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Rezultate excepționale în prima zi 
a campionatelor internaționale de tir ale R. P. R,

Allan Erdman (U.R.S.S.) H. Herșcovici (LPJL) realizat Boi reeordari

Morii romini care au participat la concursul 
ile tenis de masă de la Paris s-au întors in tară

delegației,

Paris ale

★

Cei doi învingători ai probelor de ieri 
calibru mare} ți A. lașinski (pistol preț 

Sovietice 
mare) șl două cifre peste recordurile 
mondiale existente: 1144 p. perfor
manța lui Erdman și 394 p. — A. 
Bogdanov la poziția culcat de Ia 
armă liberă calibru mare. Este fără 
îndoială un bilanț demn de manie 
întreceri internaționale și chiar de 
Jocurile Olimpice. Păcat însă că sa
tisfacția noastră — a celor care găz
duim aceste concursuri — s-a oprit 
la performanțele realizate de oaspeți 
și la recordul Ini Herșcovici. In rest, 
rezultatele trântorilor noștri — mai 
cu seamă cel ?l I •< C Antonescu — 
sînt sub posibilități. Clasamentul 
probei de armă liberă calibru mare 
reunește pafni trăgători ai Uniunii 
Sovietice oe primete locuri (Erd
man — 1144 p.. Borisov — 1141 P- 
Bogdanov — 1136 p„ Avilov — 1120 
p.), continuă cu 5 reprezentanți ai 
tării noastre (Herșcovici — 1115 p-, 
Antonescu — 1110 n., Cristescu — 
1108 p._ Sîrbu— 1102 p.. Sandor — 
1092 p.), urmați de polonezii Wasi- 
lewski — 1092 p. și Masztak — 
1083 p.

A doua probă încheiată ieri a fost 
aceea de pistol liber care a revenit 
— meritat și așteptat — record
manului mondial, A. lașinski (Uni
unea Sovietică) cu 557 p., lașinski 
rămîne astfel marele favorit ai în
trecerilor de la Melbourne. După 
felul cum a tras (nici o țintă din 
cefe șase sub 90 p.), reprezentantul 
Uniunii Sovietice a demonstrat oj 
înaltă clasă și, in plus multe resurse. 1 
Surprinzător s-a clasat pe locul II 1 
Ferenc Decsey (R.P.U.) cu 550 p.. 
înaintea lui C. Martazov (U.R.S.S.)' 
543 p. și a consacraților Umarov 
(U.R.S.S.) — clasat pe locul VII 
cu 533 p. și Balogh (R.P.U.) — cla
sat pe locui VIU cu 532 p. Ca loc

lui de forțe existent între repre
zentanții tinerei generații, 
ceste întîiniri 
putem privi cu încredere viitorul 

A-
ne-au arătat că

tenisului nostru de masă cu pro-® 
moția tinerilor sportivi pe care-i®
avem.

Fostul campion mondial Vec
tor Barna, prezent în zilele con
cursului la Paris, s-a declarat 
incintat de comportarea repre
zentanților noștri. El mi-a spus, 
că întrezărește în Maria Golo- 
pența și Gheorghe Cobîrzan două* 1 
viitoare „palete" de valoare in-| 
ternațională, bineînțeles dacă 
vor continua să se pregătească! 
cu toată seriozitatea.

Allan Erdman, trăgător aie cărui 
performanțe îl prezintă ca favorit la 
Jocurile Olimpice. Am răsfoit clasa
mentele din ultima vreme în dorința 
de a găsi numele acestei „stele" a 
tirului mondial. Inutil. Nici pe ca
talogul Olimpiadei de la Helsinki, 
nici pe cel al „mondialelor" de la 
Caracas și nici pe cel al „europene
lor" de la București nu figurează 
un asemenea nume. Nici în frunte ș* 
nici mai spre sfîrșit Și totuși. AMan 

rErdman este favorit la întrecerile 
din noiembrie de la Atelboume. Ne 
spune aceasta performanța obținută 
de el ieri, pe poligonul tunari. în 
compania campionului lumii (Bori
sov), a recordmanului mondial și 
campion olimpic (Bogdanov) și a 
altor trăgători cu renume tot atît 
de ilustru și de vechi. Dar cine este 
acest Allan Erdman? Este învingă
torul de ieri, este trăgătorul care în 
prima probă de armă liberă a reali
zat un rezultat superior celei mai de 
frunte performanțe mondiale, este 
tînărul ucrainean de 23 ani, blond, 
mereu bine dispus, care de abia în 
acest an a debutat în echipa Uniunii 
Sovietice în întîtnirile internațio
nale de peste hotare. Erdman a venit 
pregătit și hotărit să realizeze o 
surpriză. Ne-a spus-o chiar el atunci 
Cînd a terminat proba și cînd cunoș
tea rezultatul provizoriu: 1142 p. A- 
ceastă cifră îl mulțumea prin faptul 
că întrece recordul personal si totoda
tă cea mai bună cifră mondială, dar îl 
nemulțumea în același timp întrucît 
nu se ridica neste recordul Uniunii 
Sovietice (1143 p). Eu am vrut să 
realizez — ne-a spus Erdman — 
1144 puncte Atîta eram convins că 
pot obține la stadiul actual de pre
gătire. La stîrșitul calculelor arbitrii 
au anunțat: ERDMAN — 1144 punc
te! Iată încă o mărturie că trăgăto
rii sînt așii preciziei, atît în trimite
rea gloanțelor în țintă, cît șl în cîn- 
tărirea propriilor lor posibilități... 
In această situație avem toate mo
tivele să credem că șî H. LBOnberg. 
secretam! Federației suedeze de tir, 
a țintit perfect atunci cînd — la
începutul întrecerilor — ne-a decla
rat: „Pe poligonul Tunari se găsesc 
în acest moment multi dintre cam
pionii olimpici de ia Melbourne Nu 
vă mirați. Cifrele lor actuale, a căror 
valoare a fost deseori confirmată în 
acest an. mă îndreptățesc să fac o 
asemenea previziune. Așteptați înce
perea întrecerilor și veți vedea o a- 
valanșe de rezultate excepționale". 
Da! H. Lonnberg a avut dreptate. 
Din prima zi, în prima probă de 
armă liberă au tost înregistrate: un 
nou record al Uniunii Sovietice 
(Erdman 1144 p. Ia 3X40 calibru 
mare), un nou record al țării noas
tre (Herșcovici 380 p. la poziția ge
nunchi la armă liberă calibru

Iert după amiază s-au reîntors 
în Capitală tinerii jucători și ju
cătoare de tenis de masă Maria 
Golopența, Mariana Barasch, 
Gheorghe Cobîrzan și Mihai Is- 
covici care au reprezentat țara 
noastră în turneul international 
de la Paris, unde au ciștigat 
patru din cele cinei probe la 
care au participat.

La sosirea pe aeroportul Bă
neasa conducătorul delegației, 
tov. Paul Georgesou ne-a spus 
următoarele:

„întrecerile de la _ __
juniorilor din șapte țări au fost 
un nimerit prilej pentru noi' de 
a face o confruntare a rapo.-tu.

: ’ ?.:M 14 . ■t

în clasament reprezentantul nostru 
nr. I Pieptea stă destul de bine — 
locul IV —. dar ca rezultat (539 p.) 
el este încă departe de record. L 
Ni.tu a pornit neașteptat de bine, ne-a 
lisat după trei ținte impresia că va 
realiza una dintre surprizele zilei, 
darspre regretul tuturor — va
loarea țintelor următoare a fost în 
permanentă descreștere. Așa că 
Nițu a terminat — c drept înaintea 
lui Umarov și Balogh — dar numai 
cu 536 p.

Proba de talere — a treia din 
prima zi — nu s-a încheiat. Ieri a 
avut Ioc numai prima manșă (100 
talere). Trăgătorii Uniunii Sovietice 
păstrează și aici șanse apreciabile 
la primul loc, prin Nikandrov (94 t) 
și Moghilewski (91 t). Principalii 
lor adversari sînt reprezentanții 
noștri Florescu (91 t. la egalitate 

cu Moghilewski) și Dumitrescu (90 
t.), în timp ce taleriștii polonezi 
(Walewski, Petelczyk, Kiszkurno), 
bulgari (Hristovici, cel mai vîrstnic 
participant al concursului, Petrov) 
și maghiarul Kulin Nagy au rezul
tate sub 90 talere lovite Astăzi are 
loc a doua manșă a acestei probe, 
iar mîine începe proba de armă li
beră calibru redus.

R. ILIESCU 
H. NAUM

Dinamoviștii sînt preocupați acum de... Ț.D.N.A
Doua avoane au apărut In ace

lași timp deasupra aeroportului... 
Aterizarea au fâcut-o, ou precizie, 
la mică distanță unul de altuL 
Și tot împreună au venit pe pista 
de beton, oprmdu se cuminți In 
fața aerogării Băneasa. O sincro
nizare aproape tot așa de perfectă 
a existat și în așezarea 6cărik>r, 
astfel’ că în același moment din 
cele două avioane au apărut ju
cătorii echipei Dinamo București 
care veneau de Ia Istanbul

Ce a urmat ? Cred că ați șl 
ghicit: florile, fotografiile și... re
vederea cu soțiile care alcătuiau 
un grup numeros în mulțimea ce
lor care au venîf să.i întîmpine 
pe reprezentanții noștri în Gupa 
Campionilor Europeni. Și-apoi ne-a 
venit rîndul și noua pentru pri
mele declarații directe.

Toată delegația a ținut să sub
linieze ospitalitatea deosebită de 
care s-a bucurat la Istanbul. Gaz
dele — conducătorii și jucătorii 
de la GALATASARAY— au făcut 
toate eforturile pentru ca jucătorii 
romînt să «e simtă cît maț bine

Primul joc dintre reprezentativele masculine de handba 
ate HP. Romine

La sflrșitul acestei săptămini, pe 
stadionul 23 August, echipa mas
culină de handbal a țării noastre 
va susține primul său joc interna, 
țional din acest sezon, avînd ca 
adversar redutabila formație re
prezentativă a R.PF. Iugoslavia, 
rfandbalișta iugoslavi se bucură 
de un frumos renume rntemațio- 
nal.

