
Juniorii la ordinea zilei

A
 maiorului de sport nu a putut 
să-i scape o observație in. 
teresantă: în ultimele săptă-I

: mini juniori din diferite sporturi, 
reprezenUnd în întreceri interna
ționale culorile țării noastre, au

■ reușit rezultate otntre cele mai 
bune, cucerind frumoase victorii 
în compania unor adversari bine 
dotați. Astfel, la Paris tinerii noș
tri jucători de tenis de masă au 
reeditat și încă cu brio succesul 
din aceasiiă primăvară, de la Opa- 
tija, cîștigînd patru din cele cinci 
probe programate (în cea de a 
clintea am avut de asemenea un fi
nalist); la Tg. Mureș, intr-un in- 

! teresant concurs de călărie, junio
rii romîni, debutanți într-o astfel 
de întrecere, ne-au adus satisfac
ția altor victorii, iar la București 
scrimerii juniori au ocupat locurile 
de frunte a|e campionatelor noa
stre internaționale. La tir, perfor
manțele lui Peter Sandor și ale 
Jacqueline! Zvonevski, tot 
jnniori, au făcut să se vorbească 
ta superlativ despre trăgătorii ro. 
mini ’

Scriind 
gîndjt să 
laudă pe 
doială Maria Golopența, 
Barăsch. Gh. Cobîrzan sau M. Is- 
co vilei. deopotrivă cu scrimerul T. 
Mureșanu ori Marica Both, ci la 
cu totul altceva și anume la noua 
generație care se ridică în sport 
și de la care așteptăm cu încre
dere să ne reprezinte cu cinste și 
după ce vor trece in rîndurile 
sportivilor maturi, fn această di
recție, ’nu putem să nu subliniem 
munca prodigioasă dusă cu tine
retul de Asociația Dinamo prin 
,,Ti nărui Dinamovist". Numai în 
acest an 6000 de copii din Bucu
rești au început să practice spor- 
tut? 600 dintre ei intrînd in rindu- 
rile Asociației. Tinerii dinamoviști 
au îmbunătățit în acest an 30 de 
recorduri naționale pentru juniori,

aceste rinduri nu ne-am 
repetăm cuvintele de 
care le merită fără în.

Mariana

cuceriod 33 -de titluri de campioni 
repuuaîcani.

Munca susținută dusă în acele 
sporturi în care juniorii s-au 
bucurat de atenția cuvenita 
(chiar acolo unde au avut de aș
teptat ani de zile) ne face însă să 
ne gîndim totodată la greșelile 
caire se fac la alte discipline spor
tive la lipsa de orizont a unor co
misii centrale, inspecții, antrenori 
de stat, asociații și colective spor

tive. l-n ir adevăr, rugbiștii jun’ort 
nu au avut pînă astăzi o competi
ție internațională, deci o «mfrun- 

serioasă, deși echipele noastre 
seniori s-au 

internațional 
De asemenea.

la

tare 
de 
plan 
ani.

impus 
de
se 

spune că și la box, la 
baschet, handbal și la alte 
discipline sportive problema 
rilor nu este tratată așa cum se 
cuvine și că, atit lipsa unor între
ceri interne corespunzătoare cit și 
a celor internaționale, fac oa sub 
aspect cal tativ să fim încă de
parte de valoarea pe care, în alte 
împrejurări, am fi putut s-o rea
lizăm.

Am socotit foarte potrivit să a- 
ducem in discuție tocmai acum. în 
perioada aceasta în care unii ju
niori ne-au oferit satisfacția cî- 
torva victorii internaționale, pro. 
Hema jun;ori!or, atrăgînd atenția 
C.C.F.S., tuturor comisiilor cen
trale și deopotrivă asociațiilor și 
colectivelor sportive că munca cu 
juniorii trebuie să constituie o 
preocupare de frunte în activitatea 
lor. Lucrind în mod serios cu ju
niorii, adică recrutîndu-i cu aten
ție, pregătindu-i în condițiuni co
respunzătoare atît sub aspect teh
nic cit și educativ, apleeîndu-ne 
cu grijă asupra acestor tinere vlăs
tare, vom asigura o bază trainică 
sportului nostru în viitor. Fie ca 
aceste rinduri să deschidă ochii 
celor care nu știu sau nu vor să 
vadă încă, dincolo de priliul pas 
pe care.f au de făcut...

pe 
cdțiva 
poate 
volei, 
multe 
junio-
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a facilita drumul vos- 
măiestrie în atletism, 

un concurs adresat 
elevelor din școîiie me.

Care 
parti-

căror 
aceste

Popas la București în drum spre Melbourne
Pe poligonul Tunari nu va ii 

nici astăzi liniște deplină. Stan
durile vor fi ocupate din nou de 
trăgători, nu peniru concurs cî 
pentru obiișniuitul antrenament. 
Dar animația care a domnit în 
ult'mele cinci zile ale săplăminii 
trecute, acel du-te vino de pe 
alei, discuțiile în nenumărate 
graiuri, emoțiile provocate de re
zultatele mari, au rămas în ur
mă, s-au stins. Protagoniștii ce
lei de a III-? ediții a Campio-

Jocurtlor OUm- 
a fost deci nu

mai

ae ați citit titlul, arun- 
privirife pe fotografia ală> 
care înfățișează tineri ca 
în plină îrtfrecere în canr

TOATE FELICITĂRILE 
TEREZEI QUINTUS!... I*

lie, spre startul 
pice. Bucureștiul 
mai un popas pentru cei 
mulți dintre participant.

Despre calitatea performanțelor 
realizate pe poligonul Tunari ne-a 
vorbit conducătorul deJegației
italiene, generalul Giovanni Galla: 
„Numărul mare de recordmeni
mondiali, olimpici și europeni pe 
care i-a reunit competiția a dat 
naștere unei lupte de-a dreptul 
impresionante. Rezultatele marț 
nu s-au lăsat așteptate. Consider 
că întrecerea, așa cum a fost or
ganizată. este un omagiu adus ti
rului”. Și într-adevăr, performan
țele realizate sînt de prima mînă. 
Să amintim doar că la armă li
bera calibru mare 120 focuri, atît 
cîștigătorul (Allan Erdman? cit și 
cel de ,al doilea clasat (V. Borisov) 
au oibtținut cifre peste actualul 
reoord mondial (1139 p.):_1144 p. 
și respectiv 
aceeași armă, 
Bogdanov a 
mondial (393 
p. Am putea 
performanțele 
viteză (V. Sorokin 539 p. în timp 
ce recordul mondial este de 587 
p.) armă liberă calibru redus (B. 
Pereberin 1176 p. perfo-manță 
egală cu recordul mondial) și cu 
alte rezultate care reprezintă noi

1141 p. Tot la 
poziția culcat, A. 
întrecut recordul 
p.) realizînd 394 
continua lista cu 

obținute la pistol

recorduri ale țărilor respective 
sau cifre situate în apropierea 
recordurilor lumii.

Ursul din cei mai activi oaspeți 
ai campionatelor a fost H. Lonrt- 
berg. secretarul federației suedeze 
de tir. „înarmat” cu aparatul de 
fotografiat, el n-a tăsat să-i sca
pe nici una din fazele acestei im
portante întreceri. Rugat să ne 
vorbească despre competiție, el a 
spus: „Am venit la București con
vins că voi fi martorul unor a- 
devărate dispute preolimpice. Și 
nu m-am înșelat. Ați reușit să-i 
strîngeți pe poligonul Tunari pe 
cei mai mulți dintre fruntașii 
mondiali ai tirului. In compania 
lor, o parte din trăgătorii țării 
dvs. au realizat performanțe la 
înălțimea renumelui lor. Am reți
nut în special numele lui 
Sîrbu, Ștefan Petrescu, Henri 
școvici. Tereza Quintus (îmi 
proaspete in minte emoțiile
care ni le-a dat această minunată 
trăgătoare), Lia Sîrbu, Peter Șan. 
dor și al altor elemente ta'entae. 
pe care le-am urmărit, le-ara fo
tografiat im timpul acestei fmmoa. 
es competiții".

După 
cați-vă 
furată, 
și voi,
pionatul de juniori al țării.

Legătura dintre cefe două ele-

mente este ușor de înțeles : majo
ritatea juniorilor de valoare ai 
atletismului nostru s-au ridicat din 
rîndul vostru, al elevilor, lan 
„Sportul popular" are tocmai in
tenția de 
tru spre 
organizînd 
elevflor și
dii ale Capitalei

Iar dacă toate acestea vă tre
zesc interesul, veți dori desigur 
să aflați amănunte: Clnd și unde 
se organizează concursul ? 
sunt probele? Cine poate 
cipa ?

