare, desigur dacă Zacopcea-i 
nu și Caralulis vor intra mai bine . 
încălziți (c. s.).

Rezultate tehnice :
Categoria l: simplu femei: fi

nala : Eva StăncescuJulieta N»- 
mian 7—5. 4—6, 6—4: dublu băr
bați : finala : Gheorghe Viziru. Ma
rin Viziru-Cristea Caralulis, Cotul 
nel Zacopceanu 6—3, 6—4. 4—6, 
întrerupt din cauza lntunericohâ. 
urmînd a fi continuat miercuri d» 
la ora 16.

Categoria II-a: simplu bărbați: 
semifinale: Petre Marin-Iiie Ivan
5— 7, 6—4, 6—4, 6—3; D- Viziru-
Kiselef 6—1, 4—6, 6—4, 7—5; du
blu femei finala : Kori Ami, Maria 
Bauer-Lecca, Neicu 4—6, 6—4,
6— 3; simplu femei: Elena Stan- 
Komoroczi 7—5, 6—3; dublu băr
bați finala: Faur, Drimbăneasm- 
Takaos, Albert 3—6, 1—6. 6—L 
6—4, 7—5.

PROGRAMUL DE ASTAZI
TEREN PROGRESUL FINANȚE- 

BANCI

Ora 9: fina-la si m.'piu bărbați cate
goria a II-a : D. Vizin>PeAre Msj 
rin.

Ora 14: finala simplu bărbați 
categoria I: Gh- Viziru-M. Viz.im.

După terminarea acestei îintî'lniri 
se va desfășura fimaila probei de 
dublu mixt categoria I-a: Juilieta 
Namia.n, Marin Viziru-Eva Stăn- 
cesou, Cristea CaraluWs.

• lupte. — In grupa de la Ga
lați a primei etape a campionatu
lui republican pe echipe s-au înre
gistrat următoarele rezultate:

C.C.A. învinge cu 8—0 pe Flamu
ra roșie Galați, cu 6—2 pe Flamura 
roșie Arad și cu 5—3 Energia Me
talul 'Reșița. Luptătorii reșițeni au 
obținut victoria asupra Flamurii ro
șii Galați cu 5—3 și asupra Fla
murii roșii Arad cu 6—2, iar FI. 
roșie Galați a întrecut FI. roșie 
Arad cu 5—3. S.a înregistrat șo o 
surpriză: D. Pîrvulescu a fost în
trecut ia puncte de N. Popescu (Re
șița). Arbitrajul foarte slab și or
ganizarea cu serioase lipsuri. Echi
pele au aliniat formații complet®. 
(I. Lefcovlcl șl Gh. Ștefănescu co- 
renponder'-țs).

■ Intr-un concurs rezervat junio
rilor începători de către colectivul 
sportiv Energia Constructorul Trus
tul I Construcții au participat 71 
de concurenți! Merita a fi eviden
țiate pentru «această performanță | 
colectivele Energia (IMiet. ,.!3 Au
gust", Știința, Progresul, Voința. 
Energia Construcții etc. șl O. BerOca 
instructorul de lupte al colectivu
lui organizator.

A APAItlT:
REVISTA DE $AH 1 

Nr. 9
(septembrie)

Găsiți: comentarii și partide de 
Ia marile turnee internaționale dis
putate la Marianske Lazne — Fra
ga—Ulan Ba tor 
la care au participai S' maeștrii 
noștri. I. Bătănel |i O. Troianescu.

Rezultatele ccmrelete și partide de 
la turneul maeștrilor disputat la 
Bușteni. Meciul Jasenița Palanka 
— Energia.

Meciul U R.S.S. — R. P. F. Iugo
slavia.

Partide din turneul candidaților.
Continuarea seriei de articole 

despre istoria șahului (Philidor).
Un scurt istoric al olimpiadelor 

de șah.
Probleme și studii. • Poșta re

dacției. Cititorii au cuvîntul. • Con
cursul de dezlegări, etc.

UN ABONAMENT ANUAL LA 
REVISTA DE ȘAH COSTA 21 lei. 
ABONATI-VĂ DIN TIMP PE 
ANUL 1 957.

nat.ru


Se mai pot petrece oare 
asemenea lucruri?

„Mi-au trebuit multe ore ca 
să mă liniștesc, pentru ca să 
pot să vă redau cit mai exact 
faptele petrecute in ziua de 2 
septembrie în orașul nostru..." 
Așa își începe scrisoarea cores, 
pondentul Mihai Avanu din 
Tîrgoviște. Și trebuie să vă 
mărturisim că după ce am ci
tit materialul trimis de cores
pondentul nostru din Tîrgoviș- 
te am rămas, la rândul nostru, 
la fel de surprinși. Aceasta 
pentru că ceea ce s-a petrecut 
în acest oraș cu prilejul me
dului de handbal dintre echi
pele masculine de categoria B 
Energia Tîrgoviște și Progre
sul Odarhei depășește orice 
limită !