Jacul acesta are însă și o altă 
însemnătate și anume, că prileju
iește prima tntflnire d tot re hand- 
bahșlH celor două țări, totfinire 
care se anunță foarte echilibrată. 
In acest sens vom preciza că la 
20 mai, u Nisa, reprezentativa 
R.P.F. Iugoslavia a întrecut-o ca. 
tegoric pe aceea a Elveției (clasată 
pe locul al H lea la Campionatele 
Mondiale) cu scorul de 14—9 
(8—2). In ceea ce privește echipa 
noastră. rezultatele sale obținute 
anul trecut la Festivalul de la Var
șovia, unde a ocupat locul al 
II-lea. înaintea unor formații de

Peste 2 zile, intilnm de
Prima ir.fllnire internațională de 

pentatlon modern pe care o gâz. 
duiește Capitala va fi aceea dartre 
echipate reprezentative ale R.P.R. 
și UR.SS.. ce urmează să se des. 
fășoare Intre 6 și 10 octombrie În
trecerea prezintă o deosebită notă 
de atracție, datorită valorii pentaf. 
looișUior scnrietici. os re. după cum 
se știe, s-au întors de la campio. 
rutele mondiale de la Macoiiu, din 
1955. cat un valoros loc doi pe e- 
chipe și cu titlul mondial indivi
dual cucerit de Salnikov.

Pentatloniștii lotului nostru s-as 
pregătit cu muKă seriowtate. sub 
conducerea unui colectiv de antre-

Gimnaștii romîni Ia Budapesta
ieri dimineață au părăsit Ca

pitala plecfrid spre Budapesta, re
prezentativele feminine și mascu
line de gimnastică ale tării noas
tre. Gimnaștii noștri vor susține 
ia sflrșitul acestei săptămini. In 
capitala RP. Ungare, o dublă In- 
ttînire eu igrmnașfii maghiari.

Această tntflnire constituie o ul
timă verificare pe plan interna
tional a lotului nostru olimpic fe
minin. înaintea Jocurilor Olimpi
ce de la Melbourne

1.
2. Elena 

_ El era Leuș 
Emilia Vătă-

Schland

In cadrul concursului de selec
ție a loturilor R.P.R. de gimnas
tică. care a avut loc recent în Ca
pitală. s-au Înregistrat o serie de 
rezultate valoroase: Feminin: 
Sonia Inovan 73,53 pct 
Mărgărit 73,14 pct; 3.E 
tean 72.97 pct; 4. 
șoin 72,66 pct; 5. Uta 
72.17 pct.; 6. Gergeta Hurmuza 
che 71,65 pct; 7. Elena Sâcâitei 
71,06 pct; «. Teohla Băiațu 70.48 
pct. Masculin: I. St Harta» 110.40 
pct; Mihai Botez 109.86 pct;

teveniti de la. Istanbul

în timpul șederii lor în frumosul 
oraș de pe malurile Bosforului. 
Publicul, entuziast și obiectiv, La

Uțu, portarul lui Dinamo Bucu
rești, a-a comportai exce'ent in fo
tul de ta Istanbul.

NOȘTRI

și R. P. F. Iugoslavia
valoare cum este cea a R. Cebo*  
slovace, sînt concludente, to plus, 
echipa noastră reprezentat vă se 
va prezenta la acest joc oarecum 
schimbată (să sperăm că în bine), 
în sensul că au fost introduși trei 
jucători noi: Moser, Reitz și Bretz*  
primii doi din Timișoara, iar ul- 
timui de la Sib:u. ceea ce a făcut 
ca echipa să capete mai multă vi
goare. mai multă forță în atac.

La acest meci, care va fi condus 
de un arbitru maghiar — nede- 
semnat încă de federația ungară 
de specialitate — va asista și dL 
Paul Hogberg. vicepreședinte al 
Federației Internaționale de Hand, 
bal șf președinte al Federației Sue- 
deze.

Al doilea joc al echipei iugoslave 
în țara noastră se va disputa ta 
Timișoara în ziua de 10 octom
brie, cînd oaspeții vor te ti tai se-*  
lecționata de tineret a țării noa
stre

pentatlon R.P.R.—U.R.S.S.
nori ia frunte cu Ion Mureșano. 
Vor lua startul cei cinci compo
nent’ai lotului olimpic: Comeț Ve
na, Victor Teodorescu, Viorel Man. 
eta, Dumitru Țintea și Alexandra 
Stoenescu. precum șl Wilhelm Ro. 
man și Radu lorgulescu. Ca ta ori
ce competiție interoațiotulâ de a- 
cest e'en se va face atît un clasa
ment pe echipe (nu a-a stabilit toci 
dacă acestea vor fi alcătuite din 3 
«au din 4 eomponeoți), cit și un 
clasament individual.

Lotul Uniunii Sovietice, tacâtait 
din K. Salnikov. I. Novikov, A. 
Tarasov, I. Deriughin și P. Rski- 
teanskif a sosit aseară tn Capi
tală.

3. I. Focht 107,90 pct.; 4. M. 
Redi 105,65 pct.; 5. M. Covaci 
104,05 pct.; 6. L. Lakatos 103,83 
pct.; 7. A. Kerekes 100,20 pct (fă
ră un aparat); 8. I. Zamfir 99,85 
Pct.

Attt gimnasrit cît și gimnastele 
clasate pe primele opt locuri att 
fost selecționați în echipa noastră 
reprezentativă oare va susține oi 
In Unire directă ca reprezentativei*  
R.P. Ungare.

Jucătorii de polo romini 
m plecat in Iugoslavia

Marți au părăsit țara îndrept în*  
du se spre R-FF. Iugoslavia echi
pele reprezentative de polo pe apă 
(seniori și juniori) ale R-P. Ro
mine. Ele f or susține cite două! 
partide la Split (5—6 octombrie)*  
și Dubrownîk (9—10 octombrie! 
ca primele echipe ale Iugoslaviei. 
Au mai făcut deplasarea și șase 
înotători care vor participa la un 
concurs internațional.

tooonjurai ou simpatie pe dma- 
moviști. aplaudlnda-i frenetic ta 
sfîrșitul meciului pentru calific»*  
rea în competiție.

Despre joc am cules următoa*  
rele declarații:

ANGELO NICULESCU (antre
norul echipei) : „Sînt mulțumit că 
neam calificat și de jocul reali
zat în prima repriză. Am încre
dere că în Jocurile cu ȚDNA na 
vom prezenta la un nivel supe, 
rior. Aș vrea să remarc că go
lul lui Ene — atît de discutat în 
presa noastră după primul meci 
— ne-a dus în turul următor".

BACUȚ II: „Sînt bucuros <*  
nu mal e nevoie de un al treilea' 
meci cu Galatasaray... Mi-e necaz 
că am primit golul în ultimele 
momente șî dintr.o fază destul de 
anostă. Oricum, e bine că s-a ter
minat așa. Pentru viitor, atîta 
spun: avem ambiția să dovedim 
că slntem mai buni decît echipa 
ȚDNA, care după cum se știe se 
poate confunda cu echipa repre
zentativă a R.P. Bulgaria.

« Hi 1



' Studentul Liviu Gheorghievici • 
flh cadrul colectivelor, antrenamen
tele nu sînt bine diferențiate, după 
proba pe care o practică un 6pontiv 
sau altul. Se resimte, slaba pregă
tire a unor antrenori, ceea ce face 
ca tineretul șă deprindă mișcări in
corecte greu de îndepărtat mai tîr- 
ziu. Dacă adaug că entuziasmul cu 
care vin cei tineri la atletism sa 
risipește curtad, fiindcă antrenorii 
;și cei de la colectiv cer rezultate 
‘imediate — fără să țină seama de 
iâpsa de pregătire inerentă începu- 
ihilui și de timiditate — atunci se 
'înțelege mai ușor de ce la , atletism 
nvin puțini și rămîn și mai puțini. 
I-Sînt și antrenori care lasă pe noii 
-veniți de Capul lor, ei ocupîndu- 
,-se de 2—3 mai răsărți, consi- 
.-detrînd că ceilalți este suficient 
uaă-i imite pe aceștia.

In unele localități se organizează 
prea puține concursuri, dar și la 
;acestea prezența la start a acelo
rași adversari, cadrul neschimbat, 
scad din interesul țață de totre- 

■cerea respectivă. In licee și fa șco
lile profesionale atletismul nu are 
materialele și bazele necesare și în 
plus nu se. bucură taci de atenție 

•din partea unor directori. In fa
cultăți s-ar putea face mult mai 
mult, dar &e ivesc greutăți din cau
sa muncii sectare pe care o duc u-1 
nele catedre de educație fizică sau 
unele colective ale asociației Știfa- 
|a. In afară de asta, singura ma
nifestare atletică este aceea de la 

deolocvii, al cărui caracter cs-e al 
•oricărui examen și nu al unei în
treceri sportive.

Nu ar strica dacă în centrele u. 
miversițare s-ar pune baza unor în- 
treeeri inter-facultăți, lărgite apoi

Jlstăzi jocuri in campionatul 
feminin de handbal

r Astăzi se dispută o î.ouă et'ipâ 
:Jn campionatul feminin de hand

bal categoria Ă, nrai exact, etapa 
a XV-a a întrecerii, respeativ a 
IV-a din retur. Dintre jocurile 
care se vor disputa astăzi, cel 
mai important este acela care pu
ne față în față echipele Flamura 
roșie Steagul roșu București, și 
Progresul Orașul Stalin, clasate 
pe primele două locuri ale clasa
mentului. .

Programul jocurilor este urmă
torul : BUCUREȘTI ; Flamura 
roșie Steagul roșu—Progresul O- 
rașul Stalin (teren C.A.M. Belve
dere, ora 16,30) ; Știința I.C.F.— 
Flamura roșie Buhuși (teren 

'C.A.M. Belvedere, ora 15.30; 
CODLEA: Recolta AvîrUțH — 
Știința Min. Invățămîntuluî. SI
GHIȘOARA: Flamura roșie — E- 
eergia Reșița; SIBIU: Flamura 
<oae — Știința Timișoara ; TG. 
MUREȘ : Progresul — Flamura 
roșie U.T.T.