Iată întrebări firești, al 
răspuns nu-1 veți afla In
rîndurî. Dacă doriți Insă să știți 
totul despre „Săptamina atletis
mului școlar", — competiție or
ganizată în cinstea Luni Priete
niei Romîno-Sovietice, in pagina 
Idoua a ziarului veți afla răepum 
la toate întrebările voastre.

Un bogat program competiționai

Iosif 
Her- 
sunt 

pe

...sportivă care a realizat cea 
mai mare surpriză la campio
natele noastre 
de tir.

Tereza Quintus 
mișcării sportive 
stră. Conștiinciozitatea șj per
severența cu care se pregă
tește la Arad, dragostea ei 
pentru tir, modestia și voința 
de a învinge, i-au adus un bi
ne meritat titlu de maeștrii al 
sportului și de campioană re
publicană, iar zilele trecute o 
înaltă încununare a strădanii
lor sale : o performanță excep
țională (la proba de 60 focuri, 
poziția culcat) — 597 puncte 
și un loc II înaintea multor 
celebrități care vor apăra cu
lorile țărilor lor la JocurRe 
Olimpice de la Melbourne.

Din toată inima, sincere fe
licitări Terezei Quintus/

internaționale

face cinste 
din țara noa-

natelor internaționale de tir 
R.P.R. se pregătesc acum pentru 
o nouă călătorie, mai lungă de 
astă dată și care le pricinuiește 
fără îndoială emoții mai mari: 
drumul spre îndepărtata Austra-

H. NAUM

Aniversarea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie prilejuiește 
an de an însuflețită participare 
a maselor de sportivi din țara 
noastră la diferite competiții spe
cial organizate. Anul acesta, pe
rioada premergătoare sărbătoririi 
celei de a 39-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie cuprinde nenumărate ma
nifestări sportive. In curs de des
fășurare se află tradiționala și 
populara competiție de cros „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie". In 
toate centrele țării se organizea
ză competiții locale sub semnul 
intîmpinării zilei de 7 Noiembrie. 
Printre acestea se află și „Săp- 
tămîna atletismului", competiție 
organizată de ziarul „Sportul 
popular" pentru elevii școlilor me
dii din Capitală.

In bogatul program al acestor 
manifestări sportive, ia loc de 
frunte, se află tradiționala „Șta
fetă a Prieteniei romîno-sovieti- 
ce“, organizată de Comitetele pen
tru cultură fizică și sport regio-

nale, raionale și orășenești, o» 
sprijinul Uniunii Tineretului Mun
citor.

Pornind din toate colțurile țăr 
rii, participant la Ștafeta Prie
teniei romino-sovietice vor trans
mite tineretului sovietic mesajul 
milioanelor de sportivi ai Repu-« 
blicii noastre Populare, care nu
tresc cele mai înflăcărate senti-*  
mente de dragoste și recunoștin
ță față de popoarele marii Uni
uni Sovietice, eliberatoarea tării 
noastre.

Itinerariul Ștafetei Prieteniei 
Romîno-Sovietice cuprinde ua 
traseu ale cărui localități princk 
pale de pornire spre Iași (punea 
teii final al ștafetei) sînt orașeiet 
Constanța, Craiova, Timișoara, 
Oradea și Vatra Dornei.

Manea ștafetă se va desfășura 
în trei etape și anume: etapa l-a 
de Ia comune la centrele de ra
ion; etapa a Il-a de la centrdo 
de raioane la centrele de regiu
ne; etapa a III-a interregională. 
Schimburile ștafetei vor fi rom-*  
puse din minimum două 
în primele două etape 
murn 10 persoane în 
III-a. Ștafeta Prieteniei
Sovietice va porni din cele 5 lo
calități, pe traseele principale^, 
începînd din ziua de 31 octom-*  
brie și va sosi la Iași. în ziua da- 
6 noiembrie.

pdTSOSMA 
și maxi- 
etapa a
Romîno-

greutate 156 kg.), un scuter (Mo
torroller S. R. 56 de 125 cmc.,, 
4,25 h.p., consum 3,2 L la sută, 
viteză 75 km/h., motor in 2 timpi} 
greutate 124 kg.) și o motoretă, 
realizată in fabrica Simpson (ca
pacitate 48 cmc., consum 1,5 ia 
sută, viteză 40 km./h., 1,5 h.p.„ 
greutate 45 kg.).

Sute și mă de vizitatori trec zil
nic pe la magazin și personalul 
ccestiua face cu greu față ava
lanșei de întrebări. Rezumind, am 
putea spune că întrebarea gene
rală este : „Clnd le vom vedea 
ailergînid pe Șoselele noastre?"

I
 Citiți în pag. a 5-a 

continuarea anchetei 
noastre asupra pro
blemei: 
cauzele nivelului 
scăzut al fotbalului 
nostru". In numărul 
de astăzi: o serie de 
constatări ale citi
torilor în legătură 
cu problema terenu
rilor și antrenorilor

»
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,,Sportul popular organizează un concurs atletic? Da, desigur, 
venim cu toate“, ne-au declarat aceste tinere eleve pe care obiectivul 
aparatului de fotografiat le-a surprins in pauza dintre două seturi

ale unei întreceri școlare de volei.

Organizată de ziarul „Sportul popular” 
pentru elevii școlilor medii din Capitală

Nelipsita imagine a miilor de elevi răsfoind' cu înfrigurare pa
ginile ziarului purtind încă mirosul proaspăt de cerneală, nenumă
ratele scrisori primite la redacție din partea elevilor din cele mai 

! îndepărtate școli, discuțiile la care, întîmplător, nc-arn nimerit 
i martori, ne-aiu întărit convingerea că ziarul nostru are nrtilți, nespus 

de mulți, tineri prieteni. Și răspunzînd acestei prietenii, ziarul nos
tru i-a invitat — nu odată — pe tinerii săi colaboratori să-și spună 
părerea, în coloanele ziarului', despre activitatea iportivă din școli, 
să participe la marile competiții sportive de m: sa...

Cîtorva mii dintre numeroșii tineri cititori obișnuiți ai ziarului 
nostru — dlevilor din școlile medii ale Capitalei — le adresăm 
astăzi o invitație oarecum... neobișnuită ; Participați cu toții i*  
SAPTAMÎNA ATLETISMULUI, organizată in cadrul LUNII PRIE
TENIEI ROMÎNO SOVIETICE, de către ziarul „SPORTUL POPU
LAR", în colaborare cu Comitetul orășenesc C. F. S.. comisia oră
șenească de atletism și Secțiunea de invățămint a Sfatului popular 
al Capitalei.

• Școala profesională de ener
gie electrică din Timișoara orga
nizează și anul acesta — campio
nate de casă în cinstea zilei de 
7 Noiembrie.

Zilnic, terenurile de volei, bas
chet și handbal stat pline de elevi 
entuziaști care-și dispută întîieta- 
tea- Pentru dîrzenia cu care luptă, 
pot fi evidențiați elevii din anii: 
3 K, 3 strungari, 2. L.F. și 2 strun
gari. In mod special se remarcă: 
Ostin Laes, Carol Contur, Mifi-

Nu ne îndoim că aceste rînduri vor găsi ecou! dorit, că vor 
fi primite cu entuziasm de elevii din Capitală și îndeosebi de 
cei direct... interesați: elervii școlilor medii. Odată cu primele 

i impresii și-au făcut desigur loc și primele întrebări: Unde vor 
’ avea loc întrecerile?... Ce probe cuprinde programul?— Cine poate 

participa la finale ?—
★

„Săptămîna atletismului" este rezervată elevilor din școlile 
medii din București și cuprinde întreceri preliminarii și finale. 

Au drept de participare toți elevii acestor școli, pe baza înscrieri
lor nominale de probe (se fac, prin secretariatul școlii, la sediul 
ziarului nostru — Str. Constantin IMille Nr. 17), care se încheie 
vineri 12 octombrie, dimineața. Deci, vă așteptăm pe toți, dragi 
elevi, dimineața și după-amiaza (în funcție de programul școlii), 
pe stadionul Tineretului. Prima zi de concurs: 15 octombrie. Va 
fi „ziua alergărilor". Dar, notați-vă și celelalte date: 16 oct om. 
brie — „ziua săriturilor"; 17 octombrie — „ziua ștafetelor și a 
aruncărilor". Pe cine nu interesează însă și data finalelor? Iat-o: 
duminică 21 octombrie (ora 9). La întrecerile preliminarii (15, 16 și 
17 oct.) participă oricare elev, la finale...