Iată pe scurt faptele. După 
terminarea jocului, în care vie. 
toria a revenit formației din 
Odorhei, în timp ce handba- 
liștai acestei echipe părăseau 
terenul ei au fost atacați de 
un grup de derbedei, printre 
care se găseau, ceea ce-i mai 
grav, și cîțiva jucători tîrgo- 
vișteni. După primele fouturi, 
eonstatînd că sînt inferiori nu- 
mericește, cei din Odorhei au 
luat-o la fugă pe străzile din 
centrul orașului, fiind urmăriți 
și loviți cu pietre de cei cîțiva 
huligani. Intervenird organele

O noua competiție internațională 
la lupte

In timpul desfășurării concursu. 
rilor de lupte de la Opatija a 
avut loc o consfătuire a conducă
torilor delegațiilor iugoslave, ro- 
mîne și turce (în fruntea cărora e. 
raiu președinții forurilor respective) 
Jn legătură cu organizarea unei 
noi competiții internaționale. De
legația turcă, prin d. Emre, vice
președinte al Federației Internațio
nale de lupte, a propus înființa
rea unei competiții la care să 
participe reprezentative^ capi
talelor țărillor balcan'ce. După 
discuțiț duse într-un > spirit 
prietenesc, s-a ajuns’, la o 
înțelegere de principiu, amă
nuntele «fgwizării uripîhd să fie 
precizate ulterior. S-a căzut de a. 
cord ca întrecerea să se desfășoa
re anual urmînd ca reprezentativa

note exrtmuX J ' ' ■ ■■ ■——’ ' — '• . ' ■ ' — ------------------------------------------- # 

de miliție, sportivii din O- 
dorhei au fost adăpostiți și 
transportați la gară.

Vinovății principali, sînt, în 
primul rînd, cîțiva jucători ai 
echipei Energia Tîrgoviște 
(Ion Moisescu, Marin Doncu, 
Gh. Doncu, Gh. Dumitrescu) 
care au incitat publicul spec
tator îr> tot timpul jocului. Lor 
Ii s-au alăturat la terminarea 
partidei un alt grup de der
bedei, în frunte cu Gh. Buzan, 
hiatragru de meserie. Radu 
Savu, etc. și împreună au tre
cut la.......fapte".

Urmarea: toți cei de mai 
sus sînt în cercetarea organe
lor de miliție, care în această 
situație și-au făcut cu promp
titudine datoria. Dar aceasta 
nu este totul. O mare vină au 
de asemenea colectivul sportiv 
Energia Tîrgoviște și comite
tul raional C.F.S., la adresa 
cărora Comitetul pentru Cultu
ră Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, — prin 
Direcția Jocuri Sportive — și 
comisia centrală de handbal 
au datoria să ia cele mai 
drastice măsuri, în așa fel in
cit ele să constituie un exem
plu. Numai așa vom curtea 
manifestările huliganice care 
incâ își mai fac loc citeodată 
pe la unele întreceri sportive.

capitalei care va întruni cele mai 
multe puncte să primească o cupă. 
In ce privește participarea, în a- 
fara selecționatelor orașelor Istan
bul sau Ankara, Belgrad și Bucu
rești, ai căror reprezentanți au par. 
tiepat Ia consfătuire, și-a dat ade
ziunea și comisia centrală de hipte 
din R.P. Bulgaria pentru selecțio- 
naia Sofiei. A fost invitată să par. 
ticipe și reprezentativa onașuilui A- 
tena. In cazul cînd vor participa re. 
prezentativele celor cinci orașe 
(București, Sofia, Belgrad, Istan
bul, sau Ankara și Atena) atunci 
întrecerea — așa cum s-a hotărât 
— va purta numele de „Cupa bal
canică". Dacă selecționata orașului 
Atena nu va confirma participarea, 
competiției i se va spune „Cupa 
celor patru orașe balcanice".

Driblingul
că proaspătul jucător cumpărat 
(la un preț attt de respectabil') 
era să nu fie primit la noul său 
domiciliu!'...

Să explicăm în citeva cuvinte. 
Real Madrid făcuse o afacere ris
cată tratînd cu federația franceză 
acest transfer, deoarece mizase 
pe abrogarea unei oarecare „legi 
Moscardo", care dă dreptul clu
burilor spaniole să folosească 
doar un jucător străin. Cu o mir.ă 
Real Madrid plătea pentru achi
ziționarea lui Kopa, cu cealaltă 
„făcea presiuni" asupra forurilor 
conducătoare spaniole pentru mo
dificarea legii în cauză. Aceasta,

pentru motivul că Real Madrid 
mai folosește un jucător venit de 
peste hotare, pe faimosul înaintaș 
argentinian Di Stefano. La un 
moment dat, afacerea părea că 
merge pe roate și că Di Stefano 
și Kopia vor colabora în aceeași 
linie de atac. Argumentul Nr. 1 
al lui Real Madrid era că prin

Cîteva cuvinte despre baschet și baschetbaliști
Abia sosisem de citeva ore la 

Pekin, capitala Chinei Populare și, 
curios să aflu cit mai mu te, am și 
pornit-o prin oraș. Era spre seară. 
In centru se aprinseseră reclamele 
luminoase, iar reflectoare puternice 
luminau un ș.r întreg de panouri 
așezate în fața gării, care făceau 
cunoscute produsele industriei chi
nezești. Biciclete și triciclete cu 
două locuri (unul centru conducă
tor. celălalt pentru pasager), așa 
numitele ricșe. umpleau moralmen
te străzile, iar pe trotoare »•> nu
măr imens de oameni se plimba 
agale. Auzisem și citisem despre 
simplitatea îmbricăminți. chinezești 
și de aceea nu m-am rm-ai de hai
nele gen tunică. încheiate sub git. 
ale bărbaț'lor. sau de portul femei
lor : pantaloni lungi și bluză pe 
deasupra lor. Din loc tn loc (și 
cînd spun din loc în loc trebuie 
să știți că în China se ințeege 
foarte des), vedeam insă și oameni 
•mbrăcaf: în pantaloni s curți și cu 
un tricou ca ce! de baschet, cu 
’arte multe inscripții chinezești in 
față — bine înțeles de necitit pen
tru noi — n cu r.amere pe spate. 
Unii dintre ei o&eau trecut: de 
prima tinerețe și de aceea afir
mația că ar fi jucători de baschet, 
ni s-a părut oarecum hazardată. 
Spre deosebire de cei care se piim. 
bau, toți aceștia păreau foarte gră
biți și se strecurau eu iuțeală prin 
șirurile nesfirșite de oameni.