Cwetiții școlare în Capitală
Duminică 7 octombrie începind 

ide la ora 9,30, se va desfășura 
pe stadionul Tineretului, un con
curs de atletism organizat de co
rn rte*bul  onașeneso C-F.S. și oo- 

:misia orășenească de atletism și 
•rtotat cu cupa „7 Noiembrie*.  
^Participă elevii școlilor medii. In 
«aceeași zi și de Ia aceeași oră, 
vor avea Ioc pe terenurile staidio- 

raului Tineretului în trecerile
-cadrul cupei „7 Noiembrie*  
tecfnpelor școlărești de volei

dm 
ale

«COPA ORAȘELOR” LA HOCHEI 
PE IARBĂ

f Pe stadionul Tineretului a ta- 
r cepuri ieri după amiază competiția 
(feminină die hochei ipe iarbă do- 
jtată cu „Capa Orașelor" la care 
(participă următoarele echipe: Di- 
ffiamo București, Energia Oradea, 
'Voința Gheorghieni, Voința Cluj, 
rși Flamura roșie Oltenița. In pri- 
’ina zl s-au înregistrat urmăitoa- 
țrele rezultate: Voința Gheorghteni- 
țVota ța Cluj 0—0. Energia Oradea- 
'Flamura roșie Oltenița 1—1 
1(1—0). Au înscris: Toth pentru 
'.Energia ți Dinu pentru Flamura 
: roșie.

Competiția continuă cu următo
rul program : joi Flamura roșie 
•Oltenița- Voința Gheorghieni, Vo
ința Cluj-Dinamo București, vi
neri: Er.ergia Oradea-Di na mo B-u- 
j^ești, Flamura roșie Oltenița. 
lVotoța Cluj.

la înttlniri inter-centre. De aseme
nea, organizarea Cupei Orașelor 
sau Cupei Regiunilor cu participa
rea a 3—4 atleți de probă ar în
semna un stimulent pentru atleții 
de categoria II și III și juniori. Cu 
• activitate mai susținută și cu un 
control mai riguros din partea Co- 
nisiei centrale și a inspecției s-ar 
putea ajunge la ridicarea de noi 
cadre oare vor asigura lotului na
țional pe urmașii tai Soter, Să- 
vel, Iolanda Balaș, Lia Manoliu, 
etc.

★
Ing. D. Băbeanu; „In ajutorul 

rezolvării unei probleme impor
tante*.  Vă trimit rezultatul fră- 
mtntăriloc mele și al discuțiilor 
pe care te-am purtat cti mulți 
cunoscători în ale atletismului 
sperind că viu în ajutorai rezol
vării unei probleme importante: 
aceea a alergătorilor de viteză. 
Deși media primelor 10 perfor
manțe realizate de atleții noștri 
se îmbunătățește de la an la 
an, nici una din ele nu Se apro
pie de o valoare internațională. 
Să vedem tmde își are origina a- 
ceastă plafonare evidentă. Vina a 
tletului poate consta în: lipsa de 
seriozitate și de continuitate îfi an 
trenament; greșita mentalitate ca
re intervine uneori în momentul 
fa care sportivul "a obținut o per. 
formantă de valoare națională sau 
locală care-i asigură uri loc in e- 
chipa reprezentativă sau cea a 
asociației; viața nesportivă.'

Vina antrenorului: lipsa unoi 
temejntoe cunoștințe de speciali 
tate (deci necesitatea specializă
rii), lipsa de informare permanen. 
tă asupra tuturor noutăților, in
suficienta ori restrînsa pregătire 
fateleotuală care Ie îngustează o

r
Regulamentul de box nu trebuie ignorat!

La ultimele reuniuni de box 
ajati petrecut din nou citeva 
flagrante erori de arbitraj. Ele 
au culminat cu greșețile cv^ 
dente comise de arbitri în de
cursul tatîtairii Casa Centrală 
a Armatei — Energia. De astă 
dată, protagoniști au fost: dr. 
Tonița (Craiova) și Harighian 
(Ploeștl). Primul a greșit grav 
la meciul Vasile Tiță — Simîon 
Gheorghe. Să rememorăm fap. 
fade. In repriza a II-a, lovit pu. 
temic la cap, Simîon Gheorghe 
a căzut la podea. S-a ridicat 
la „opt*,  tacă amețit de lovi
tură, dar întrînd reglementar în 
poziția de gardă, arbitrul a 
comandat reînceperea luptei. 
Tîță s-a năpustit din nou asu. 
pra adversarului care, sezistad 
atacul, a întors ușor capul. Lo
vitura l-a trimis iarăși pe me. 
talurgist la podea. In cădere, 
acesta observase că arbitrul 
Tonița La arătat tai Tiță că lo
vise la ceafă și — instantaneu 
— a început să acuze lovitură 
«reglementară. Arbitrul a nu
mărat și după „zece" a pronun
țai șt „aut*.  Era deci c’ar KO. 
Spre stupoarea generală s.a a-

A Xl-a EDIȚIE A COMPETIȚIEI CICLISTE
CURSA VICTORIEI”J»

Intre 14 și 21 octombrie se va 
desfășura a XI-a ediție a celei mai 
vechi competiții de lung kilome
traj „CURSA VICTORIEI*,  orga
nizată de către Casa Centrală a 
Armatei. Im fiecare an, această 
competiție suscită un Interes deo
sebit, dat fiindcă oferă prilejul u- 
nei severe verificări a cicliștilor. 
De altfel, „Cursa Victoriei" deține 
recordul rapidității curselor pe e- 
tape: 37, 330 lom medie orară ge
nerali, cifră stabilită anul trecut.

Maria Pogorirvici conduce
în campionatul
CLUJ 3 (prin telefon). — In 

runda a XV-a, a campionatului 
feminin de șah, Maria Pogorievici 
a tavins-o pe Marga Teodorescu, 
mărindu-și astfel șansele la titlu. 
Alte rezultate : Iliescu—Perevoz- 
nik */f —Satmary—Graboviețkil 
'/s—H, Tarapanov — Ududec 
1—0, lonescu — Nicolau 0—1, 

rizorrtul atunci ând ei trebuie să 
se orienteze ta dirijarea pregă
tirii elevilor lor. Exemple pozitj. 
ve în vederea pregătirii multila
terale pot constitui antrenorii AL 
Mazilu, Cpt. I. Mureșan, prof. Ze
no Dragomir și, mai recent. T. 
Fold vâri. Șabloanele de antrena
mente, lipsa unei individualizări 
a pregătirii duce la o monotonie 
și la mecanizarea lipsită de per; 
spective care dăunează psihicului 
sportivului. Faptul că în momen
tul plafonării antrenorul și atletul 
mi studiază împreună cauzele care 
au dus la stagnare, contribuie la 
menținerea unei stări de fapte ne. 
gative. Antrenorii nu se pricep 
să-și ajute elevii să depășească 
acesi punct critic, taspitîndu-le în
credere în posibilitățile lor. An
trenorul de la colectiv, atunci 
cînd este și antrenor la lotul 
R.P.R., își desconsideră propriii e- 
levi creând în cadmuil colectivului 
o psihoză nefavorabilă performan. 
ței (cazul antrenorului Al. Arde
leana) .

La „cauze obiective mixte*,  deci 
care nu țin numai de antrenor 
sau de atlet, aș trece următoa
rele : sănătatea fizică necorespim- 
zătoare antrenamentelor tari, ali
mentația (mă refer la vitaminele 
necesare recuperării consumului 
nervos cheltuit în antrenamente). 
Antrenorii și atleții trebuie să ai
bă grijă ca între alimentație, re
gimul de odihnă și antrenament 
să existe o concordanță absolut 
necesară recuperării nu numai e- 
nergiei fizice, dar mai ales ceiel 
nervoase. Desigur, că și alții vor 
găsi explicații și în afara aces
tora, desvăluind astfel toate cau
zele care frînează dezvoltarea 
sprintului nostru 

flat mai apoi că arbitrul Tonița 
își ceruse ulterior... scuze șt a- 
nunțase că, de fapt, el dăduse 
pe Tiță învins prin descalifica
re ! iDedzia aceasta fără prece. 
dtent a fost rectificată diupă 
reuniune. In orice caz, arbitrul 
Tonița trebuie să știe două lu
cruri : în primul rînd, că o de. 
ciziz pronunțată ta ring este li
teră de lege și au există nici 
o posibilitate de revenire, iar 
ta al doilea rînd, că în box se 
sancționează nu numai lovitu
rile la ceafă (cum s-ar putea 
presupune că a fost cea din 
meciul Tiță—Simîon), ci și în
toarcerea cu spatele la adver
sar 1

Arbitrul Harighian n-a făcut 
greșeli care să influențez© re
zultatul vreunui meci. Iu 
schimb, el a arătat că tacă nu' 
are suficientă competență pen. 
tru a conduce partide de prima 
mină. In meciul Mîndreanu — 
Dfnu Eugen, arbitrul Harighian 
a scăpat pur și simplu „hățu
rile*  și a adoptat o atitudine 
pasivă față de abaterile groso
lane ale tai Dinu Eugen, Mai 
mult, ta tac să sancționeze cu

întrecerea se dispută în formă 
rte stea, plecările dîndu— se din 
București și sosirile avînd loc tot 
aci. Cicliștii își vor disputa tatîie- 
tatea numai pe șosele asfaltate și 
de plat: Giurgiu, Alexandria, Ur
zicam, Pitești, etc. Interesant de 
notat că organizator» au inclus și 
o etapă pe circuit, în împrejurimile 
Capitalei, etapă specială pentru 
pregătirea lotului In vederea cursei 
de fond de la Melbourne.

feminin de șah
Rotting—Manolescu —Va Ho- 
doș—Diaconescu 1—0, Țitrw — 
Brana întreruptă în poziție e- 
gală. In clasament conduce Ma. 
ria Pogorievid cu 11 puncte (din 
14 .posibile), urmată de Marga 
Teodorescu 91/*.  Alexandra Nico- 
lau 9, Elena Graboviețki și Maria 
Tarapanov 8 */z,

Bogat program internațional 
la volei și baschet

Partizan Belgrad, Septemvri Sofia (volei 
(baschet masculin) sînt

rul 
viei, cunoscut sportivilor romînil 
de la Balcaniada din 1946, cîndl 
era căpitan al echipei naționalei 
a Iugoslaviei. I

Cealaltă echipă feminină de vo-l 
lei, Septemvri Sofia susține primul I 
joc la Orașul Stalin, unde îritîl-| 
nește formația locală Voința. Ur-1 
mătoarele meciuri le va juca Ia I 
7 octombrie la Sibiu (cu Voința)! 
și la 10 octombrie în Capitală! 
(cu selecționata asociației Voin. I 
ța)- I

Echipa masculină de baschet|
Moda Sport din Turcia urmează să | 
sosească fa Capitală astăzi, ini 
cursul dimineții, iar prima par-l 
tidă o va juca mîine seară, tal 

t compania echipei bucureștene Lo-I 
comotiva P.T.T. Programul între I 
cerilor internaționale de volș și | 
baschet, completat cu meciuri din I 
Cadril! campionatului republican.) 
est® următorul: J.OI, DE LA] 
ORA 17 : Locomotiva București —) 
Energia București (volei femin.ii).) 
Partizan Belgrad — Progresul | 
C.P.C.S. București (volei fenu-1 
kifa); VINERI. DE tt-A CRA I 
18,30: Progresul Arta — DL-? .k>| 
București (baschet mascuiir c^-| 
tegoria A), Locomotive P.T.T - | 
Moda Sport /baschet mascur gJ 
SIMBATA DE LA ORA 1- li 
Știința ICF-Voința Orașul Stai.
(baschet feminin categoria .*-■  I 
Știința .I.C.F. — Progresul i.M.; 
Cluj (baschet masculin categori 
A>, Locomotiva București — Pa 
Fza-s- Be'grad (volei feminini. 
DUMKSIICĂ, DE DA ORA 16.» 
Locomotiva București — EnergîJ 
Cluj (baschet feminta categoria I 
A). Șt irța I.C.F. —■’ Partizan
■Relgral (volei feminin), Dinamo 
București — Moda Sport (baschet 
masculin). Toate jocurile se dis
pută în sala Dinamo. Biletele s» 
pun în vînzare începînd de az 
la casele stadionului Dinamo.