Vă prezentăm acum programul tehnic al competiției: luni 15 
octombrie: 100 m. băieți ; 400 m. băieți; 1000 m. băieți; 100 m. 
fete; 400 m. fete; marți 16 octombrie: lungime băieți; lungime 
fiete; înălțime băieți și înălțime fete; miercuri 17 octombrie: 
gTeutate băieți; greutate fete; ștafeta 8 + 4 + 2 + 100 m. 
băieți; ștafeta 4 + 3 + 2 + 100 m. fete. Vreți să participați și 
la finale? Străduiți-vă să figurați pe lista primilor 12 clasați în 
fiecare probă. Alte cîteva amănunte : a) un elev nu poate, participa 
la mai mult de o probă și ștafeta; b) fiecare școală poate 
înscrie o sigură ștafetă; c) concursul se va desfășura conform 
regulamentului internațional; d) ședința tehnică de validare a 
înscrierilor are loc vineri 12 octombrie ora 17 la sediul ziarului; 
e) întrecerile se desfășoară pe două categorii de vîrstă : 14—15 ani 
și 16—17 ani.

Cîteva cuvinte pentru cei care vor urca... podiumul învingă
torilor: primii trei olasați în fiecare probă vor primi numeroase 
premii oonstînd din echipament sportiv, cărți, abonamente la ziarjl 
..Sportul popular" Și revista „Stadion" etc. De asemenea, se vor 
decerna cupe școlilor care vor reuși cea mai mare mobilizare și 
celor care vor prezenta cei mai mulți finaliști. Numeroase premii 
vor fi atribuite și unui număr de profesori de educație fizică, ar
bitri etc. Iar tuturor finaliștilor, o amintire în plus de la aceste ' 
întreceri: diploma de participant la „Săptămîna atletismului".

■A
Ce vor cuprinde următoarele noastre reportaje ? Noi dorim ca, ; 

în așteptarea întrecerilor, să înfățișăm cititorilor noștri cît mai i 
multe aspecte de la antrenamente, cît mai bogate cifre privind J 
înscrierile și... numele cît mai multor directori de școli, profesori i 
de educație fizică, antrenori și activiști sportivi, care sprijină aceste 
pregătiri.

Pe ceilalți elevi ai Capitalei, pe care nu i-am putut cuprinde în 
această competiție îi rugăm să nu se considere neglijați și-i aș
teptăm «u aceeași dragoste în... tribunele stadionului Tineretului. '

Vești de la corespondenți
că Marin, Robert Getvan și alții.

Mircea Popovici (corespondent)

• Dacă mergi vreodată la co
lectivul sportiv Energia Metalul 
Cîmpia Turzii să te interesezi de 
activitatea sportivă care se des
fășoară în cadrul acestui colectiv, 
președintele îți va răspunde că to
tul merge bine. Adevărul pare, a 
fi. însă, altul In afară de fotbal, 
handbal și atletism nu există 
nici o altă activitate sportivă. Des
pre competiții de masă nici vor

Aspecte pozitive și negative 
din desfășurarea „Campionatelor de casa

O inițiativă lăudabilă și bine
venită. In scopul desfășurării u- 
nei continue și multilaterale ac
tivități sportive de masă, în ul
tima vreme, majoritatea colecti
velor din întreaga țară își con
centrează atenția asupra unei 
populare competiții: „Campiona. 
tele de casă". Pe lingă faptul că 
această competiție antrenează ma
sele largi in întreceri la diferite 
ramuri de sport „Campionatele 
de casă" stabilesc campionii 
cercurilor sau colectivelor spor
tive, precum și recordurile la a- 
numite probe.

Desigur, o asemenea compet’ție 
sportivă merită să fie relevată în 
coloanele ziarului p.ostrj nu nu
mai printr-o simpli trecere în re- 

fvstă a rezultatelor tehnice ci, 
subliniind aspectele ei -pozitive 
și— negative-

Fără a avea dina’nte stabilit 
un itinerariu al vizitei noastre 
în colective, ne-am oprit, la în
ceput la colectvul. Progresul-Ar- 
ta. Terenul de volei, săijTe de șah 
și tenis de masă — aflate la se
diul colectivului — oferă o ima- 
g.ne concretă a însuflețirii cu 
care numeroșii sportivi ÎȘi dispu
tă îr.tî'ctatea. Aceeași bogată ac
tivitate stăruie și la bazinul de 
înot, la poligonul de tir și 
terenurile de fotbal unde au loc 
întrecerile „Progresiadeî".

Grafice montate la locuri vizi
bile arată rezultatele înregistrate: 
echipele calificate în etapele vii
toare, echipele campioane ale 
cercurilor, cele mai bune perfor
manțe.... Am notat cîteva date și 
cifre. D Titre cele 14 echipe de fot
bal -aflate în întrecere, formațiile 
Teatrului de Operă și Balet și În
treprinderii Cinematografice Bu
curești sînt fruntașe ale 
două serii. întrecerile de 
și-au desemnat campionii ; 
masculină a întreprinderi» 
matografice București și 

pe

celor 
volei 

echipa 
C.ine- 

___ o____  _____ ,. echipa 
feminină a Direcției D fuzării Fil- 
melor.

.Pe grafic, performanța tehnicia
nului Toma Mirreâ, de la Studioul 
cinematografic Buftea, — 1,45
min. la proba de natație pe 100 
m. bras — este înscrisă la loc1 
de frunte. Pentru acest tînăr 
sportiv, ca și pentru ceilalți cîș- 
tigători ai „Progresiadei", colec
tvul Progresul-Arta a pregătit' 
premiile cuvenite: diplome, pîa-, 
chete, materiale sportive.

*
Vizita noastră la colectivul Lo

comotiva Gr'vița Roșie nie-a o- 
ferit constatarea că și aici activi
tatea sportivă de masă constituie' 
o preocupare centrală. Cu spr’ji- ( 
nul asociației respective, „Loco- 
motiviada" a fost larg populari-' 
zată în toate atelierele acestei! 
întreprinderi, antrenînd în între
ceri1 un mare număr de membri. ’

Terenurile din „Parcul Copilu-< 
lui", și din jurul stadionului Giu- 
lești au găzduit și continuă 
găzduiască zeci de meciuri 
volei și fotbal, în cîteva săli 
loc întrecerile de șah, tenis 
masă etc.. în cadrul cărora 
afirmă priceperea în sport și 
ința de victorie sute de munci
tori ceferiști. Îmbucurător este 
faptul că în rîndurile parțiepan- 
ților la „Locomofiviada" se nu
mără o. bună parte de . sportivi 
începători — noi membri a co
lectivului Locomotiva Grivița Ro 
șie — atrași de această populară 
compttiie.

■ La 14 și 21 
disputa „Cupa 
rești" — concurs de cățărătură 
organizat pe echipe de 9 persoa
ne : băieți, fete, avansați și înce
pători. Participă: Flamura roșie, 

_ Știința (echipe complete), Ener- 
* \ gia, Progresul, Voința, Locomb-

Spre părerea noastră de rău.x tiva Grivița Roșie, Locomotiva
vizita la o serie de colective ale> M.C.F (echipe ’ incbrrîpTeteT. .

7..., r- • • • r-> x ■ Goncursul de fotografii tu.asociațiilor Energia și Flamura^ jjstice organizat de DirecțiaTur
roșie s-au încheiat mai repedeX rjsm și Excursii din C.C.Ș., este
decît ne așteptam. L:psa unei ac-X în, ]..........
trvttățf consacrate „Campionate-\ ^in Reșița,
, . J Mureș și Iași arata dragostea culor de casa ne pune in imposi-^ cafe ?lu^rează fotografii amatori
bilitate de a împărtăși cititorilor/ (jin localitate. în cadrul cercuri- 
noștri altceva decît rezultatul J lor.

bă, jar ședințele cu membrii con
siliului colectivului sportiv, nu s-au 
ținut de 1 an și Jumătate.

Virgil Ștefănescu (corespodent)

• Pentru amenajarea terenului 
de fotbal Energia Metalul din Si
biu s-au cheltuit sume însemnate 
de bani și au fost prestate sute 
de ore de muncă voluntară. Dar, 
dințr-o lipsă de grijă pentru păs
trarea acestei baze sportive, adevă
rată mîndrie a Sibiului, s-vni des
fășurat o mulțime de meciuri din

■— Și ca din desfășurarea acti 
de neindeplinire a sarcinilor la 
calendarul...

vității noastre să dispară teama 
termen, am dispus să se scoată

dezinteresului pe care îl manifestă 
colective ca „Energia-Rakosi Ma- 
thyas", „Energia—Mao Tse dun", 
„Flamura roșie F.C.", „Flamura 
roșie F.R.B." și altele. La aceste 
colective preocuparea pentru 
„Gampionațele de casă" este încă 
„în fașă"...