La hotel n-am scăpat ocazia și 
l-am întrebat imediat pe Hun-Min, 
însoțitorul nostru, un băiat foarte 
simpatic și dezghețat, despre rostul 
îmbrăcăminț i acelor oameni. Răs
punsul a venit prompt:

— Sînt jucători de baschet, iar 
cei mai în vîrstă antrenori sau ar
bitri.

— Bine, dar atîția ?
— La noi pe fiecare stradă sini 

citeva terenuri de baschet. Seara 
au loc meciuri între echipele stră
zilor, între cele ale cartierelor sau 
între diferite locuri de muncă.

— Și inscripțiile ce rost au ?
— Arată din ce echipă fac parte 

cei ce poartă aceste tricouri.
Răspunsul nu mă mulțumea, dar 

în curtnd el avea să devină din ce 
în ce mai... cuprinzător.

A doua zi am intrat intr-imul din 
cele mai mari magazine universale 
din Pekin. Toate rafturile erau în

lui Kopa...
această achiziție echipa va putea 
să-și aperg cit mai bine titlul cu
cerit la ediția trecută a Cupei 
Campionilor Europeni.

Dar intențiilor echipei din Ma
drid li se opuneau cele ale pro
prietarilor de alte cluburi spa
niole, care în fața acestei întă
riri suplimentare a principalului 
lor concurent își vedeau pericli
tate șansele în campionatul na
țional. De aci, contra intervenții 
la forurile superioare și rezultatul 
— o adevărată „bombă"! Legea 
Moscardo se modifică in sensul 
următor: „orice club spaniol poa. 
te să folosească doi jucători 
străini, dar numai în meciurile 
internaționale"... Pentru meciurile 
de campionat, Real n-ave a decît 
să aleagă între Kopa și Di Ste
fano!

Cumpărătorilor de la Madrid li 
se jucase o festă diabolică. Ei 
n-au rămas, însă, prea multă 
vreme în durere. Spiritul lor de 
buni negustori trebuia să le o 
fere soluții rapide. Una dintre 
ele — anunțată în ziarul „L’E- 
quipe" din 22 septembrie — era 
ca Raymond Kopa, actualmente 
proprietatea clubului Real, să fie 
imediat „împrumutat" (bineînțeles, 
contra unei sume cit mai grase) 
unui club din țara de unde abia 
venise, de pildă „Olympique Mar
seille" care și făcusg oferta. Nu e 
bine? Afacerile sînt afaceri...

Și o a doua soluție, aceasta 
strălucind de ingeniozitate: latino. 
americanul Di Stefano să fie con
vins a cere naționalitatea spa
niolă... Ceea ce s-a și făcut! 

cărcate cu tot felul de mărfuri, de 
cele mai diverse sortimente, iar vi
trinele frumos aranjate și viază- 
zător.i extrem de politicoși, te in
vitau parcă la cumpărat. Și nu se 
poate spune că ciienții lipseau. 
Dimpotrivă. La al doilea etaj o 
„coadă- destul de mare ne-a atras 
atenția. Ce mărfuri puteau interesa 
atit de mut pe cumpărătorii chi
nezi ? Imediat m-am lămurit: era 
raional unde se vindeau ghete de 
baschet. Frumos rinduite, de iaghe. 
tufe neutru copi de 5—6 amtși 
penă la cele de numărul 46—17. 
croite din pinză de di ferite culori, 
de caHiste-2 cec mai bună. ele îm
biau pe cumpărători.

Am vrut să știu cam cile psrechi 
se viad pe zi- Dar în ce limbă să 
întrebi ? Dusă mai bine de un sfert 
de ceas de vorbire prin semne, și 

In. reprezentativa lien-Tsin, a jucat și Vam-Tă-Giu, pe care-i 
vedem în această fotografie in lup tă cu Costeseu sub panou.

Vam-Tă-Giu a fost descoperit cu ocazia unor întreceri sătești la 
baschet.

desene pe hirtie, am aflat: 1.000 
de perechi în 8 ore ! și aceasta nu
mai într-un sigur magazin din Pe
kin ! Dar există cîteva de mări
mea acestuia și altele mai mici 
specializate în vînzarea ghetelor 
de baschet. Cite perechi de ghete 
de acest fel se virtd înir-o oră in 
toată China ? N-am aflai. Am în
țeles insă că jocul cu mingea la 
coș e practicat aci de milioane de 
oameni.

Răspunsul dat de Htm-Min înce
pea deci să devină din ce în ce mai 
concret.

Drumul de la hoteul Sin-Chao 
unde locuiam și pînă la splendida 
Sală a Sporturilor din Pekin, tre
cea printr-un cartier de locuințe 
modeste, vopsite în cenușiu. In 
multe curți am văzut prezent 
terenul de baschet. La o răs-

O „revenire50 * * * * * * * * * * * * * * * 66... nedorîtă!

50 milioane de franci I Atit a 
>. plătit Real Madrid pentru Iran, 

sferarea lui Kopa de la Reims.. 
Evenimentul anunțat acum cî
teva săptămîni, continuă să fie 
comentat pe larg în toate rubri
cile de fotbal ale ziarelor din oc
cident. Nu numai fiindcă suma 
vărsată constituie un „record" 
pentru sezonul în curs (ne refe
rim la „sezonul de transferări" ) 
ci și pentru împrejurările cu toiul 
speciale în care s-a produs călă
toria peste Pirinei a cunoscutului 
fotbalist.