Este indiscutabil că unul dm 
factorii care au contribuit la suc
cesele repurtate de reprezentati
vele romîneștî de volei și baschet 
(campionatele mondiale de ia Pa
ris, întîlnirea de baschet cu Ita. 
lia etc) a fost și organizarea a 
numeroase întreceri internaționale 
între echipele d-e colectiv, prin ca
re s-a putut face un prețios schimb 
de experiență, iar elementele ti
nere s-au putut obișnui cu atmos
fera specifică jocurilor intemațio. 
nale. Iată deci un motiv în plus 
pentru a ne bucura de prezența 
în țara noastră a formațiilor fe
minine de volei Partizan Belgrad 
și Septemvri Sefi-a și a echipei 
masculine de baschet Moda Sport 
din Istanbul.

Formația iugoslavă susține pri
ma partidă azi după-amază în 
sala Dinamo, unde va intîlni pe 
campioana țării noastre din anii 
1951, 1952, 1953 și 1955, Pro.
greșul C.P.C.S.

Partizan Belgrad a cucerit 
campionatul Iugoslaviei anul tre
cut, iar în acest an este virtuală 
campioană cu două etape înainte 
de încheierea- campionatului (care 
se dispută tur-retur, cu participa
rea a 6 echipe). Oaspetele sînt 
neînvinse de doi ani și au în 
componența formației patru ju
cătoare din echipa națională: 
Natașa Lukovici, Danica Glumaci,, 
Miriana Nicolici și Miliana Stoia- 
dinovici. Din echipă mai fac parte 
Ștefania Miloșeva, Nenenka Ses- 
lia, Maria Nesici, 
ger Liubika Zakula, Darka Po- 
povici și Slavka Glavan. Antreno- 

Nada Halen.

aveitsmente, după observațiile 
de rigoare, faptul că Dinu Eu
gen nu făcea pasul înapoi după 
„break*,  el a început să-l „roa- 
ge“ pe pugilistul metalurgist 
să se retragă cu un pas, cum 
obligă regulamentul I

In afară de aceasta, la noi 
a intrat în obișnuință ca me
dicul să se suie pe ring, în caz 
de rănire, fără să fi fost che
mat de arbitru, lucru categoric 
interzis de regulament. De ase
menea, boxerii își string mîi- 
nile după terminarea meciului 
și rut după anunțarea deejz:ei 
așa cum tot regulamentul pre
vede I

Rezultă că arbitrii de ring 
se află în vădită contradicție 
cu regulamentul. Noi socotim 
că ar fi timpul să se intre ta 
ordine Ce părere au cei în cau
ză ?

MARIUS GODEANU

Cupa orașelor la slalom nautic
La sfârșitul săptămînii trecute 

s-a desfășurat la Arad al doilea 
concurs de slalom nautic inter- 
orașe, din țara noastră. Concur
sul s-a bucurat de un real suc
ces, la startul probelor aliniindu. 
se echipaje din șapte orașe, ia<r 
organizarea situîndu-se la un bun 
nivel. întrecerea s-a disputat pe 
Mureș, pe o lungime de circa 400 
metri și prevăzută cu 15 porți, 
conform regulamentului interna
țional.

Aradul, însumînd 3890 pct., se 
situează pe primul loc în clasa
mentul general pe orașe. Ii ur
mează orașele: Galați (4458 p.), 
București (4742 p.), Timișoara
(5511 p.) și Cluj ‘ 
rașele Reghin și 
luat parte numai 
dividuale.

(7282 p.). O- 
Tg. Mureș au 
1a probele io-

DUMINICĂ ÎN
In etapa a II-a a campionatului 

republican de rugbi — categoria 
A — sînt programate duminică 
următoarele întîtairi: Locomotiva 
P.T.T.-Ștwnța Cluj, teren P.T.T. 
ora 9,30; Dinamo IX-Energia l.S.P. 
Buc., teren Dinamo Tortola 
9,30; Locomotiva Grivița 
Progresul Sănătatea, 
ța Roșie ora 10,30; 
gia Petroșani, teren 
10,30; Energia S.M. 
lin-Dînamo București, 
natul categoriei B se vor disputa 
meciurile: SERIA I; Energia Mi. 

CAMPIONATELE

ora 
Roșie- 

teren Grivi. 
C.C-A.-Ener. 

C.C-A. ora 
Orașul Sta
in oampio-

feminin) și Moda Sport Istanbul 
oaspeții noștri
echipei este Mihailo Marko-

Trei probe pentru campionatul
de Botocros

Duminică 7 octombrie și, în con
tinuare, în zilele de 14 și 21 oc 
tombrie, m-otocicliștii noștri frun
tași își vor încerca forțele în ce
drul ultimului campionat republi. 
can al anului: campionatul <k- 
motoc ros.

Această competiție care se desfă
șoară anul acesta după o formulă 
cu total nouă — întreceri în ca
dru] a trei probe — a fost inspi
rată după modul de disputare a] 
campionatului european de moțo- 
cros.

Traseul măsoară 4.200 m. La an
trenamentele neoficiale motocicli- 
știi au reușit să-l acopere în timpul 
record de 5’20”. 1

Iată rezultatele tehnice : ca»ac 
simplu băieți: 1. Alda (Arad) 
384 p.; 2. Kozanetzky (Arad) 
387 p.; 3. Severin. (Galați) 395 
p.; canoe simplu : Azizoaie (Ga. 
lăți) 617 p.; 2. Cojocaru (Bucu
rești) 648 p.; 3. Reller (Timișoa
ra) 688 p.; canoe dublu: 1. Ro-( 
veanu -- Dihor (Arad) 470 p.; 
2. Kovacs — Lăczko (Reghin) 
530 p.; 3. Brinduș — Leu (Galați! 
544 p.; caiac simplu fete : 1. A - 
bu (Arad) 660 p.; 2. Petrescu 
(București) 682 p.; 3. Antal (Re
ghin) 772 p.

Exemplul comisiei orășenețt de 
sporturi nautice din Arad 
trebuii urmat, pentru extinderea 
practicării acestei spectacol sas: 
ramuri nautice.

CATEGORIEI A Șl B LA RUSBI
ne București-Progresul F.B., tere-. 
Tineretului IV ora 10,30; ȘtMata 
iași-Fl. roșie Orașul Stalin; Lo
comotiva Buzău-Energia Conr.a» 
ța; Progresul Tecuci-Știința U» 
lăți; Energia Floești-Șriir.ța b« 
cureștj. SERIA a II-a: Enec ; 
Republica București-Energia Laz 
peni, teren Tineretu'w III «<- 
10,30; Voința Cluj-Știința Ar»; 
Locomotiva Timișoara-Progrew 
București; Energia Tirnăvec Pra 
greșul I.A.S. S biu; Loco» o- r 
Cluj-Știrnța Timișoara.
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ANCHETA NOASTRĂ

Care sînt cauzele nivelului scăzut 
a! fotbalului nostru ?

Au cuvântul cititorii

Ultimele noutăți

Era foarte normal ca ancheta noastră să-i preocupe nu numai 
pe tehnicienii fotbalului — antre nori, arbitri etc, — ci să pa
sioneze și masele de iubitori ai acestui sport. Așa se explică 
de ce în ultimele zile am primit la redacție sute de scrisori, 
în care cititorii ziarului nostru își spuți părerea în legătură cu 
soluțiile privitoare Ia îmbunată țirea fotbalului nostru. Regretăm 
că nu putem publica în întregime aceste scrisori. Ne-ar fi 
necesare paginile unei adevărate... enciclopedii fotbalistice. De 
aceea, sîntem nevoiți să repro ducem cele mai interesante din 
propunerile siau sugestiile ce ne-au parvenit pînă acum. Cu 
ziarul de astăzi faeem doar în- ceputul. In continuare vom pu
blica spicuiri din scrisorile ce ne vor sosi.
Atacînd problema instruirii e- 

chipelor noastre, ING. EMIL GO
LOGAN DIN PAȘCANI — fost 
și el jucător — scrie: „Altă 
cauză care după părerea mea a 
dus la actuala stare de lucruri 
din fotbalul nostru o constituie 
faptul că în conspectele de lecții 
nu este eonținut procedeul de 
tinal'zare a acțiunilor: trasul ]a 
poartă".

Un alt cititor, SIMiON 
GROSS din Craiova scrie — 

■ referindtk-se la alcătu rea tatu 
ritor echipelor de categoria A : 
„Comisia centrală a admis ca la 
echipele bucureștene să se con
centreze un număr prea mare 
de jucători de valoare care stau 
pe tușă; Ar trebui acordată mai 
multă, atenție echipelor din pro
vincie";

L. SIPOS DIN BUCUREȘTI, 
analizînd problema atmosferei ,din 
echipele noastre, spune : „Este 
necesar ca între conducători, an
trenori- și jucători să existe re- 

.lații cu adevărat tovărășești, ba

Prea melts aspecte negative in campionatul ciclist
de mare fond

Filele carnetului de reporter al 
campionatului de mare fond al 
R.P.R. au cuprins, din păcate, anul 
acesta îngrijorător de multe însem
nări privind lipsurile ivite în orga
nizarea și desfășurarea competiției-

S-o luăm de la început Manifes- 
tînd o inexplicabilă indiferentă fată 
de cea mai importantă și mai difi
cilă probă ciclistă a anului, Direcfia 
Instruirii Sportive din cadrul 
CC.F.S. nu a pus la timp la dispo
ziția organizatorilor — comisia cen
trală de ciclism — mijloacele nece
sare pentru o minuțioasă verificare 
a traseului .pentru asigurarea cază
rii și alimentație' corespunzătoare 
în orașele capăt de etapă.