Poate oă tovarășii din condu
cerile acestor colective se împa- PETRE DAVID

Cu blok-notesul ia im concurs școlar
de atletism

Suite de priviri țintesc nerăbdă
toare către sportivul care a rămas 
să înfrunte singurul (dar și cel mai 
primejdios) adversar : ștacheta 1

Ați mai întîlnit, desigur, ta
blouri asemănătoare; diferența 
este că aici nu avem în față un... 
campion iar groapa de sărituri nu 
se află pe stadionul Republicii, de 
regulă gazdă a marilor întreceri 
atletice. Ne aflăm cu blok-notesul 
în tribuna stadionului de la șo
sea, uinde se dispută ultima probă 
a concursului atletic rezervat șco
larilor bucureșteni : Cupa 7 No
iembrie.

...Bucuroasă că a scăpat de „in
terviu" micuța Karina Artz, care 
în acest concurs s-a făcut remar
cată prin stilul ei și, în special, 
prin rezultatul excelent ob - 
ținut în proba de 80 m. plat, 
s-a furișat în grupul elevelor de 
la școala medie or. 18. Aici, prie
tena sa Valentina Smărăndoiu le 
împărtășește cît de anevoios este 
să treci peste ștachetă, fie că este 
înălțată numai la 1,30 m. (Valen
tina a cîștigat cu acest rezultat 
proba de săritură î,n înălțime), 
emoțiile pe care ți le dă gînduil că 
nu vei reuși și, în sfîrșit, că ar fi 
la fel de fericită ca și Grigore — 
un alt participant — să treacă 

să X 1,79 m. Povestea primilor lor pași 
de^ în atletism se apropie atît de mult 
au^ îneît emoția nu apare 
de\ priinzătoare. Dar să vă 
își<

vo-Z _ . . .

deloc sur- 
prezentăm

octombrie se va 
orașului Bucu-

plină desjăȘUBare. Veștile so
diu Reșița, Timișoara, Tg.

campionatul regional, categorie B 
precum și antrenamente, astfel ca 
terenul este pe punctul de a fi 
complet degradat.

Mircea Vlădoianu și 
C- Pitarii (corespondent)

• Sînt aproape 2 ani de cînd a- 
coperișii.l tribunei stadionului 7 No
iembrie care aparține colectivului 
sportiv Energia din Mediaș, este 
stricat.

Consiliul colectivului sportiv 
(președinte tov. Gh. Coroș) nu a 
luat nici pînă acum măsuri pentru 
repararea acoperișului.

Nicolae Tokacek (corespondent) 

că cu ideea că pentru organiza
rea „Campionatelor de casă" mai 
e timp de ajuns. Noi, însă, ne ală
turăm părerii membrilor acestor 
colective care socotesc că tără
gănarea este soră bună cu nepă
sarea față de dorința maselor de 
a petrece o parte a timpului li
ber practicînd diferite ramuri ale 
sportului !

erouil micului nostru reportaj: Gri
gore Marinescu (nu vă este oare 
cunoscut acest nume ?), elev tu 
clasa IX-a a școlii medii nr. 18. 
Virsta ? Numai 15 anii ! Și o curio
zitate, un amănunt oare preo
cupă serios lumea sări-torilarx: 
înălțimea concurentului, care în 

‘Cazuil de față este cu 14 cm. infe
rioară performanței sale (1,79 
ml). ■

Nu bara ales să ne „pozeze" 
numai diintr-uin capriciu gazetă-' 
resc. Calitățile care înmuguresc 
ni-1 recomandă pe acest tînăr 
drept un viitor... recordmen. Ni-1 
recomandă stilul, pe cît de inte
resant de atît de spectaculos 
și eficace, detenta excepțională ea 
și modestia sa. Dacă de la oficiali 
nu am putut afla multe lucruri, 
am căpătat în schimb toate infor
mațiile dorite direct de la... sur
să. Să recapitulăm: o participare 
numeroasă la un concurs in care 
tiu s-a întîlnit tot ce are mai re
prezentativ sportul școlăresc, dar 
care a fost un strașnic „examen", 
un preludiu la marea întrecere 
școlărească, care se apropie și 
care nu preocupă numai elevii 
școlii unde învață Grigore MarT- 
nescu: concursul organizat _ de 
ziarul „Sportul popular": „Săfrtă- 
mîna atletismului", rezervată ele
vilor din școlile medii ale Capi
talei.

P. M1HA1

■ O nouă biruință de seamă a 
alpinismului nostru: cel mai di
ficil traseu de cățărătură din ța
ră, Fisura Albastră, a fost esca
ladat de curînd de- echipa Victor 
Măciucă (C.C.A.) și Gir Atanasiu 
(Energia), ceea ce 
oreșterea măiestriei 
noștri.

dovedește 
alpiniștilor

Prieten iei

teren.
dtn cîte trei

Echipele vor
pârtiei-

■i i. • f

■ In cadrul Lunii
Romîno-Sovietice, Direcția Tiirism 
și Excursii din C.C.S. va organi
za un concurs masculin inter
regional de orientare turistică, la 
care var participa ca invitați de
legați din U.R.S.S., Franța — 
F.SG.T. și toate țările de demo
crație -populară. Concursul este de 
gradul 3 complex cu teme de zi 
și de noapte, plus probe G.M.A. 
aplicate pe 
fi alcătuite 
panți.

■ O
ultimul 
Echipa 
narache (Știința), Lidia Rusu 
(Progresul) și Rodica Drăgușan 
(Știința) au efectuat Fisura Ră
sucită de gradul IV-B, cel mai 
greu traseu realizat în țara noas
tră de o ’ ‘ . ..................... ~
semenea 
(Știința), 
roșie) și Mioara Ștefănescu (E- 
nergia), au escaladat Creasta U- 
riașuhri, traseu de gradul IH-B.

activitate au dus în 
noastre;

vie
timp alpinistele

alcătuită din Viorica Ca- 
(Știința),

echipă feminină. De a- 
echipa Olga Bă#nă 
Cornelia Pavel (H



De vorbă cu Robert Busnel 
despre baschetul mondial înaintea J. 0.

; Jigniră rubicondă a lui Robert 
BîISnel, de nenumărate ori com
ponent, și căpitan al echipei rtațio- 
®®e de baschet a Franței, este bi
necunoscută baschetbaliștilor din 
zaci și zeci de țări pe tinde el a 
bofinctat ca jucător, sau însoțind 
ca antrenor echipele care poartă 
pe tricoul lor cocoșul galic. De 
aceea, surpriza nu ne-a fost chiar 
atțt de mare cînri, într-o zi, l-am 
tafflnit la restaurantul hotelului 
Sîn-Chao din Pekin, înconjurat de 
mm grup de vesele și vorbărețe 
Șpam/țuzoaice. Am aflat mai tîrziu 
că era vorba de echipa feminină 
S.M.tTC- din Marsilia, care între
prindea un turneu în R. P. Chi
neză.

In aceeași seară l-am revăzut în 
Saia Sporturilor din Pekin ca spec
tator (împreună cu întreaga echi- 
ipă franceză) la meciul die baschet
R. P. R.-R. P. Chineză. A doua zi 
i-aru reîntilnit pe R. Busnel la un 
antrenament al echipei sale și 
iplrofitînd de cîteva clipe libere, l-am 
’-„atacat" direct cu o întrebare pe 
care și-o pun desigur, în momentul 
de fată, multi pasionați ai basche
tului :

— La sfirșiiul anului va avea 
loc a XVI-a ediție a I. O. In ve
derea acestei competiții toate echi
pele din lume se pregătesc cu mul
tă atenție. Intre cine credeți că se 
pa da lupta pentru primele locuri?

•— Nu de mult am văzut cîteva 
«etape de baschet din Statele Unite. 
'Joacă foarte bine și pot spune că 
sînt superioare oricăror echipe eu
ropene de club, atît tactic sau teh
nic, cît și din punct de vedere at
letic. Jucătorii nord-americani de 
baschet pe lingă că sînt foarte 
îinalți (cei din echipa olimpică a
S. U.A. au fiecare peste 2 metri), 
dar sînt și foarte buni at’-etî- De 
aceea, socotesc echipa Statelor U- 
nite îndreptățită să lupte pentru 
titlul olimpic. După ea, „văd" pe 
sad-americani (Uruguay, Argenti
na, Brazilia) și echipa U.R.S.S., 
apoi 'echipele Cehoslovaciei și Fran
ței. Prezența Franței poate că vă

Intră. Ea reușește rezultate fru- 
njpas-e în meciuri inter-țări, dispu
tate la o oarecare distanță între 

’ele, dar capotează de regulă în țur- 
țnee, pentru că nu are o pregătire 
' fizică necesară. O echipă foarte 
puternică este oea a insulelor Fi-

PRO
Atletismul este unul din puține- 

• fe. sporturi — dacă nu chiar sin
gurul — care nu are campionate 
mondiale proprii. Tocmai de a- 
ceea s-a și luat hotărîrea ca în
trecerile de atletism desfășurate 
în cadrul Jocurilor Olimpice să 
fie socotite și campionate mon
diale. Acesta este unul din mo
tivele pentru care atletismul la 
J. O. este considerat sportul nr. 1 
și întrecerile sale sînt așteptate 
cu cel mai mare interes nu mi
mai de specialiști, dar în egală 
măsură de toți acei care iubesc 
acest spori.