Raymond Kopa, în bună parte 
responsabil pentru succesele na
ționalei franceze din ultimii doi
ani, c plecat să-și cau'e norocul 

•In Spania, țara unde fotbalul se 
joacă la un nivel temperamental
foarte apropiat de lupt-le cu tauri.
Oferta făcută de patronii clubu
lui din Madrid era desigur prea 

', tentantă pentru ca atacantul cu 
dribling fin să nu accepte a face 

' concurență toreadorilor, nu mai
puțin subtilii mînuitori ai capei 
roșii și spadei... Chiar dacă prin 

. .. aceasta erau înșelate speranțele 
miilor de iubitori de fotbal din
Franța, care ar fi dorit ca repre
zentativa lor să se mențină în

• ■j planul superior al activității mon
diale.

-' Desigur, nu acestea sînt amă
nuntele speciale. Doar în fiecare
an. în fotbalul profesionist, citeva
zeci de „vedete" fac naveta din-
tr-o (ară în alta, așa cum dic
tează bursa cumpărătorilor și vin-
zătorilor de asemenea marfă. De
osebit în acest „caz Kopa" este’

De foarte multe ori pînă acum, 
ne-am ocupat în coloanele ziarului 
nostru de felul, total necorespunză- 
tos, în care se fac programările jo
curilor de handbal în Buoureștf. Cu 
toă*e acestea, încă ne este dat să 
«vedem cum unele dintre partidele 
campionatelor de handbal se mută 
de pe un teren pe altul sau îșî 
schimbă ora de d'Sputare din... 
oră în oră.

Nimic nu poate fi mai concludent 
în această privință decît ceea ce s-a 
întîmplat duminică cu prilejui me
ciului — foarte important, de alt
fel — dintre echipele feminine de 
categoria A Știința Min. Învăță
mântului și Progresul Orașul Stalin. 
Ziarul nostru a fost înștiințat — și 
ded așa am și publicat — că parti
da va avea Ioc la ora 16 pe tere
nul Progresul F. B. Nu mică ne-a 
fost surpriza cînd, cu puțin timp 
înainte de ora 16, pe terenul Pro
gresul F. B. am găsit dou5 echipe 
de rugbi (nu este nici o aluzie la 
faptul că în ultima vreme handba
lul a devenit cam dur...) care se 
pregăteau de joc. Cîit despre hand
baliste, cele de la Știința Min. În
vățământului plecau una cîte una, 
iar pe tele de la Progresul 
Orașul Stalin le-am găsit în pli
nă... ședință de analiză a par
tidei, care se disputase la ora 
14,30!

De ce? Simplu. La ora 16,30 pe 
terenul Progresul F. B. trebuia să 

aibă loc meciul de rugbi dintre 

cruce, un altul, prevăzut cu o 
excelentă instalație de iluminat, 
era pfin, pe ta ora 7 seara, cînd 
am trecut pe acolo spre Sală. După 
vreo 4 ere, după ce meciul nostru, 
se terminase, ne-am întors tot pe 
acolo: se juca un baschet îndră
cit, în prezența a sute de specta
tori înșirați pe marginea terenu- 
iui.

-- De la înă țintea celor 18 eUpe 
ale hotelului Sar.ha: itn orașe! -cu 
același nume, ni se întindea în fața 
ochilor o priveliște unică: un oraș 
care nu se mai sfirșește. in care 
clădirile de 20—25 etaje apar ca 
niște munți din marea de case cu 
acoperișul roșu. Dar se mai zărea 
și altceva: pe terase'e a 3 case la 
înălțimea. a 5-ri> eta:e, am văzut 

amenajate terenuri de baschet.
Tot atit de mult este prețuit a- 

cest sport la Tien-Țsin și la 
Mukden și la Chan-Chun, în toate 
orașele prin tare am trecut. Ade
vărate păcțuri de panouri de bas
chet apăreau acolo unde te așteptai 
mai puțin: în fața gării, într-o 
piață, în fața clădirilor institu
țiilor.

La fel de nudți erau și oamenii 
care purtau tricou de baschet cu 
însemne chinezești în față și cu 
numere pe spate. Atit de mulți apă
reau, incit se pare că in China 
acest tricou a devenit o... modă. 
O modă care aduce sănătate și 
dovedește că în această imensă 
(ară, baschetul a devenit sport na* 
(tonal- |

MIRCEA TUDORAN

echipele de categoria B (!?) Pro
gresul F. B. și Știința Iași. Și, cum 
colectivul sportiv organizator în 
meciul de rugbi (Progresul F. H.) 
era chiar proprietarul terenului, s-a 
hotărît în ‘ uftimă instanță „mu
tarea" meciului feminin de hand
bal la ora 14,30.

Față de cele de mai sus am vrea 
să facem unele precizări. In primul 
rînd, nu trebuie să se uite că îr* 
handbalul feminin țara noastră de
ține primul loc în lume, loc pe care 
dacă vrem eă-l păstrăm și în viitor 
srntem datori să asigurăm cele mai 
bune condițiuni de desfășurare me
ciurilor din campionat. In plus, 
partida dintre cele două echipe 
(Știința Min. Invățămîintului si 

Progresul Orașul Stalin) avea o 
mare importanță în campionat, 
prilejuind în același timp evolu
ția a nu mai puțin de 5 maes
tre emeriilte ale sportului, compo
nente ale echipei campioane 
mondiale.

Iată cuirn neglijența colectivu-. 
lui organizator (Știința Min. In-: 
vățămîntului), dar mai ales a 
comitetului C.F.S. al orașului Bu
curești, oare se ocupă numai de 
programarea meciurilor de fotbal, 
ne-au făcut să revenim asupra 
acestui subiect de care am dorii 
să fim scutiți în vWor. Pentru că 
a sosit timpul, credem, ca orga
nizarea meoiurilor de handbal sa 
se bucure de mai multă atenției

C. Ai ,

■'!