In unele etape, kilometraiul a tost 
deferit de cel anuntat inițial. De.a- 
semenea. în loc de aproximativ ZOO 
km. de drum fără asfalt (cit fusese 
comunicați, traseul a cuprins pes
te 400 km., de drum anevoios, cu 
lungi porțiuni aproape impractica
bile. Aceasta a cauzat scăderea con- 
siderabilă a mediilor orare . s-a 
deteriorat inutil materialul ciclist, 
înregistrîndu-se zeci de pane de 
cauciuc, într-o singură etapă, fapt 
care a influențat evident rezultatele 
tehnice. Tot din această pricină, 
scopul propus (MEDII ORARE 
SUPERIOARE), pentru realizarea 
căruia s-a renunțat anul acesta la 
parcursul sub form • de circuit, 
NU A FOST NICI PE DEPARTE 
ATINS: doar 33,710 km., medie o- 
rară generală Se pune o întrebare 
firească, în urma celor relatate mai 
sus : avînd în vedere că în cursele 
de peste hotare reprezentativele 
noastre concurează numai pe șose
le asfaltate, ce rost mai are să-i su
punem pe alergători la eforturi ne
indicate, punîndu-le în fată un 
traseu cu șosele ca acelea din cam
pionatul pe 1956 ? Cui folosește 
aceasta? Ciclismului, în nici un caz!

Organizat în pripă, concursul s-a 
desfășurat, în bună parte, într-un 
penibil anonimat. Astfel, în unele 
orașe (de pildă. Oradea, Alba Iu- 
lia. Turda, Simeria și altele) popu
lația nici nu știa despre ce este 
vorba, întrucît au lipsit afișele, o 
pavoazare adecuată, iar reglemen
tarea circulației a lăsat total de do
rit. Toate acestea au fost determi
nate de faptul că delegații cu or
ganizarea pe traseu au avut la dis
poziție numai în ultimul moment o 
mașină. $i aceasta doar cîteva e- 
tap.e, căci mașina defectîrrdu-se ei 
și-au continuat deplasările, utili
zing (renul

Proasta organizare a dus la o 
serie întreagă de justificate 'ne
mulțumiri: alergătorii s-au plîns, și 

zate. pe respect reciproc. Mai ales 
în aplicarea sancțiunilor ți în 
acordarea evidențierilor să fie 
asigurată * * o principialitate desă- 
vîrșită".

surprizele concursului nr. 40 ar pu
tea fi victoriile Științei Cluj (în 
deplasare cu Dinamo Orașul Stalin). 
Energiei Flacăra Mediaș (în de
plasare cu Recolta Av. Tg. Mureș) 
și Recoltei Av. Reghin (în deplasare 
cu Energia Minerul Lupeni); b) „1" 
nu trebuie să lipsească de la nici 
un meci (nici chiar de la Franța— 
R. P. Ungară); c) cele mai „nor
male" X-uri la meciurile HI. VII, IX. 
X și XI.
• Pentru concursul nr. 40 stnt 

reportați 78.9S2 lei de la concursul 
nr. 39.
• Meciul IV: Progresul Buc. — 

C.C.A. din programul concursului 
nr. M este anulat. Se va completa
în loc pronosticul M meciul A da 
rezervă: Energia Minerul Lupeni — 
Recolta Avîntul Reghin.

O chestiune despre care nu 
s-au ocupat prea mulți cititori 
o atacă PETRE CRĂCIUN D1N 
BUCUREȘTI, care se întreabă: . 
„Care sînt măsurile luate pen
tru eliminarea rivalităților rău 
înțelese dintre asociații, echipe 
și jucători?" Tot un cititor b*j-  
cureștean sezisează foarte bine 
problema asigurării unei conti- 
mtatăți ja activitatea echipelor 
noastre și propune: „Timpul ier
nii, care în majoritatea cazuri.o* - 
înseamnă aproape o jumătate de 
an, ar trebui folosit de echipele 
fruntașe fie prin competiții lo
cale — dacă timpul o permite — 
fie prin deplasări peste hotare 
în țările oti climă dulce*.  A- 
VRAM BERRY — BUCUREȘTI).

STELIAN 1ONESCU — ORA
ȘUL STALIN se arată contrariat 
de un aspect tactic al jocuri

din acest an
de traseul impropriu și de. hrana 
insuficientă, după eforturile consi
derabile depuse în etapă (la Ora
dea, Deva, etc). ca și de condițiile 
nesatisfăcătoare de cazare (Deva, 
Sibiu).

Nu este un secret pentru nimeni 
faptul că desfășurarea întrecerii a 
fost, în bună parte, slab oglindită 
în presă. Lucru explicabil, prin con
dițiile oferite reprezentanților pre
sei. Anul acesta, nu au fost puse la 
dispoziția presei mașini. Ca atare, 
unele ziare nu și-au mai trimis re
prezentanți să urmărească acest 
campionat, dat fiind că în preajma 
cursei se comunicase că nu sînt 
locuri în caravană pentru ziariști. 
Cei oare s-au încumetat, totuși, să 
urmărească proba au făcut-o in con- 
ditiuni cu totut necorespunzătoare. 
Astfel, ziariștii au fost repartizați, 
în fiecare etapă, pe mașinile diferi
telor echipe participante: ceea ce 
de fapt nu ar fi nimic extraordinar. 
Dar. legat de cursa pe care o fă
ceau cicliștii asociației, sau de sche
mele tactice ale acestora, ziaristul 
nu putea urmări fazele eta.pelor 
dec’t prin această prismă. Alteori, 
unii ziariști de pildă, (reprezentan
tul ziarului Uj Sport) au fost re
partizați pe mașina atelier sau pe 
autobusul de depanare, care încheia 
cursa. Este lesne de bănuit ce a pu
tut vedea din cursă un ziarist în 
asemenea ocazie, tinînd cont și de 
faptul că el sosea, de cele mai mul
te ori. la cîte o jumătate sau o oră 
după primul pluton. Deși ziariștii 
ar fi putut fi repartizați numai pe 
mașinile echipelor fruntașe (și deci 
să aibă posibilitatea să vadă tot 
ce era mai important fntr-o etapă) 
lucrul acesta nu s-a produs, deoa
rece pe acele mașini au fost insta
lați unii arbitri care nu aveau legă
tură directă cu desfășurarea etape
lor (calculatorii de clasamente, cei 
cu sarcini administrative după ter
minarea etapelor, etc.).

Și pentru ca paharul amărăciu
nilor gazetarilor să fie plin, o parte 
dintre arbitri manifestau o nejusti
ficată nervozitate sau lipsă de soli
citudine, cînd un ziarist se interesa 
de locul și timpul vreunui alergă
tor în etapă, spre a-și întocmi sin
gur clasamentul care trebuia comu
nicat urgent redacției. Tot dintr-o 
greșită apreciere a muncii gazetă
rești. clasamentele oficiale erau 
distribuite mai întîi delegat:lor de 
asociații.

Nu ne îndoim că aspectele notate 
mai sus vor forma obiectul unei 
adîncite analize pentru a fi evitate 
în viitor.

EMIL IENCEC-H. NAUM 

lor de prima categorie și ne 
scrie: ,O defecțiune care duce la 
același rezultat (n.r. scăderea 
nivelului fotbalului) este jocul 
pur distructiv al apărărilor Care 
își înțeleg misiunea numai prin 
a stăvili Cu orice preț atacurile 
adverse, fără a se arăta pre
ocupate ți de rolul constructiv pe 
care trebuie să-l aibă'.

Dr. TEODOR RADULESCU — 
MEDIC SPORTIV AL ASOCIA
ȚIEI LOCOMOTIVA, FOST EL 
ÎNSUȘI JUCĂTOR — ne-a tri
m's o documentată și interesantă 
.scrisoare, din care spicuim.: 
„Foarte mulți antrenori nesoco
tesc complet noțiunile de supra- 
antrenăment. Ei vor să su'p i- 
nească lipsurile tehnice printr-o 
condiție fizică perfectă și insistă 
foarte mn|t asupra ei, consecin 
ța imed ati fijnd criza în care 
cad jucătorii din punct de ve
dere organic".

FLORIAN PANAITESCU DIN 
BUCUREȘTI, ocupindu-se de 

problema selecționării reprezenta
tivelor, ajunge la punctul privind 
relațiile dintre fotbaliștii fruntași, 
care impietează direct calitatea 
jocurilor natioraeior. El scrie: 
„Am auz't -ă Ozon ți Petschow- 
ski nu se înțeleg. Imi pun între
barea: ce au de împărțit cești 
jucători cînd este vorba de re
prezentarea Cu cinste a culorilor 
țării?"

Z. CAROL DIN T. SEVERIN, 
considered — pe drept cuvînt — 
că arbitrajele au un rol hotă- 
ritor în ridicarea calității jocu
rilor propune „Pe foile de 
arbitraj căpitairj ambelor echipe 
să-și arate părerea în legătură 
cu calitatea arbitrajelor".

Referitor la problemele aminti
te ne-au mai adresat scrisori: 
DR. ALEXANDRU APOSTOL — 
BUCUREȘTI, AL. MANCAS - 
BUCUREȘTI; I ȚICHINDEAL — 
BUCUREȘTI. A. UNGURF.ANU 
—HADOSA TOPLIȚA, UN GRUP 
DE CITITORI DIN BUCUREȘTI, 
ORAȘUL STALIN, PLOEȘTI. 
TIMIȘOARA, CLUJ, ORADEA.

Explicațiile
Meciul Dinamo Bacău — C.C.A. a stîrnit, 

cum era și firesc după un asemenea rezultat, un 
imens val de comentarii, care de care mai felu
rite. Și pe drept cuvînt, pentru că acest 1—0 
pentru Dinamo Bacău (in ce condiții realizat!) 
poate fi caracterizat drept surpriza nr. 1 a cam
pionatului din acest an.

Specialiștii nu comentează rezultatul de dumi
nică pur și simplu ca rezultat; ei desprind con
statarea, la care și noi ne raliem cu toată convin
gerea, că insuccesul C.C.A.-uiui în fața echipei 
băcăoane este ilustrarea cea mai elocventă a unei 
mai vechi constatări în legătură cu echipele 
noastre fruntașe: ele mi știu să joace împotriva 
unei echipe care se apără!