Incepînd de astăzi ne-am pro
pus să analizăm o serie din pro
bele olimpice, să vă prezentăm 
cele mai bune rezultate și bine 
înțeles... pe candidații la titlurile 
puse în joc. Aceste analize nu le 
vom face în ordinea obișnuită a 
probelor ci— fie-ne iertat —prin 
simplă impresie. începutul îl fa
cem azi cu proba de 400 m gar- _ 
duri.

Iată cele mai bune rezultate ale 
anului:

49.5 G. Davis (S.U.A.)
49.7 Southern (S.U.A.)
50,4 Culbreath (S.U.A.)
50.7 Iliin (U.R.S.S.) 

ț50,9 Lewis (S.U.A.)
50,9 Lituiev (U.R.S.S.)
51,0 Atterberrv LS.U.A.)
51,3 Boaatov (U.R.S.S.)
51.6 Savel (Romînia)
51,6 Rittenberg (S.U.A.) 
52,0 Aparicio (Columbia) 
52,0 Thompson (S.U.A.)
52,1 Goodacre (Australia)
52,1 de Jesus (Porto Rico)
52,1 Kumuska (U.R.S.S.)
52.1 Mildh (Finlanda)
52.2 O’Connor (S.U.A.f
52,2 Rademacher (S.U.A.)'
52,2 Dittner (R. D. Germană)
52.2 Krizschtein (U.R.S.S.)
52.3 Botar (Ungaria) 

lipine, campioana zonei asiatice, 
unde se joacă irn baschet din ce 
în ce maț bun.

— Ce părere aveți despre echi
pele Ungariei și Bulgariei?

— Sînt foarte bune, capabile de 
surprize., dar nu le-am trecut la 
socoteală fiindcă nu știu in mod 
precis dacă vor participa. In orice 
caz, împreună cu cele pe care vi 
le-am mai spus, vor lua parte la 
marea luptă pentru -primele locuri.

— Ce deosebiri mai esențiale e- 
xistă între baschetul practicat în 
Europ- și cel din cele două A- 
merici?

— Mai întii, baschetul din Ame
rica de Nond este foarte spectaculos, 
întrecind în această privință pe cei 
european. Acest spectacol este însă 
oferit cu foarte multe riscuri pe 
care și e asumă jucătorii- In Ame
rica de Sud se ,.șutează“ de la 
orice distanță și din orice roziție, 
sn timp ce baschetul din Europa 
e mult prea „serios", iar jucătorii 
parcă au frică să tragă la coș.

— Ce condiții speciale socotiți 
că vor fi întilnite la Melbourne?

— In afara întrebării pe care ne-o 
puneți socotesc că pregătirea fizică 
va conta foarte mult. Din acest 
punct de vedere echipa Uniunii So
vietice este favorizată, pentru că 
se prezintă întotdeauna excepțio
nal de bine pisă la punct la acest 
capitol. Acum, în cadrul întrebării 
propriorise, cred că foarte mult 
va conta arbitrajul, pentru că în 
această direcție există mai multe 
concepții. Astfel, în Europa arbi
trii sînt mai largi în aprecierile lor 
(pentru că se fac mai midie gre
șii) ca să nu fragmenteze prea 
mult jocul. Baschetul american 
fiind mai curat, mai în spiritul re
gulamentului, e firesc ca arbitrii 
americani să fie mai severi (fecit 
cei europeni. U<n exemplu : a-meri
ca™ fac foarte rar blocaje pentru 
că sînt foarte dificil de executat 
corect, în timp ce în jocul practi
cat pe vechiul nostru continent ele 
abundă, de cele mai multe ori fiind 
defectuos executate. Apoi, mai Sînt 
șî alte condiții : distanța aprecia
bilă pînă la Melbourne, clima etc.. 

Probabil că Robert Busnel ar 
mai fi avut multe de spus dar ju
cătoarele a’, căror antrenament toc
mai îl conducea, i-au solicitat pre
zența. MIRCEA tudoran

BE OLIMPICE
52.3 lulin (U.R.S.S.)
52.3 Cury (Franța)

Pentru a vă putea da mai bine 
seama de progresul rezultatelor 
din 1956, vă prezentăm pe eei 
mai buni atleți ai anului trecut: 
lulin (51,0); Lituiev (51,3); Cul
breath (51,5); Iliin (51,5); Apa
ricio (51,7), Savel (51,7); Ku
muska (51,7); Shaw — Anglia —
(51.9) ; Bonah — Germania —
(51.9) .

Cel mai bun rezultat al anului 
aparține tînărului atlet american 
Glen Davis (21 ani). Davis deși 
nu este un nume’ nou în atletism 
— el a mai participai pînă a- 
cum la lungime și 110 mg. — 
pentru 400 m.g. el poate fi soco
tit un debutant, căci numai în a- 
cest an a început să alerge și pe 
această distanță. Pînă la recor- 
(îul lumii, Davis a alergat în șase 
curse — este un fapt unic în at

Planificare, pregătire și citeva cuvinte 
despre subiectivitatea normelor de control

Planai de perspectvă întocmit 
în vederea participării lotului fe
minin de gimnastică ia J.O. de 
la Melbourne, își trăiește ultimele 
sale clipe. Dacă cefe planificate 
au fost sau nu atinse de gimnas
tele noastre, se va vedea în cli
pa cînd, în sala de gimnastică 
din cap'tala statului Victoria, se

Sonia Inovan, aeși tinără componentă a lotului 
republican, a avut anul acesta o comportare mai 

mult declt frumoasă
(Foto: KIMAKOW1TZ)

Antrenorul de
avertizează

Cunoscutul antrenor de atletism 
Waldemar Gerschler (R.F.G.) a 
făcut unui corespondent al zia
rului francez „l'Equipe" urmă
toarea declarație : „Este un lu
cru pe oare-1 uităm cam des 
și anume că fiecare atlet va tre
bui, ajungind la Melbourne, să re
cupereze cele opt ore de somn, co
respunzătoare decalajului orar din- 

letismul mondial —: 54.8... 52,3... 
50,8... 51.4... 50,9... 49,5. Prin pris
ma acestui record Glen Davis 
este principalul favorit al cursei 
de la Melbourne, dar nu trebuie 
uitat că Southern cu 49,7 și Cul
breath cu 50,4 sînt out-sideri de 
valoare, iar Iurii Lituiev — caje 
are o bună experiență a cursei — 
poate infirma pronosticurile tutu
ror. In ceea ce ne privește soco
tim că reprezentantul țării noas. 
tre life Savel își va putea cîștl- 
ga dreptul de a concura într-o 
finală olimpică și că va obține 
un rezultat pe măsura adevăra
telor sale posibilități. Rămine nu
mai ca el să știe să folosească 
cît mai just timpul care i-a mai 
rămas pînă la Olimpiadă și toc
mai de aceea să se pregătească 
în consecință. Sportivii romîni 
așteaptă de la Savel rezultatele 
pe care el le poate înregistra.

r- v. 

ȘTIRI...
a realizat la triatlon 
392,7 kgr (v. r. 385 
kgr), iar Pigaiani (cat. 
grea) a împins 150 kgr 
(tot el deține recordul 
Italiei la total ou 450 
kgr). La Teheran (Iran) 
selecționații au realizat 
următoarele performan
țe: Namjou (cat semi- 
ușoară) 327,5 kgr, Man- 
souri (cat. semigrea) 
410 kgr, Pojhan (cat. 
grea) 425 kgr. Ultimii 
doi halterofili iranieni 
au concurat și la Bucu
rești cu ocazia Festiva
lului. „Semigreul" ceho
slovac Vaclav Psenicka 
a stabilit trei noi recor
duri ale R. Cehoslovace:

ȘTIRI...
la împins 131 kgr, smuls
122.500 și la total 407,5 
kgr. Francezii pun mari 
speranțe pe semigreul 
lor, Jean Debuf, care a 
cîștigat medalia de aur 
ia „europene" cu 427,5 
kgr. Intr-un concurs de 
selecție semigreul Mar
cel Paterni — poștașul 
din Capablanca — în 
vîrstă de 20 de ani a 
totalizat 390 kgr, iar 
„ușorul" Roger Gerber
337.500 kgr. In sfîrșit. 
o telegramă din Argen
tina ne anunță că greul 
Silvestri a realizat un 
excelent record la triat
lon cu 485 kgr.