Ecouri de Ia Istanbul

Antrenorul echipei Galatasaray: „Cînd Dinamo 
a marcat, am avut certitudinea 

eliminării noastre din cupă
Bilanțul întrecerilor din turul calificărilor in „Cupa campionilor europeni

telefon), 
s-a des- 
echipele 
atletism

ISTANBUL 1 (prin tolefon de 
la trimisul ziarului „SCINTEIA"). 
De multe ori, tot attt de intere
sante ca și întrecerile sportive, 
sînt unele amănunte, unele întîm- 
plări prilejuite de ele.

..oferite" de jocul' 
Galatasaray — Dinamo București.

• Începem cu două declarații 
despre joc.

Antrenorul echipei turce KEL.IG 
GUNDUZ: „Joc specific de cupă. 
Nu puteam pretinde un meci de fac
tură superioară. Dinamo a jucat 
neașteptat de relaxat și și.a asi
gurat astfel un start bun. Cind a 
marcat și golul, am avat certitudL 
nea eliminării noastre din Cupă. 
Romînii alcătuiesc o echipă capa
bilă de mari rezultate. Sint spe- 
v'aliști ai meciurilor internaționale 
și pot face o figură neașteptată 
de bună în această competiție a 
campionilor. Personal le doresc 
succes, li simpatizez și m-aș bu:u. 
ra să aud desprk noile lor suc
cese".

UȚU: „Echipa a „tuers“ b>ne tn 
ansamWi in repriza tntîi. In a 

doua parte ara 
apărare. Ne-a 
propus. Regret 
secunde ne-au 
meci egal."
• STADIONUL GALATASARAY 

are o așezare splendidă. El este 
situat pe malul Bosforului și din 
tribunele lui (mai ales cînd jocul 
nu te atrage) ai o panoramă splen. 
didă spre această parte a Mării 
Marmara Tribunele stadionului 
sînt om lemn. Spec’.a'.ori: își ma
nifestă entuziasmul pentru o fază 
bună prin aplauze și aătînd cu pi
cioarele în podelele tribunei, 
meriul

Iată cîteva

pas accentul pe 
reușit Ce ne-am 
că numai 60 de 
despărțit de un

In 
de dum'nică „favoritul* ta-

Maria Pogorievici 
aiarga Teodorescu 

hun tea clasamentuluim
finalei fenimae h șah

CLUJ . țp.in telefon). — Run
da a Xlll-a: Iliescu — Brana 
1 — 0; Pogorievici — Graboviețki 
1—0, l'itron — Nicolau 0—1, Sat- 
mari — Ududec 1—0, Tarapanov
— Mano'escu */2—*/2. Filipescu — 
Dlaconescu */2—'/»■ Kotting — 
Hodoș '/t—’/2, Teodorescu — Pe- 
revoznic */»—'/i- Runda a XlV-a : 
Perevoznic — Hodoș */2—*/2, Ma- 
nolescu — Fflipescu */2—*/2, Nico- 
lau — Satmari 0—1, Graboviețkt
— I ttron 1—0, Hrana — Pogorie
vici 0—L Teodorescu — Iliescu 
Vr—Vs. în clasament conduce Ma
na Pogorievici ■» 10 p., urmată 
te Marga Teodorescu 9'/n Elisa- 
beta lonescu 8p. (și 
treruptă în poziție 
IJdtidec), Alexandra 
Elena Graboviețki 8

o partidă 
inferioară 

Nico'au
P.
E. BOCOȘ

în- 
la 
î*

I

ECHIPA IUGOSLAVIEI NU ȘI-A 
REGĂSIT CADENȚA...

Duminică, reprezentativa da fot
bal a R. Cehoslovace a adăugat o 
nouă verigă la lanțul victoriilor In
ternaționale obținute în acest anin 
comDania echipelor din Europa. Cu 
excepția turneului din America de 
Sud. unde au jucat în condițiuni di
ficile, după deplasări obositoare 
fotbaliștii cehoslovaci nu au inre- 
g strat nici o înfringere. Mai mult, 
nu trebuie să uităm că din cele 4 
îr.tîlniri susținute pînă acum echi. 
pa Cehoslovaciei a obținut 3 vic
torii în deplasare în cadrul compe
tiției „Cupa Dr. Gera.

La Belgrad, jucătorii &hoslovacl 
au demonstrat o mare combativi
tate. Cu toate că In primele mi
nute de joc ei au trebuit să facă 
față unor puternice atacuri ale 
înaintașilor iugoslavi care au cău
tat să forțeze victoria, au reușit 
să țină în șah echipa gazdă șl să 
înscrie în momentul cînd jucau în 
M oameni. La o ciocnire cu un fun
daș iugoslav, centrul atacant Feu- 
reisi s_a lovit și a trebuit să stea 
cîteva minute pe tușă. Condiția 
fizică și viteza și-au spus cuvlntul 
și echipa Cehoslovaciei a fost aceea 
care a avut multă vreme Inițiativa.