Să luăm, Ia întîmplare. cîteva exemple. Vă 
amintiți că anul trecut Dinamo București, pe 
teren propriu, a dominat 80 de minute pe A- 
vîntul Reghin, care se apăra în 8—9 oameni, 
și n-a reușit să egaleze (1—1) decît în minutul 
87? Iar anul acesta, același Dinamo a făcut la 
București 0—0 cu Minerul Petroșani care s-a 
apărat tot timpul! De curînd la Cluj, într-un 
meci în care a beneficiat de 15 cernere și a 
presat 80 de minute, C.C.A. a trebuit să se mul
țumească cu un 0—0 în fața Științei. Pentru 
ca, acum patru zile, Știința Timișoara și din nou 
C.C.A. să ne reconfirme aceeași veche impresie: 
nu știu să obțină victoria în fața adversarului 
care se apără. Studenții n-au putut străpunge 
apărarea Locomotivei București, in care Vărzan 
l-a dublat pe Stancu, iar militarii n-au scos nici 
măcar un „draw" în fața unui adversar rămas 
în 10 oameni!...

De ce susținem, și noi, că C.C.A. n-a știut 
să joace în meciul de duminică? Pentru că:

1. Fundașii (în primul rînd) și halfii au jucat

• Fără îndoială eă puține con
cursuri Pronosport pot fl compa
rate — în ceea ce privește surpri
zele — cu concursul nr. M din 30 
septembrie. Neașteptata victorie a 
deținătoarei „lanternei roșii1* în 
meciul susținut în deplasare cu li
derul clasamentului nu a provocat 
însă singură — așa cum au cre
zut mulți — absența buletinelor cu 
12 rezultate exacte, o dovadă con
cretă în această direcție o consti
tuie cele nu mai puț’n de 8 bule
tine (din cele premiate pentru 11 
rezultate exacte) care la meciul 
C.C.A. — Dinamo Bacău aveau 
trecut... 2. Au tost închise însă la 
alte meciuri șt în special la meciul 
VT: D nsmo Orașul StaHn — Ener
gia Minerul Petroșani. Dar nici me
ciul de ia Orașul Stalin nu trebuie 
considerat ca o mare surpriză atîta

• Astăzi se dispută două in
teresante jocuri restanțe în ca. 
dru! seriei a doua a categoriei B:

La Orașul Stalin': Energia St 
Roșu-Știința București.

La Iași: Știința.Progresul CFCS 
București.

• Programul jocurilor de du
minică din București: Stadionul 
Dinamo, ora 9: Progresul CPCS. 
Energia 1 Mai Ploești (cat. B.); 
terenul Dudești, ora 10,30: Ener
gia ,,23 August" București-Loco, 
motiva Galati (cat. C.); Stadio
nul Giulești, ora 10.30: Locomo
tiva MCF-Energia Sinaia (cat. C).

• Etaminică se dispută întîlni- 
rea internațională dintre echi
pele reprezentative de surdo-muțî 
ale R.P. Romîne și R.P. Polone. 
Meciul se va juca pe Stadionul 
Dinamo, cu începere de la ora 
10.45.

■ Partida Progresul București 
—CCA se va dispui ar • sîmbătă, 
la ora 16 pe Stedronul ,.23 Au
gust" și nti pe stadionul Republi
cii cum se fixase iniția!, iar

LIDERII AU RĂMAS MESCHtMBAȚl IU CATEGORIA C.
SERIA. 1

X Rec. Fălticeni 19 14 3 2 50:17 31
2. Loc. Pașcani 19 14 1 4 45:20 29
X Fi. r. Buh uși 1911 4 4 42:26 26
4. Vict. Tecuci 19 19 4 5 41:23 24
5. Știința Galâți 19 10 2 7 31:17 22
• Energ. Moinești 19 9 2 9 36:35 20
7. Dinamo Galați 19 8 2 9 37:27 18

3. Dinamo Dorohoi 19 6 3 19 31:38 19
9. Rec. P. Neamț 19 5 4 10 29:48 14

19. Progr. Rădăuți 19 4 5 10 28:44 13
IL Progr Iași 19 3 6 10 19:38 13
12. Voința Tecuci 19 1 2 16 11:65 4

SERIA !!
1. Loe. MCT Buc. 21 15 3 3 66:14 33
2. Energ. Tîrg. 21 15 2 4 50:24 32
X Loc. Galați 21 :13 4 5 26:18 28

4. Progr. Corabia 21 9 6 6 26:22 24
5. Energ. Sinaia 21 8 6 7 36:30 22
4. Fi. r. Giurgiu 21 8 5 8 29:28 21
7. Energ. 171 a 9 3 9 30:49 21
4 Energ. Buc. 21 7 5 9 35:27 19
9. Din. Pitești 21 6 7 8 25:21 19

te. Energ. Met. c-ța 21 74 10 26:29 18
11. Energ. Constr. C-ța

21 7 4 10 41:53 18
12. Energ. Brăila 21 6 4 11 24:39 16
13. Fi. r. BR Buc. 21 7 1 13 30:45 15
14 Progr. Călărași 21 1 6 14 14:56 8

SERIA m
L Din. Tg Mureș 20 13 4 3 52:22 30
1 Energ. B. Mare? 19 12 2 5 44:25 26 nu au fost focă omologate.

X Energia 7 19 11 2 6 41:31 24
4. Rec. Toplița 19 10 4 5 23:22 24
5. FI. r. Cluj 19 10 2 7 38:23 22
X FI. r. Sf. Gh. 20 7 4 9 28:23 13
7. Progr. Turda 19 6 6 7 25:27 18

8. Energ. Oradea 19 7 4 8 24:32 10
9. Rec. Salonta 20 4 8 8 18:22 lfi

19. Rec. Sighet 20 5 6 9 22:37 16
11. Loc. Oradea 19 7 1 11 16:27 15
12. Rec. Cărei 20 4 5 n 13:32 11
IX Energ Turda 19 5 2 12 24:43 12

SERIA IV
L.Energ. ML Arad 1SU 3 3 3^15 29

2. Știința C-va 19 10 4 5 25:13 24
1 FL r. R. Vîlqea 19 10 3 6 42:20 23
4. Energ. Oțel Roșu 19 9 5 5 29:25 23
5. FL r. 7 Nov. Arad

18 M 1 7 30:32 21
6. Energ. 14 19 6 e 5 19:22 20
7. Loc. Craiova 19 7 5 7 32:35 19
9. Energ. C. Arad 19 4 7 8 20:27 15
10. Energ. Craiova 19 5 4 10 19:26 14
11. Progr. Timiș. 19 5 2 12 18:36 12
12. Loc. Simeria 18 4 2 12 23:34 .10

Rezultatul (jocului Locomotiva
Simeria-Fl. r. 7 Nov. Arad nu ne-a
parvenit încă. Parte din rez uita-
tele în baza cărora a-u fast al-
cătuite clasamentele de mai sus

unei surprize
mult prea înainte „ținînd" astfel întreaga echipă 
adveTsă în apărare și mărind — prin aoeasta — con
fuzia din jumătatea de teren adversă. In acest 
fel, acțiunile ofensive n-au putut fi tuci măcar 
inițate (ce să mai vorbim de desfășurare!) pe 
un spațiu mai dezaglomerat.

2. Halfii și tripleta au jucat numai cu pase 
scurte .exagerat de multe, ceea ce a convenit 
apărătorilor băcăoani. care n-au fost deloc „fu. 
găriți" sau siliți să iasă din dispozitivul fixat în 
apărare.

3. C.C.A. a uitat că elementul care i-a adus, nu 
de mult, atîtea succese a fost jocul lansat, 
agresiv, pe extreme. Duminică, n-am văzut aproa
pe de loc cursele lui Tătara și Cacoveanu.

4. Și, însfîrșit, jucătorii de la C.C.A. au do
vedit că nu știu să-și păstreze calmul atunci 
cînd, pe teren, nu le „ies" socotelile. Stăpîniți 
de nervozitate, unii dintre ei au comis și greșeli 
tehnice și gesturi nesportive. Și unele și altele 
n-au fost decît în avantajul... adversarului!

Discutam, duminică seara, cu unul dintre an
trenorii. de la C.C.A. E'l explica insuccesul echi
pei militare — între altele — și prin., sistemul retro
grad de joc, strict de apărare, al băcăoanilor. Sîn
tem de acord că asemenea practici, mai ales dacă 
devin sistem, sînt retrograde și condamnabile,

Dar, într-un campionat, în care se joacă pentru 
puncte nici o echipă nu se oferă pur și simplu 
pentru a fi bătută, în virtutea unor calcule an
terioare care o clasează a fi mai slabă decît 
adversarul...

Iar unor echipe fruntașe, nu li se admite să nu 
știe să joace împotriva unui adversar care se 
apără. Mai ales cînd antrenorii lor știu ce 
trebuie făcut în astfel de cazuri...

RADU URZICEANU

©•onosport
timp cit clasamentele ne arată că 
dinamoviștii din Orașul Stalin au 
obținut acasă cele mai puține punc
te (5) iar în deplasare cele mai 
multe (ta egalitate cu C.C.A : 11)!

Deci Important — pentru a cita 
oară se spune aceasta? — este să 
știi să alegi meciurtSe care pot 
produce surprize șl., să le treci pe 
buletin. Pentru a vă putea da cî
teva indicații (în care dvs. puteți 
avea sau nu încredere) am făcut o 
„anchetă**  printre part jc.panții din 
cîteva agenții. Iată1, concluziile: a) 

Dinamo București — Locomotiva 
București duminică pe Stadionul 
„23 August" în cuplaj cu meciul 
de handbal dintre echipele R.P.R. 
și R.P.F. Iugoslavia.

■ întrucît, din cauza lipsei de 
măsuri de ordine la jocul cu 
Victoria Tecuci, Științei Galați i 
s-a ridicat dreptul de organizare 
Pe trei etape, meciul de dumi
nică Știința Galați—Recolta Făl
ticeni &e va disputa la Buzău. 
Jocul FI. roșie Suceava—Loco
motiva Constanța va avea tac la 
C. Lung Mold., iar Energia Met. 
Arad—Locomotiva Simeria a 
fost programat pentru sîmbătă 
la Arad.