• A produs senzație

vor face ultimele premieri și la
tele cu clasamentele generate var 
fi fecheiate.

AU FOST ATINSE OBIECTIVELE 
PLANIFICATE?

O întrebare dificilă, întrucfl, 
prin specificul său, gimnastica 

nu-și poate măsura 
performanțele sale 
in metri sau se
cunde- Singurul 
element de apre
ciere râm ine ochiul, 
care cmtărește mai 
mult sau mai pu
țin exact.

S-a planificat 
pentru fiecare gim-' 
nastâ un barem 
csjr-stînd dintr-o 

notă fixă ce trebuia 
atinsă la o dată de 
asemenea prestabi
lită. E vorba de o 
apreciere foarte re
lativă deoarece nota 
acordată pentru 
un exercițiu diferă 
de la un concurs 
la altui în funcție 
de execuție dar și, 
în mare parte, de 
criteriul de arbitraj. 
Astfel că acest sis
tem de control a

atletism Gerschler 
pe întirziați

tre Europa și Australia. Fără în
doială va trebui eliminată și obo- 
seala voiajului. Pentru a reduce 
acest handica-p este necesară cel 
puțin o săptămînă. Cred, de ase
menea, că este cazul să socotim o 
a doua săptămînă pentru ca atleții 
să-și regăsească forma de antre
nament. Adăogați la aceasta o altă 
săptămînă pentru ca ei să-și regă
sească și forma lor competiționalâ 
și două sau trei zile de lucru ușor 
înaintea probei. In total, cei care 
vor să se adapteze condițiilor aus
traliene și să se prezinte în cea 
maî bună formă la întreceri vor 
trebui să fie la Melbourne cu o 
lună înainte, un minimum aproa
pe indispensabil." Antrenorul. Jui 
Barfftei; •'df' regretatului ffer&ig 
ș-a., ține deci să avertizeze pe 
acei atleți1 europeni ca de pB- 
dă pe francezi și o parte dintre 
cei englezi etc. — ddspre recurile 
unei deplasări tardive, făcute în 
preziua concursurilor. El vine și 
cu exemple concrete ale unor a- 
tleți din Europa care nu au putut 
să se adapteze rapid condițiilor 
tn concursurile susținute anterior 
în Australia și nu au scos rezul
tate corespunzătoare valorii lor.

și emoție în rîndul spor
tivilor din Argentina 
hotărîrea Federației In
ternaționale de Canotaj 
de a exclude din toate 
competițiile intemaționa. 
te inclusiv J. O., pe ca-a 
notorii argentinieni. Mo
tivul: cităm din comu
nicatul F.I.C. „nu mai 
este nici o îndoială că 
rameiirii argentinieni au 
primit și acceptat im
portante recompense", 
nemaifiind deci ama - 
tori după statutul CIO. 
Mai mult F.I.C. a sus
pendat întreaga condu
cere a Federației argen. 
tiniene care a confirmat 
recent calitatea de ama
tori a sportivilor săi.

căzut pe parcurs, fiind to- 
locuit de graficul permanent ai 
notelor. Privită prin această 
re:- -!- .: -ea J “ ' - - a
mers ascendent.

Printre obiectivele permanenta 
ale plane lai, se însera: dezvol
tarea calităților de bază șî sre- 
aaie, formarea unei rezistența 
specifice, pregătirea morală și de 
voință, adaptarea tehnicii la di
ferite situaț i de concurs. Acestea 
constituie șî azi încă, un pux< 
de plecare în alcătuirea conspect 
teior de antrenament Pentru' re
zolvarea situațător de concurs ne
cunoscute s-au organizat întreceri 
fn diferite orașe, săli, cu alte 
con: ții ca cele de la antrem-' 
mente, concursuri mtemafionale 
în deplasare etc. In privința ca<L 
tâțilc- fiz ee și a dezvoltări: gere- 
?3e s-a observat o creștere aitnțL 
foare Fapt elocvent: îmbunătăți., 
rea~ tehnicii Ia care a contribuit*  
fără doar și poate, și bona pregă
tire fizică.

Pregătirile pentru J. O. 
sînt pe sfîrșite. Sporti
vii își fac de acum va
lizele și așteaptă clipa 
cind se vor îmbarcai în 
avioanele de Melbourne. 
Printre cei mai harnici, 
despre performanțele că
rora (promițătoare pen
tru o bună clasare) a- 
flăm din telegrame și 
presă, sînt halterofilii. 
„Speranțele" italienilor 
au concurat în „Cupa 
Scuri", un ultim crite
riu de verificare, stabi
lind noi recorduri națio
nale. Astfel, De Genova 
(cat. ușoară^ a totalizai 
355 kgr (v. r. 350 kgr). 
Borgnis (cat. semigrea)

Mai importantă apare lipsa -rtfi. 
ne’ de concurs observată la gim
nastele noastre Nu se poate spu
ne că în această problemă planăt 
ficarea nu are nici un rol. Tre
buiau mult mai multe confruntări 
intemafonafe pentru o echipă 
care se bucură de un frumos pres
tigiu și care vrea să și-l con soite 
treze eu prilejul Jocurilor Olm- 
2'ce-, Imrebînd-o pe antrenoarea 
de stat Maria Petrescu ce-și pw 
pune pentru viitor în vederea e- 
Iimnarii aoestei lacune, ea ne-a 
răspuns: „Concursuri. Și pentru 
că nu avem posibilitatea să fa
cem cît mal multe, vom recurg» 
la antrenamente arbitrate".

A mai lipsit ceva antrenament 
țelor din această perioadă: sprit 
firmly la anarate dat de către o 
femeie. S-a încercat ac ea st 
ta la concursul dd selecție, dar 
fiind un lucru nou, exercit' iie ad 
fost maî slabe, gimnastele opă
rind timorate, nervoase, impreci
se.

ȘI ACUM—
ansamblul. Aici situația e mal 

critică. Ansamblul nu „merge" 
așa cum ar fî normal la această 
datâ. Nu se vede încă alinietea*  
omogenitatea în mișcări, p.retf- 
zia. Compoziția este bună. Da# 
execuția... putem spune că nu 
este a întregii echipe ci a fiecă
rei gimnaste în parte. Arce trebu
ie într-adevăr mult de literat, 
mai cu seamă că aparatul porta
tiv ales cere o mînuire specială 
și nu se numără printre cele u- 
șoare.

ANA IHM

n i ■ ** MVConcluzie după cursa de duminică: 
cicliștii noștri nu pot participa Ia J. 0.

36,072 km. Aceasta este media 
orară realizată, duminică,, în ‘ pri
mul concurs de verificare a Totu
lui olimpic. O cifră care, desi
gur, nu spune nimic. Ea est» ur
marea faptului că sportivii'din tot 
— cu mici excepții — au concurat 

fără însuflețire și nu au arătat 
nlmPc deosebit.

Deși cei d'n lot trebuiau si 
conducă alergarea, să facă între
cerea cît mai dinamică, să lupte 
pentru o medie orară ridicată, sa 
creeze necontenit scheme tattioe, 
totuși, de cele mai multe ori, ci- 
cliști care nu au făcut parte din 
lot au condus și hărțuit plutonul.- 
De pildă, N. Molnar, P. Gane și 
A. Șelaru care, de altfel, au șî 
depășift fără drept de apel pe L 
Vasile, St. Poreceamu și C. Du
mitrescu, acesta din urmă aban^ 
donând rușinos în ultimul tur, du
pă ce nu mai putuse face față 
cadenței — și așa destul de mo
derate (34—35 km.) — cu care 
se alergase în ultimele tururi.

Reiese, după acest prim cori*  
curs, că cicliști noștri — într-w 
devăr — nu se află Ia un nivel 
de pregătire corespunzător uneî 
curse pe circuit și extrem de di
namică, cum se anunță aceea da 
la Melbourne. Probabil că verifi
carea aceasta a lămurit defmit'v 
problema participării cicliștilor 
noștri Ia J.O.