După relatările crainicilor postu
lui de radio Belgrad, formația Iu
goslaviei a avut o comportare mujt 
mai bună decît în meciul cu echi-

discutabil al publicului a fost 
UȚU care a avut cîteva inter
venții foarte frumoase. Fiecare 
djntre ele erau urmate de un 
zgomot asurzitor care ne făcea 
să ne astupăm urechle. Duoă 
meci, mii de spectatori i-au fă
cut portarului diriamovist, o en
tuziasta manifestație de simpa
tie.
• Un ultim amănunt interesant: 

conducerea clubului GALATASA- 
RAY a pus în vînzare ultimele 200 
de bilete duminică dimineața. Am 
trec-.i sîmbătă seara prin fața ca. 
selor de bilete. Sute de oameni aș
teptau cu aproape 12 ore înainte, 

deschiderea caselor fără să aibă 
măcar cert'tudinea 
bilete. Nu 
balul nu

că vor obține 
Se poate spune că fot- 

este iubit pretutindenL- 
IUDUR VUKNILU

TUR S-A ÎNCHEIATPRIMUL
Cu jocul de la Istanbul s-a în

cheiat turul calificărilor acestei 
competiții, care siîrnește un interes 
tot mai mare. In această fază s-au 
disputat 13 partide (Borussia Dort
mund și Spora Luxemburg s-au 
întîl.i't de trei ori pentru a de
semna un învingător) și rezulta
tele surpriză nu au lipsit. In frun. 
tea lor se situează rezultatul me- 
r’ului-retur dintre Manchester -U- 
nitod — campioana Angliei — și 
RSC Anderlecht — campioana Bel
giei: 10—0 pentru englezi, cel 
mai mare scor în.-g'strat în acea, 
stă competiție și care a provocat

vTÎ discuț i în cercurile sportive 
internaționale. Și, într-adevâr, este 
un soor senzațional. De asemenea. 
O.G.C. Nice — campioana Fran
ței — s-a calificat cu un scor con. 
cludent în retur: 5—1, în dauna 
echipei daneze Aarhus (în primul 
meci: 1—I).

Iată de altfel, rezultatele acestui 
tur al calificărilor:

Borussia Dortmund (R.F.G.) — 
Spora Luxemburg 4—3, 1—2 Și
7—0 (golaveraj: 12—5).

Dinamo București — Galatasa- 
ray Istanbul 3—1 și 1—2 (golave
raj : 4—3).

Manchester United — RSC An- 
dertecht 2—0 șf 10—0 (12—0)

Slovan Bratislava — CWKS 
Varșovia 4—0 și 0—2 (4—2).

O.G.C. Nice — Aarhus
5—1 (6—2).

Atletico Bilbao — FC 
(Portugalia): 2—1 și 3—2

Cu aceste meciuri suplimentare, 
cele șase echipe calificate intră în 
optimile de finală ale Cupei 
campionilor europeni, cu forma, 
tifle „rodate", amănunt care poate 
Va constitui un avantaj față de 
celelalte participante, in orice caz, 
luna aceasta și în noiembrie vom 
asista la cîteva întreceri de mari 
perspective între cele mai bune 
formații de club de pe continent. 
Prin valoarea echipelor, această 
competiție tinde să devină un ve
ritabil campionat intercluburi al 
Europe'.

1—1 și

Porto
(5-3).

BUDAPESTA (prin 
— Simbătă și duminică 
fășurat întîlnfrea dintre 
masculine, și feminine de 
ale Ungariei și Angliei. La băr
bați victoria a revenit atleților 
maghiari cu 108-104 iar la femei 
atletelor engleze cu 70-43. lată 
rezultatele cele mai bune: FE
MEI: 4x100 m.: 1. Anglia 45,2; 800 
m.: Perkins (A) 2:07,3; suliță: Vigh 
(U) 52,69 (record maghiar) ;
lungime: Hopkins (A) 6,11 m.; 
100 m.: Paul (A) 11,6; 200 m.: 
Paul (A) 23,7; 80 m.g.: Gyar- 
mati (U) 11,2. BĂRBAȚI: 1500
m.: 1. Rozsavoigyi (U) 3:41,0;
2. Tabori (U) 3:42,0; 3. Hewson 
(A) 3:43,2; lungime: Cruttendem 
(A) 7,41 m.; disc: Klics (U) 
52,25; 5000 m.: Chattaway (A) 
13:59,6; 2. Ibotson (A) 14:00,6;
3. Iharos (U) 14:03,4; 4x100 m.:
Ungaria 40,6 !; 400 m.: Higgins 
(A) 47,3; 100 m.: Kiss (U) 10,5; 
înălțime: Hagya (U) 1.90 m.;

’ ‘ (A) 29:26,4;
Disiey 

Savidge 
Krasznai 
Csermak

cord egalat), 5000 m. plat: Mu- 
gosa 14’10”0.

La Lubjana, cu prilejul desfă
șurării campionatelor femin'ne ale 
R.P.F. Iugoslavia atleta Kalusevie 
a stabilit un nou record iugoslav 
în proba de aruncarea suliței cu 
o performanță dp 48.80 m. Vechiul 

. record era de 47,18 m.
• Ir. zilele de 29 și 30 septem

brie Ia Atena a avut ioc întîlni
rea atletică internațională dintre 
echipele Greciei și Egiptului. .Vic
toria a revenit atleților greci cu 
rezultatul de 132—76 puncte.

Iată cîteva rezultate înregis
trate: lungime: Spiropulos (Gre
cia) 7,13 m; 200 m. plat: 
Zein (Egipt), 22’5/10 . 400
garduri: 
54”5/10; disc: 
50,98 m; 
(Grecia) 1,90 m.
• Silvano Meconj 

nou record italian 
greutății lansînd bila de metal la 
16,74 m. Vechiul record îi apar
ținea din 1955 cu o performanță 
de 16,51 m.

• Intr-un concurs desfășurat la 
Linkoeping, suedezul Stig Petter
son a rea"zat un valoros record 
personal trecînd ștacheta înâltalâ 
la 2,05 m.
• Haarhoff a egalat recordul 

Franței pe 400 m. parcurgînd tu
rul de pistă în 47,3 sec.
• Săritorul cu prăjina M. Ri

chards (Australia) a reușit recent 
o performanță de 4,24 m. In ace
lași concurs tînăra Willis a sărit 
6,02 m. în lungime iar Sloper a 
aruncat greutatea 1a 14.63 m.