■ Biletele pentru întîlnitrile 
Progresul București—C.C.A. și 
Dinamo București — Locomotiva 
București, se pun în vfnzare azi 
ta ora 16 la agenția centrală 
Pronosport din calea Victoriei nr. 
9,' căsa specială din str. Ion 

,^idu (fostă Boerescu) și ca
sele stadioanelor „23 August", 
Ciulești și Dinamo.



Frate, frate întrecerea .
întrecere. La această parafrazare 
a cunoscutei zicale s-au gîndit 
desigur mulți dintre spectatorii 
care asistau la primul set 
al intîlnirii de tenis ce avea să 
desemneze pe campionul țârii. 
Intr-adevăr, cei doi protagoniști, 
frații Gheorghe și Marin Vtzlru 
și-au disputat întîietatea în pri
mul set al acestei partide cn o 
ambiție și o dîrzenie demnă da 
titlul pus în joc. Și unul și 
celălalt au făcut uz de întreaga 
lor capacitate de luptă și de 
toate cunoștințele lor tehnice șl 
tactice fapt care a ridicat va
loarea întîlr.irii, de multe ori 
realizîndu-se schimburi de mingi 
de toată frumusețea. Victoria în 
set i-a revenit la lim'tă lui Gh. 
Viziru, cu 8—6. Următoarele 
două seturi au fost cîștigate însă 
cu ușurință de Gh. Vizwu, cu 
același scor: 6—1. Marin Viziru 
nu a mai depus aceeași stă
ruință și. se pare, menajtndu-se 
pentru finala de dublu mixt, nu 
a mai insistat. Noul nostru cam
pion a arătat o satisfăcătoare 
siguranță în voleuri și o îmbună 
tățire a lovituri' din dreapta. 
Cucerirea titlului de campion re
publican vine să răsplătească per
severența și eforturile lui Gh. 
Viziru, care s-a instalat 4fri nou. 
dar cu mai multă autoritare de
ci t pînă acum, în fruntea cetor 
mai buni jucători de tenis din 
țara noastră.

Finala probei de dubiu nuxt 
a oferit cunoscătorilor în materie, 
o veritabilă surpriză, atît în 
ceea ce privește desfășurarea cît 
și prin rezultatul înregistrat 
Perechea Eva Stăncescu—Cata

Voi jocuri internaționale ale f otbaliștilor romîni
Întâlnire ca echipa de theret

a Suediei
Pentru date de 28 octoaiorie 

este în curs de perfectare un meci 
între selecționatele de tineret ale 
României și Suediei (alcătuite din 
jucători în vîrstă de maximum 23 
ani) [nîîlnirea se va disputa la 
București. Pregătirile pentru se
lectionarea echipei noastre au în
ceput. Astăzi va aP’ea loc un prim 
antrenament comun la care a fost

Comentare pe marginea concurărilor internaționale de scrimă
Despre comportarea floretistelor

Emoțiile scrimerilor și oficiali
lor au trecut odată eu uitinrat »- 
salt de sabie din barajul de du
minică seara, cel care a adus o 
victorie meritată polonezului Paw
lowski. Odată scăpați de „frigu
rile" ce ti le dâ examenul fn care 
trebuie să dovedești dacă ai sau 
nu maturitatea să organizezi o 
competiție internațională de am- 
p oare și — totodată — să aperi 
cum se cuvine culorile tării în 
întrecerile sportive, să stăm de 
vorbă pe Îndelete, stabilind ce a 
fost bun și ce a fost râu în acea 
stă importantă Întrecere

De la bun început, părerea noa 
stră este că putem fi satisfăcut! 
că am găzduit un concurs valo
ros, cel mai bun pe care Earn a 
vitf vreodată tn tară și — în a- 
celași timp — unul dintre cele 
mai valoroase pe plan european 
în această perioadă preolimpică 
D'n acest punct de vedere toată 
lumea a fost mulțumită: polo
nezii pentru că au reușit să-și 
verifice trăgătorii de sabie și 
de soadă intr-o înfr^cere nespe
rat de bună și d<- dificilă; ita
lieni oentru că sP' Vele ’or — 
.Saccaro, Chicca, Predaro’î, Bulleri, 
Bigi, Picchi — au fost rodate 
și puse la grea încercare în 
compania unor consacați (scri- 
tneri polonezi) și a unor reve
lații (trăgătoarele noastre); bul
garii pentru că au învățat multe 
lucruri noi și totodată au dove
dit că în curînd vor avea un 
cuvînt greu de spus, (în special 
la sab’ej noi — despre noi a- 
vem mai multe de spus.

Iată unele aspecte mai impor
tante ;

• In fine, după ani de zile de 
așteptare am reușit să vedem un 
adevărat spectacol de scrimă : va
loros, disputat cu asalturi intere
sante, și, mai cu seamă, cu ar

lans pornea favorită în inul- 
nirea ctt cuplul Julieta Namian— 
Marin Vizirii. Ultimii însă au 
răsturnat acest pronostic. Julieta 
Namian și Marin Viziru au ac
ționat cu hotărî re încă de la 
început, au atacat deseori la fi
leu, prinzîndu-și de nenumărat» 
ori adversarii pe picior greșit. Ei 
au dominat, în ceâ mai mare 
parte a înlîlnirii, cucerind o vic
torie puțin scontată, dar pe de
plin meritată. Ce au făcut în 
schimb Eva Stăncescu și Cara- 
lulfe? S-au mișcat foarte greoi, 
nu și-au coordonat mai de toc 
acțiunile și au Jucat prea pru
dent. Este inexplicabil șl pro
centul exagerat de mare al min
gilor ratat» de Ca-altrlis, care 
în primele patru ghemuri ale 
setului Intîi — de p'ldă — n-a 
reușit să dea nici o mtngie 
peste plasă. (Rezultat ’ Juiieta 

Namian, M. Viziru — Eva Stăr- 
cescu, Caralulis 6—1,. 6—3. Fi
nala probei de s<nphi bărbați a 
categoriei a doua a luat sfwșiț 
cu victoria mezinului familiei 
Viziru, Dumitru, care Fa depășit 
pe Petre Marin cu 6—4. 4—6, 
6—3, 6—3

★
In finala de dublu bărbați, Gh. 

Vizini-M. Viziru — Can*uHs-Za-  
copceanu întreruptă la scorul de 
2_l (6-3, 6-4, 4-6) ta f«vre
rea cnipltaui Gh. Vtzjro — M. Vi
ziru, s-a mai jucat un singur set. 
In care victoria le-a revenit tot fra
ților Viziru, ca 6—0. Cu această 
victorie, perechea Gh. Viziru —_M. 
Viziru a cucerit titlul de campion 
republican de dublu bărbați.

sp.cia.Utolui italian, precum și re
zultatele și comportarea trăgătoa
relor în acest concurs internațio 
nai sînt numai cîteva din argu
mentele de care forurile compe
tente ar trebui să țină seamă a- 
tu<nci cînd se discută partici
parea floretistelor la Melbour
ne. Acestor tinere trăgătoare 
ridicate prin multă strădu
ință în ultimii ani la nivelul ce
lor mai bune din lume, trebuie să 
ii se arate încredere, să li se cre
eze cond'fii să-și apere valoarea 
și să-și completeze experiența ma
rilor Întreceri. Acesta a fost mo
dul de lucru al polonezilor cu ti
nerii lor sabreri și drept urmare, 
astăzi culeg roade invidiate chiar 
de către noi; așa au procedat în
totdeauna italien i și de aceea au 
avut la București un Saccaro sau 
Chicca care ne-au entuziasmat 
prin felul tor de luptă ; astfel au 
făcut și francezii, maghiarii sau 
trăgătorii Unxinii Sovietice, insta
lați cu autoritate în fruntea ie 
rarhiei mondiale I

• In acest prim concurs inter
național ind vidual pe care l-am 
găzduit, am reușît să dovedim că 
sîntem capabili să asigurăm o 
bună organizare. Reușita este ou 
atît mai remarcabilă, cu cît con
cursul, nefiind prevăzut din t mp 
In calendarul internaționa1, nu a 
beneficiat de toate condițiile ma
teriale necesare unei întreceri de 
acest gen. Dimpotrivă. Organiza
torii au întîmpinat foarte multe 
greutăți nejustificate la eliberarea 
materialelor din magazia C.C.F.S 
și cu transportul lor la sală. Con. 
siderăm că o asemenea acțiune nu 
trebuie să se bazeze nuinai pe ac
tiviștii voluntari, ci trebuie în 
primul rînd să formeze o preo
cupare pentru cei salariați, în 
vederea rezolvării ei I

RENATO ILIESCU

C- S.

convocat un număr de aproape 40 
de tineri fotbaliști printre care 
Sfetcu (Ploesti), Neddcu (Cluj)- 
Batogh (Mediaș). Rădulescu. Dra- 
aomir<*șcu.  Bîi—.. rccAv e*"

Jniierii IstaobelBlai ia Roomii

Din pai tea te. capei turce s-a 
primit o interesante propunere 
privind un turneu ai selecționatei 
de juniori a orașului Istanbul. Fo. 
nil turc propune două jocuri In 
Rominia în cursul acestei luni, și 
o revanșă în mer i» la Istanbul.

bitraje competente și obiective. De 
la acest spectacol foarte mulți 
au plecat cuceriți d» frumusețea 
seri me, așa că activitatea noas
tră internă a avut de cîștigaț 
ca popularitate. Trebuie să in
sistăm pe acest drum.

• Ne am putut da seama 
valoarea floretistelor noastre ur 
mărtndu-le la lucru în compania 
unor trăgătoare cu renume. Din 
această confruntare am ieșit con
vinși că putem aspira oricînd și 
ori unde la locuri de frunte In 
ierarhia mondială. Este semnifi
cativă afirmația conducătorului 
delegației Italiei, avocatul Euge
nio Oliveri : „Aveți o formație de 
toată frumusețea — tînără, omo
genă, și mai cu seamă valoroasă 
prin tehnică și putere de luptă. 
Orb este cea mai în formă, și 
poate să "îștige concursuri de 
maximă importanță ; Vicol are o 
tehn:că adm’rabilă, dar îi lipsește 
hotărîrea: Orban este un sac de 
caEtăți. parțial șlefuite, iar Sam- 
sudeanu este combativitatea în
truchipată. care nu Îmbină însă, 
deocamdată, așa cum trebuie, pu. 
terea de luptă cu tehnica și mai 
cu seamă cu tactica. Locul 6 ob
ținut la „mondiale", deși este 
foarte bun pentru o formație de
butantă, cred că nu indică toate 
posibilitățile floretistelor voastre. 
De am avea noi asemenea trăgă
toare nu am sta în dubiu dacă să 
le trimitem sau nu la Melbourne. 
Dar noi ne bazăm în special pe 
Cotlombetti care este bună, dar 
care a pierdut la reprezentantele 
voastre. Așa că nu știu re vom 
face*.