TRUNTAȘII ATLETISMULUI NORVEGIAN VOR FI OASPEȚII BUCUREȘTIULUI Participare redusă la campionatul de motocros

fAudun Boysen va evolua, simbătă și duminică pe 
pista Stadionului Repu blicii

Meciul Romțnta — Norvegia 
«constituie ultimul act al bogatei 
^stagiuni" aițletice internaționale 
oferite în acest an spectatorilor 
bucureștenj. Pentru ultima oară 
în acest sezon, stadionul Republi
cii va trăi atmosfera marilor con
cursuri atletice. Primim oaspeți 

•din nordul Europei, din îndepăr
tata Scandinavic. Atleți și atlete 
reprezentînd Norvegia sosesc pen-

BILETE pentru in- ; 
TILN1REA DE'ATLE
TISM CU NORVEGIA 

' Bilete pentru întilnirea inter
națională de atletism între e- 

' chipele R.P.R. și Norvegia se 
puți in vînzare tncepînd de 
mîine la următoarele case de 
bilete: Agenția Pronosport

J ’ (Calea Victoriei 9), casele 
speciale <En str. Ion Vidu; ' 

; Agenția GC.A.; Dinamo (țes.
Ștefan cel Mare) și casele spe
ciale de Ta stadionul Republi
cii (str. Hașdeu)

-------------------------------------------- -

tru prima oară cu och'pe complete 
la București, pentru a se întrece 
cu reprezentativele R.P.R. Acea
sta este a doua întîlnțre dintre 
selecționatele celor două țări și 
constituie o revanșă a meciului 
desfășurat în iulie 1955 pe sta
dionul „Bislet" diir ®slo.

Optsprezece din șasezeci...
— toceji semi-fHialele camfiioflatiilui ie șah al R. P. IL —

Campionatul R.P.R., cea mai 
importantă competiție internă a 
•jtȘns la penultima fază a desfă
șurării sale: semi-fiiialele. Joi 

Ja București, Oradea și Iași 60 
de șahiști pornesc întrecerea pen
tru desemnarea a 18 finaliști că
rora li se vor alătura campio
nul țării și șahistul (sau șahiș
tii) ilwitați direct în turneul fi
nal. Cu excepția lui Bălăitel 
((canionul de anul trecut) ,Cio- 
■cîlfea (care participă aoum la 
'turneul internațional de la Mos
cova), Troianescu și Ghițeseu 

)(reținuțj (fe obligații profesionale) 
(toți șahiști} de frunte ai țării se 

^-aliniază la startul celor 3 semi
finale, astfel că este greu de sta- 
■ bitit care din grupe este cea 
•plai puternică.

In Capitala țarii, alături de ru- 
tinații maeștri Reicher și Voicu- 
Jescu vor evolua, o serie de fina
liști de anul trecut: Drimer, Ur- 
seanu, Crețulescu. Sarcina acestora 
nu va fi deloc ușoară deoarece 
pentru calificare candidează un 
mare număr de juniori dornici de 
consacrare, cum sînt partiepanții 
la recentul meci cu reprezentativa 
Bulgariei, Pavlov, Negrea, Geor
gescu, Dascălu. Un cuvînt de spus 
vor avea și reprezentanții „vo
rbii gărzi*  șahiste, Toma Popa,

Dn formațiile 
viitorilor noștri ad
versari fac porte 
o serie întreagă de 
celebrități ale. atle
tismului mondial, 
în frunte cu Boy
sen, Danielseii, 
Strandli, Larsen, 
Nielsen. O singură 
indisponibilitate : 
săritorul în înăl
țime Thorkilsen 
(2,04 m ).

Dintre cei de 
mai sus, un sin
gur atlet nu are 
nevoie de a vă Ii 
prezentat în amă
nunt. Sverre Stran
dli, căci despre el 
este vorba, este o 
veche cunoștință a 
noastră și vă amin
tiți des gu»- de du
elul susținut în 
compania lui Ios- 
zef Csermak și Mi
hail Krivonosov la 
Festivalul din 1953. 
De atunci, ierarhia 
valor lor mondial^ 
în această dificilă 
probă atletică a 
suferit o totală 
modificare, totuși 
Strandli, fost re
cordman mondial 
se menține în „plu
tonul" fruntaș al 
specialiștilor. De 
notat, însă, că în
tre timp (anul tre

cui la Dresda) Strandli a suferit 
o primă înfrîngere în fața unui1 
atlet romîn: Dumitru Constantin.

Pentru Audun Boysen, alergăto
rul care deține anul acesta cea*  
mai bună performanță mondiala*  
pe 800 m. (1:46,4), socotim că 
trebuie să dăm mai multe cifre, 
mai ales că el își va face cu a- 
cest prilej debutul In fața publi
cului romîn. Poate că numai re
zultatul menționat mai înainte ar 
fi și el suficient pentru aceasta, 
dar merită amintit desigur că 
Boysen împarte recordul Uimii pe 
1.000 m. (2:19,0) cu maghiarul 
Rozsavolgy și englezul Hewson. 
El deține apoi a doua performan
ță mondială din istoria probei de 
800 m. (1:45,9 în 1955). Boysen 
este cunoscut atleților noștri ca 
un alergător neobosit... Șii la Bu
curești el va lua startul la nu 
mai puțin de 4 probe: 400, 800, 
1.500 și ștafeta 4 x 400 m. Și. 
în treacăt fie spus, la prima edi
ție a meciului, Boysen a ieșit în
vingător în toate... După un an, el 
dorește probabil să reediteze re
marcate la sa performanță.

Sulițașul Eigil Danieisen este 
la ora actuală cel mai comentat 
atleț norvegian: atît pentru per
formanțele sale excepționale, cit

Sielberman (un specialist al jocu
lui în semi-finală) Mendelsohn. 
Decs, pentru cele 6 locuri care a- 
sigură caNfica-nea, lupta se anun
ță aprigă și nu sînt excluse tradi
ționalele baraje, când punctajul 
coeficiențelor este chemat să sta
bilească locurile în clasan-ent.

La Iași, capul de afiș il deține 
puternicul trio de maeștri Gh. A- 
lexuidrescu, M. Radulescu, E. 
Costea. Dar și aici cei 3 au o con
curență serioasă, în persoana fos
tului campion al Romîniei Ivan 
Halic, a doctorului R. Alexandre- 
scu și a grupului de tineri îh oare 
consemnăm prezența lui Radovici, 
Breazu, Mitite'u, Dujnăreanu, 
Schlesinger, Neamțu, fiecare ca
pabil să obțină calif ca-ea.

In sfîrșit, la Oradea nu putem 
omite din rîndul favoriților hîrtiei 
pe maeștrii Iuliu Szabo și Petre 
Seimeanu, pe puternicii candidați 
de maestru A. Giinsberger (reve
lația campionatului de anul tre
cut), Belta Soos, Samarian, Nacht, 
Braunstein, Caracioni, Sufiman.

O caracteristică generală a 
sem-finalelor din acest an o con
stitute omogenitatea celor 3 gru
pe. Intr-adevăr, ihspecția de șah 
a reușit de data aceasta o împăr
țire echitabilă a concurenților, în 
așa fel ca finala campionatului 
să poată reuni pe eei mai valo
roși jucători ai țării. 

și pentru tinerețea sa. Aceste două 
elemente combinate îl recomandă 
ca principalul out-sider al recor
dului mond al la suliță. Cel mai 
bun portret al lui Danieisen îl fac 
performanțele sale din ultimii 4 
ani, în „gradație ciescendo": 
1952 — 68,29 m.; 1953 — 70,77 
m.; 1954— 74,35 m.; 1955 — 
74,90 m.; 1956 — 83,57 m.

Larsen și Nielsen... Două nume 
foarte obișnuite între nordici, dar 
care completate cu cifre sportive 
(Ernst Larsen — 8:42,4 pe 3.000 
m.- obstacole, Bjorn Nielsen — 
10,4 și 21,3 sec.) indică atleți cu 
total ieșiți din comun. Să mai 
completăm cu amănuntul ca Lar
sen este al patrulea performer 
al lumii în acest an și al cincilea 
din istoria probei.
Aceștia sînt vedetele ecliipei. 

Desigur, însă, că și ceilalți mem
bri ai delegației norvegiene se vor 
face remarcați pe stadionul Repu
blicii. Despre ei vom vorbi <at de 
curînd.

A XI-A EDIȚIE A
■— Traseul

Intre 14 și 21 ectombrje se 
va desfășura a Xla ediție a 
Cursei Victoriei, organizată de 
Casa Centrală a Armatei. Pro
ba se va alerga pe următorul 
traseu :

Etapa I-a, duminică 14 oc
tombrie: București—Alexandria 
—București (161 kin.). pleca
rea festivă la ora 8,30 de la 
Casa Contrată a Armatei (ca
lea Victoriei). Startul tehnic, 
la ora 9 de la km 7, unde 
va avea Ioc și sosirea, în ju
rul orei 13,30.

Etapa 11-a, luni 15 octom
brie: București — Giurgiu — 
București (100 km., plecări se
parate pe echipe). Plecarea o- 
ficială la ora 8,30 de la 
C.C.A. Startul tehnic, la ora 
9,30. Sosirea în fața Muzeului 
militar (calea Șerban Vodă) cu 
începere de la ora 12.

Marți 16 octombrie zi de 
repaus.