Despre starturi și suliți...

10.000 m.: Norris 
3000 m. obstacole: 
8:47.6; greutate: 
16 39 m.; suliță: 
71.22 m.; ciocan : 
62.59; 4x400: Anglia 3:10,9.

• La Belgrad au luat sfîrșit 
dum'nică întrecerile - din cadru/ 
campionatelor masculine de atle
tism ale R.P.F. Iugoslave. Ur 
nou record în proba de săritură cr 
prăjina a stabilit campionul țării 
Milakov care a trecut ștacheta 
înălțată la 4,31 m. Alte rezultate: 
200 m. plat: Deîrovic 21”7/10 (re-

(A) 
(A) 
(U)
(U)

Noutăți din baschet
• Duminică 'începe returul cam

pionatelor categoriei A (masculin 
și feminin). Pînă atunci, pregătiri. 
Am înregistrat și primele meciuri 
de antrenament. Locomotiva P.T.T. 
a jucat dum'nică cu Știința 1CF 
sar luni cu Dinamo Oradea. C.C.A. 
a făcut duminică un joc de antre
nament cu Dinamo Oradea. Se ve. 
rifică formațiile, se retușează lip
surile. Partidele oficiale, de cam

pionat, vor avea ioc in sală. La 
Oradea sala a fost, in sfîrșit, ra
dical reparată dar nu va putea fi 
folosită în prima etapă. In schimb 
la Timișoara s'fuația sălii conti
nuă să fie îngrijorătoare. Se pare 
că abia s.au obținut unele fonduri. 
In orice caz lucrări nu se fac și 
ex’stă toate semnele ca nici în re. 
tur Știința să nu poată juca la 
Timișoara.

• livre timp — duminică 
avut loc la Timișoara 
Știința 
sul Arta 
mat de 
baschet 
au 
scorul 
marcat: Mocoș (19), Pușcașu II 
(10), Lorincz (3). Cirlan (2), Ră-

— a 
meciul 

Timișoara — Progre-
București, reprogra- 

comisia centrală de 
Studenții timișoreni 

terminat învingători cu 
de 53—53 (27—21). 'Au

hotare
Pa Urgariei. In special în primele 
25 de minute atacanții iugoslavi au 
combinat și au pasat cu multă pre
cizie apoi însă, >-au enervat, nu 
au mai reușit să-și facă jocul 
fiind depășiți de echipa oaspe.

In urma rezultatului de duminică 
clasamentul competiției 
torul:

dulescu (17), Bășteanu (5) ,Puș. 
cașu I (2), pentru Știința și Vo- 
ronsanu (15), Angliei ~
povi-ci (4), Iancu (1), 
(14), Hațieganu (6), 
(2) pentru Progresul-
• Doi arbitri romîni.

Perenei și Petre Macin, au arbi
trat săptâmîna trecută cele două 
jocuri susținute de una dnrre cele 
mai bune echipe americane Seatte 
Buchar Backers în Polonia. Me
ciurile, terminate cu vctoria oas
peților după dispute foarte strînse, 
au trezii un mare interes la Var
șovia. Arb'trajele celor doi ofi
ciali ai noștri au primit califica
tive excelente din partea presei 
poloneze și a conducătorilor 
pelor
• Meciuri interna;ioaate 

pectivă: echipa feminină 
Zagora (R.P. Bulgaria) 
toarte vizita făcută de 
Constructorul evoluînd Ia 
— în Capitală — în compania a- 
casteia, la 14 oct. la Orașul Sta. 
lin cu Voința și la 16 oct la 
București cu Progresul Oradea. O 
altă echipă feminină care va ju
ca la noi va fi Partizan Belgrad. 
Ea va întîlni la sfirșitul lunii for

mațiile bucureștene Energia Con
structorul și Știința învățămint. A- 
sociația Dinamo proiectează orga
nizarea unui turneu în Capitală 
cu participarea echipei turce Moda 
Sport și a unei echipe italiene. 
Din partea noastră ar urma să 
participe O.C.A. și Dinamo Buc.

(11), Po-
Mihăilescu

Porcescu

Sigismund

echi-

este urmâ-

în pers-
Stara 

va în- 
Energia 
12 oct.

In numărul uin z5 septeniore al 
ziarului parizian „L'Equipe" ci
tim un interesant 
de Gaston Meyer, 
cez care a asistat 
fnte>rnaționale de 
București. In acest 
risțul străin aduce interesante ob
servații cu privire la unele amă
nunte organizatorice a>e marii 
cotnpet 'ții. Articolul începe cu ur
mătoarea apreciere: „Campiona
tele Internaționale ale Rominjet, 
după cum am subliniat, au fost or
ganizate de o manieră impecabili 
din punct de vedere materia’. Au 
existat totuși cîteva mici imper
fecțiuni tehnice pe care ținem să 
Ie relevăm, aceasta pentru a atra
ge atenția tuturor asupra cîtorva 
puncte particulare, ce pot fi însă 
de interes general...." Criticile Iu: 
Gaston Meyer se rezumă la două 
puncte, care fac de altfel și titlul 
arfico'ului: „Despre starturi si 
despre materialele pentru aruncări**.