Această declarație completează 
punctul de vedere al tehnicieni
lor scrimei noastre care susțin 
participarea floretistelor la Jomi 
rile Olimpice. Gu alte cuvinte, in
dicațiile antrenorilor, declarația

lald-l pe noul nostru campion 
Gheorghe Viziru intr-un moment 
de concentrare intensă in timpul 
intîlnirii finale cu Marin Viziru.

Simultanele șahiștilor participant 
la campionatul mondial

Numeroși participant! ta cea de 
a XH-a Olimp adă de șah se a- 
flă încă în Uniunea Sovietică. O 
parte dintre ei vor începe peste 
cîteva zile întrecerile marelui tur
neu internațional organ’zat în me
moria renumitului șahisf rus, A- 
lexandr Alehin. In așteptarea în
ceperii concursului, șahiștii oas
peți au dat simultane în diferite 
orașe ale țării sovietice. Marele 
maestru Matanovc (R.P.F. Iugo
slavia) s-a întîlnit cu șahiștii o- 
rașetor Sverdlovsk și Celiabiask 
din Ural. La Kiev, capitala U- 
cra'nei a jucat maestrul interna
țional Go’ombek (Anglia), iar ma
rele maestru german Unziker a 
fost oaspete'e șahiștilor din Ros
tov pe Don.

La Moscova au dat simultane 
marii maeștri Najdorf (Argenti
na) și Szabo (R.P. Ungară). 
Primul a jucat ou muncitorii și

• Pentru pregătirea luptătorilor 
la stilul liber, Federația Italiană 
de lupte a făcut apel ia cunoscu
tul antrenor turc Nury Boitorum.

• Comitetul olimpic italian a 
selecționat un lot de 130 sportivi 
pentru J- O. de la Melbourne. Ita
lia va fi reprezentată la atletism, 
natație, sporturi nautice, box, 
lupte, haltere etc.
• Australia va fi reprezentată 

de 300 sportivi; aceasta este par
ticiparea oea mai numeroasă pe 
care a avut-o Australia vreodată 
la J. O. — Explicația nu este greu 
de dat... Participarea acestui grup 
țva costa totuși importanta sumă 
de 60 000 lire australiene. Ulti
mele verificări ale sportivilor aus. 
traîieni vor fi făcute în parcul 
olimpic din Melbourne.

• G. Normau, D. Cobley și T. 
Hudson au fost selecționați pentru 

inginerii de la uzina Lihaciov, iar 
marele maestru maghiar cu învă
țătorii din Moscova.

Fotbal peste hotare
• In campionatul de fotbal a!

U.R.S.S. s-a înregistrat ua rezultat 
neprevăzut. Echipa Rezervele da 
Muncă, din Leningrad a întrecut pe 
Torpedo Moscova cu severul scor 
de 4-1. O victorie categorică a re
purtat Ț.D.S.A. întrecînd cu »-l 
Zenit Leningrad. In schimb; medul 
Cosa Ofițerilor Sverdlovsk-Dinamo 
Kiev s-a încheiat cu un surprin
zător rezultat de egalitate: 1-1.

• Duminică s-a desfășurat la 
Cracovia întîlnlrea internațională de 
fotbal dintre echipa locală Wlsla șl 
cunoscuta echipă sovietică Dinamo 
Moscova. La capătul unui joc dis
putat fotbaliștii sovietici au obținut 
victoria eu scorul de 5-2.

• Echipa sovietică de fotbal Șah- 
tioe Stalina oare întreprinde tn pre
zent un turneu In Norvegia a Ju
cat la M septembrie cu echipa se
lecționată a orașului Drammen. Vic
toria a revenit echipei Șahtior cu 
scorul de 4-1.

• In orașul Szczecin s-a disputat 
duminică întîlnlrea internațională 
de fotbal dintre echipele reprezen
tative de juniori ale R.P. Polone și 
R.P. Bulgaria. Medul s-a încheiat 
cu scorul de 4-1 (S-l) în favoarea 
fotbaliștilor bulgari.

Pregătirile hochei știlor sovietici
Hocheișt-i sovietici au început 

pregătirile în vederea sezonului 
internațional și a campionatelor 
mondiale ce vor avea loc la înce
putul anului 1957 la Moscova. 
Astfel, pe patinoarul artificial din 
parcul Sokolniki a fost organizat 
un interesant turneu cu handicap 
Echipele T.S.K.-M.O., Dinamo 
Moscova și Aripile Sovietelor au 
dat celorlalte participante un a- 
vans de 5 puncte. Intîlnind în

tul cehoslovac Balica a stabilit un 
nou record al țării sale țn proba 
de 3000 m obstacole re&lizînd tim
pul de 8’48”.

• Pe stadionul Dinamo din Mos
cova s-a desfășurat timp de 3 zile 
finala concursului de atletism al. 
studenților din Moscova. Da com
petiție au participat peste 1700 de 
studenți și studente.

Dintre rezultate se pot menționa 
cîteva de valoare internațională. Da 
100 m. plat studenta de la Institu
tul de telecomunicații, Nina De- 
konskaia, a realizat timpul de 
U”8/10 iar Vladimir Șevkalovici 
(Institutul de Mine) a aruncat discul 
la 52*73 m. învingîndu-1 pe record
manul U.R.S.S.. Otto Gri gal ka.

• Zilele trecute s-a desfășurat la 
Dodz întîlnlrea Internațională de 
fotbal dintre echipele selecționate 

ale orașelor Bratislava și Dodz. Fot
baliștii cehoslovaci au terminat în
vingători cu scorul de 4-2 (2-1).

• Cu prilejui unui concurs de 
atletism desfășurat la Presov atle

a reprezenta Anglia la pentatlon 
modern
• S.U-A. vor fi reprezentate I» 

polo pe apă de Southern Califor
nia W.PG
• Jacques Degats, recordmanul 

Franței ta 400 m. a fost exclus 
din echipa de aHetism a Franței. 
Motivul: a refuzat să facă depla
sarea la București pentru a par
ticipa la Campionatele interna

ționale ale R.P.R., ceea ce a con
tribuit la absența altor doi ctinos- 
cuți atleți: Martin du Gard șl 
Haarhoff. Prin suspendarea Iul 
Degats devine însă problematică 
trimiterea ștafetei de 4x400 m. a 
Franței fa J. O.
• Consiliul superior al Tinere

tului și Sporturilor egiptean a 
confirmat nepartfciparea Egiptu. 
lui fa J. O. de la Melbourne, dar 
a recomandat federațiilor de spe
cialitate să înceapă pregătirile 
pentru Jocurile Olimpice de ta 
Roma (1960).
• Din cauză că deplasarea 

sportivilor norvegieni fa Melbour
ne costă foarte mult. Comitetul 
olimpic național ta redus numă
rul reprezealtasițîltor săi ta 18 

La atletism vor participa 3 oa- 
meni: marea speranță Egil D*-  
nielsen (suliță). Sverre Strawdll 
(ciocan') și — în lipsa fui Au- 
dun Boysen cere a renunțat ta 
deplasare — sprinterul Biorn NH_ 
sen sau Ernst Larsen (8.000 ob
stacole). La tir vor participa S 
oameni printre care Eriing Kongs- 
haug, Kvarme. Skredsgaard. M»' 
tinsen (tir redus), la caiac u« 
sportiv (Knot Ostbv — I »*  d 
10.000 m ), ta yachting 8 si la 
lupta 3.
• Intre 7 și 16 octombrie se vor 

desfășura la Canton jocurile de 
selecție ale loturilor olimpice <ÎW 
R.P. Chineză. La aceste întreceri 
participă și eoh’tpe de natație fâ 
baschet din Macao, atleți șl bao- 
chetbaliștl din Hongkong.

Atlefi romini la Praga
Sîmbătă și duminică are toc Ia 

Praga un mare concurs atletic ta 
care participă sportiv' din aso
ciațiile C.W.K.S. (R.P. Polonă) 
C.C.A. (R.P. Romînă) Honved 
(R.P. Ungară) și U.D.A. (R. Ce
hoslovacă)

Lotul ațleților noștri va cu
prinde pe I. Soter, N. Bucea, C. 
A ioanei, D. Zamfir, N. Rășcăne- 
scu, V. Zăvădescu, Ion Sorin și 
Aurel Ra'ca.

sferturi de finala pe Spartak, Di
namo Moscova, deși a cîșțigat cu 
3—1, a fost eliminată din compe
tiție pentru că scorul consemnat 
în mod oficial a fost de fapt 
6—3 în favoarea lui Spartak. In 
schimb Aripile Sovietelor, deși au 
pornit de la 0—5 au încheiat cu 
13—6 mec ui lor cu echipa ora 
șului Elektrostal.

In finala competiției s-au cali
ficat T.S.K.-M.O. și Aripile So
vietelor.

• Intr-un meci Internațional de 
caiac-canoe desfășurat duminică pe
apele. rîului Mama echipa repre
zentativă a R. Cehoslovace a dis
pus de Franța cu scorul de 53-37.

• Echipa selecționată de box a 
orașului Cairo a repurtat un fru
mos succes internațional reuș'nd să 
învingă cu categoricul scor de 10-2 
echipa oresuni Kariovv-V^rv

• Echipa feminină de baschet 
Slovan Orbis (R. Cehoslovacă) și-a 
continuat turneul în Franța, jn- 
cînd zilele trecute la Grenoble eu 
formația locală A. D. Grenoble. 

Baschetbalistele cehoslovace au re
purtat victoria cu scorni de 69-32.

• Echipa de hochei pe gheață a 
R. Cehoslovace va avea in acest an 
un bogat sezon internaționa!. Ho- 
cheiștii cehoslovaci vor susține mal 
multe întîlnîri internaționale în 
străinătate, iar ia mijlocul lunii fe
bruarie se vor deplasa la Moscova, 
în vederea campionatelor mondiale.

Recent federația cehoslovacă do 
specialitate a alcătuit lotul echipei 
reprezentative care și-a început pre
gătirile pe patinoarul artificial din 
Praga. Din lot fac parte cunoscuțll 
jucători Danda*  Barton, Gut, Pan- 
tucek. Bacilek, Navrat și alții.