Ziaristul francez remarcă în mod 
just că starturile n-au fost uneori 
de cel mai ridicat nivel. „Un bun 
starter — scrie Meyer — nu tre
buie niciodată să tragă un foc 
după „furtul" manifest al plecării, 
ceea Ce necesită o inutilă reche
mare la start.. Tocmai aceste f*’ 
chemări au fost prea numeroase 
la București, demonstrînd o lipsă 
a reflexelor la starter... In acest 
caz, la a treia sau a patra reche
mare, starterul are tendința de a 
da drumul concurenților oricum. 
Aceștia din urmă ghicesc monien-

articol semnat 
gazetarul fran- 
la campionatele 
atletism de la 

articol, zia-
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contînd pentru e-Intr-un meci contînd pentru e- 
limlnatoriile . campionatului mondial 
de fotbal duminică la Viena e- 
chipa reprezentativă a Austriei a 
învins echipa selecționată a Lu- 
xemburguiui cu scoruj ' ~ ‘

Echipa braziliană' de 
rica Belo Horizonte 
30 septembrie un al 
cu echipa Gornik Zabrze. _,____
llștll brazilieni au obținut victoria 
cu scorul de 2—0.

In continuarea turneului pe care-l 
întreprinde în Africa de Sud echi
pa cehoslovacă de fotbal Dynamo 
Fraga a învins sîmbătă la Cape
town echipa selecționtă a provin
ciei de vest cu scorul de 3—0 
(2—0).

de 7—0.

fotbal Ame- 
a ; ucat la 
doilea meci 

Fotbal-

Iusef 
m. 

Cambadețlis (Grecia) 
Cunadis (Grecia) 

Efstatiadisînălțime :

a stabilit un 
la aruncarea

tul și... profită. Consecință; ple
cări lansate..."

In privința materialelor de arun
cat, Gaston Meyer remarcă, — Je 
asemenea cu justețe, — că într-o 
competiție de anvergura celei de 
la București nu este admisibil ca 
arbitrii să omologheze rezultate 
obținute cu sulițele aduse de coti- 
curenți...

• La Forest Hlls (S.U.A.) a în
ceput sîmbă.ă întîlnirea de tenis din 
cadrul „Cupei Daviș“ dintre echi
pele S.U.A. și Italia cîștigătoarele 
zonei americane și respectiv euro
pene. După primele zile S.U.A. con
duce cu 3-6, aslgurîndu-și astfel vic
toria.

• In localitatea Holt (R.F. Ger
mană) echipa de lupte clasice a 
Turciei a întrecut reprezentativa 
Germaniei Occidentale cu 5—3.

• La 27 septembrie s-a desfășurat 
la Fraga întîlnirea internațională de 
baschet dintre echipa campioană a 
S.U.A., Seattle Buchan Backers și 
echipa selecționată a orașului Fraga. 
Baschetbaliștii americani au obținut 
victoria -------- ’ — — —

• La 
baschet 
întrecut 
59—54.

cu scorul de 65—67 (53—42).

Brno echipa americană de 
Seattle Buchan Backers a 
reprezentativa orașului cu

Noi oaspeți sportivi de peste hotare
Ne vizitează echipele feminine de volei 
Partizan Belgrad și Septemvri Sofia

• înotătorii sovietici ere Se află 
la Budapesta au obținut duminică 
cîteva rezultate remarcabile: IM m. 
liber Sorokin 57,2. 2. Balandin 57J 
200 m. Uber Strujanov 2:11.6. IM ml 
spate Kovalgin 1:07,5. înotătorul ma
ghiar Acs a obținut 1:04.1 la 100 m. 
fluture iar înotătoarea Killerman a 
realizat 2:55,6 la 200 m. bras.

Sala Dinamo din Capitală găz
duiește săptămma aceasta un inte
resant turneu pe care-1 efectuează 
echipa feminină de volei „Parti. 
zan“ Belgrad campioană a Jugo- 
slaviei. Programul acestui turneu, 
care este completat cu întîlnîri în
tre formații fruntașe ale voleiului 
rominesc și cu meciuri de baschet 
din cadrul campionatului reoubli- 
can, este următorul: JOI DE LA 
ORA 17: Energia București — 
Locomotiva București (volei femi
nin), Progresul București — Par
tizan Belgrad (volei feminin); 
SIMBAȚA DE LA OR'A 16,30: 
Știința I.C.F. — Voința Orașul 
Stalin (baschet feminin). Știința

I.C.F. — Progresul Cluj (baschet 
masculin). Locomotiva București 
— Partizan Belgrad (volei femi
nin) ; DUMINICA DE LA ORA 
16,30: Locomotiva București —• 
Energia Cluj (baschet feminin) ; 
Progresul Arta București — Di
namo București (baschet mascu
lin), Știința I.C.F. — Partizan 
Belgrad (volei fem'nin).

Tot joi își începe turneul în țară 
echipa feminină de volei „Septem
vri" din Sofia, care joacă la 4 
octombrie la Orașul Stalin cu Vo
ința, la 7 octombrie la Sibiu cu 
Vo'nța și la 10 octombrie în Ca
pta lă cu selecționata asociației 
Voința.

• Zilele trecute a avut loc la Pa
ris congresul Federației internațio
nale <re rugbi amator (F.I.R.A.). 
S-a discutat problema includerii 
unei competiții de rugbi în progra
mul Jocurilor Olimpice care vor a- 
vea loc la Roma in 1966. De aseme
nea a fost adoptată o rezoluție pri
vitoare la schimbul de arbitri în 
meciurile intercluburi disputate In 
fiecare țară membră a Federației. 
Congresul a aprobat afilierea fede
rației de rugbi a Marocului i 
înscris ca membră (provizorie) 

Rspecialitate din

$1 a 
1 fe- 

D.derațja de 
Germană.

Președinte 
derației a 
(Franța). Reprezentantul federației 
romîne de rugbi, A. Gruia, a fost 
ales consilier. Din comisia tehnică 
face parte și un reprezentant al 
țării noastre V. Vardeiia.

al noului birou 
fost ales M. R. 

Reprezentantul

al 
Crabo®

Fe-
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