Etapa III-a, miercuri 17 oc
tombrie: București —Găești— 
București (150 km.). Plecarea

A judat slab echipa noastră de handbal ?
Primul joc al reprezon tali vei 

masculine de handbal a R.P.F. 
Iugoslavia, susținut duminică cu 
echipa R.P. Romine, a arătat clar 
clasa ridicată a handbalului din 
țâre vecină. Și trebuie spus că în 
multe privințe jucătorii iugoslavi 
au fost superiori celor romîni. Po- 
stdînd o excelentă tehnică în mî- 
nuiraa balonului și fiind foarte 
bine pregătiți din punct de vedere 
tactic, jucătorii iugoslavi pe care 
i-am văzut formează o puternică 
echipă, capabilă să facă fată unui 
adversar oricit de redutabil.

Odată făcută această precizare 
devine limpede că rezultatul ob
ținut duminică de handbaiiștii noș
tri este bun și el va fi situat la loc 
de cinste in palmaresul reprezenta
tivei R.P. Routine. Desigur, in- 
toucît foarte muriți dintre specta

Unu! dintre cei mai efioaci înaintați ai echipei noastre a fost în 
meciul de duminică Bulgaru pe care g vedem in fotografie șutind 

la poartă cu toată opoziția aparătordor iugoslavi
(Foto; L. TIBOR)

Prima remarcă pe care am 
făcut-o atunci când am cercetat 
listele de înscrieri pentru cam
pionatul republican de motocros 
a fost aceea că număru-1 parti- 
cipanțiilor -la actuala ediție a în
trecerilor pe teren variat este ex
trem de redus (66). Inchipiri- 
ți-vă deci, dezamăgirea publicului 
atunci când duminică, pe teren, 
a constatat că de fapt numărul 
lor este și mai mic. La clasa 

350 cmc din 29 înscriși s-au pre
zentat 18. La 500 cmc din 9 în
scriși au fost prezenți doar 6, 
etc. De altfel, din cauza aceasta 
— a numărului mic de partiici- 
panți — la categoria ataș și cla
sa 150 cmc. femei, anul acesta 
nu vor putea fi desemnați cam
pionii republicani (regulamentul 
prevede ca la startul fiecărei pro
be de campionat să fie prezenți 
minimum 6' alergători).

In ciuda acestei grave situații, 
întrecerile motociclrste de dumi
nică s-au bucurat totuși de suc
ces. Traseul a permis alergăto
rilor să întreprindă dueluri dintre 
cele mai spectaculoase. Pentru 
frumoasa lor comportare trebu
iesc remarcați N. Sădeanu (pe 
care îl vedem în concurs ditțpă 
o perioadă de inactivitate de 
peste șase luni ceea ce ne face

„CURSEI VICTORIEI”
competiției •—

oficială la ora 12,30 de la 
C.C.A. Startul tehnic la ora 
13- de la km. 8, unde va avea 
loc și sosirea către ora 17,30.

Etapa IV-a, joi 18 octom
brie; pe șoseaua Urziceni (60 
km., cu plecări separate indi- 
dividuale). Plecarea oficială de 
Ia C.C.A. la ora 13. Startul 
tehnic la ora 14 de la km.
11,509, unde vor avea loc și
sosirile.

Vineri 19 octombrie zi de
repaus.

Etapa V-a, sîmbătă 20 oc-
tombrie: 100 km. pe circuit
(între piața Victoriei Și He.
răstrău). Plecarea oficială de
la C.C.A. la <ara 13,30. Startul
tehnic din Bd. Stalin Ia ora
14.

Etapa Vl-a, duminică 21 oc-
tombrie : București—Lehliu— 
București (119 km.). Plecarea 
oficială de la C.C.A. la ora 
12. Startul tehnic la ora 12,30 
de la km. 7 (șoseaua Călă
rași), unde va avea ioc și so
sirea către ora 16.

torii prezenți la acest meci au 
rămas cu impresia că formația 
R.P. Ronrine. a jucat slab, afir
mația noastră poate să li se pară 
nelalocul ei. Adevărul este însă 
că ECHIPA NOASTRA NU A 
FOST LĂSATA SA JOACE AȘA 
CUM ȘTIE și că, totuși, în aceste 
condiții ea a avut maturitatea — 
ceea ce nu se pirea întîmpla în 
trecut — să iasă din impasuri 
creat die adversar și să găsească 
■mijloacele de a înscrie goluri și 
cu alte arme decit cele obișnuite 
ei. Or, considerăm faptul acesta 
deosebit de însemnat.

Ceea ce trebuie imputat însă ju
cătorilor noștri este că s-au lăsat 
prea ușor stăpîniți tactic de ad
versar și că in apărare au fost 
uneori neatenți, fapt grav dacă” ți
nem seama că noi ne apăram in 
sistemul „om la om". Și pentru că

să întrebăm Casa Centrală a 
Avtnatei dacă și pe viitor va 
continua să-1 țină pe acest aler
gător de valoare pe tușă), N. Di- 
țesou (Energia), P. Iordăohes- 
cu (C.C.A.), Gh. Bu'umac (Di
namo) — un tînăr cu reale cali
tăți de mortocros, — Gh. Ion 
(C.C.A.) — pe care îl întâlnim 
pentru a doua oară concurind pe 
motocicletă solo și trebuie să 
mărturisim că, în ciuda locuri
lor ocupate, cu destuii succes. De 
asemenea, nu trebuiesc omiși 
nici M. Cernescu (Dinamo) care 
din cauza unei defecțiuni meca
nice n-a avut duminică posibili
tatea să demonstreze adevărata 
sa valoare, B. Predescu (Ener- 
igia), I. Hațag (Energia Mediaș), 
cortourenți capabili, care la pro
bele următoare ale acestui cam
pionat sînt deciși să dea asal
tul .pentru cucerirea F-tlurilor

O remarcă tehnică și totodată 
o recomandare pe care găsim ca 
este necesar să o facem ațwo.i- 
pe tuturor participanților la ac
tualul campionat este aceea ca 
la următoarele două probe să nu 
se mei avînle cu atîta viteză în 
porțiunea de teren cu noroi, 
pentru că vor risca, așa cum s-a 
înfîmplat, să-și împotmolească 
mașinile.

In marea lor majoritate. arbi
trii și-au făcut datoria. Au fost 
însă alții care au dat dovadă de 
totală lipsă de răspundere. Și 
printre aceștia trebuie să-l cităm 
pe Octavian Cazangiu, care a 
părăsit pur șî simplu postul ca- 
re-i fusese încredințat.

G. ȘTEFANESCU

tot a venit vorba de sistemul de 
apărare al echipei noastre, soco
tim că s-a făcut o greșală aștap- 
tindu-se repriza secundă pentru a 
obliga apărătorii din reprezen
tativa R.P. Romîne la o oarecare 
„aglomerare" în sistemul „om la 
om“. Credem că dacă s-ar fi pro
cedat »n acest sens mai deveneme 
am fi putut evita marcarea unor 
goluri.

Si acum ceva și despre ce’ de al 
doilea meci al echipei iugoslave, 
care va avea loc, dună cum se 
știe, la Timișoara. Oaspeții vor 
înfrunta o selecționată mai tinără 
decit cea de la București— deci 
mai puțin rutinată — care va cu
prinde însă o serie de elemente 
bine dotate pentru handbal. In
teresant va fi de urmărit dacă 
echipa iugoslavă va menține ace
lași sistem de joc pe care l-am 
numi: handbal redus jucat pe te
ren mare. De asemenea, va fi <te 
urmărit cum va lupta împotriva 
acestui sistem selecționata Timi
șoarei: tot prin folosirea lovituri
lor idle la 17 m. sau prin forțarea 
contraatacului ?

PROGRESUL ODOR HEI — 
DOZSA DEBREȚIN (R.P. 

UNGARA) 9—lt (3—5)

Duminică s-a disputat la Odor- 
hoi întâlnirea internațională de 
handbal între echipele masculine 
fruntașe >n campionatele catego
riilor B ale celor două țări. Pro
gresul Odcrhei și Dozsa Debrețin 
După o partidă viu disputată și 
de un ridicat nivel tehnic, victoria 
a revenit oaspeților, prin punctele 
marcate de Pesko (3), G. 'tary 
(3), Danko (2). Molnar 12). Leia 
pentru Dozsa, Demeter (3), Bara
lias (2), Gothandt. Nagy. Covaci 
și Pakot pentru Progreso!. A ar
bitrat foarte l»ne Gh. Popeee» 
(București).



Dmamo București a cucerit 
„Cupa Orașetor” la hochei

pe iarbă
Duminică după-amiază a luat 

slîrșit pe Stadionul Tineretului 
competiția feminină de hochei pe 
iarbă dotată cu „Cupa Orașelor", 
care a angrenat în întrecere 5 
echipe din diferite orașe aile 
țării, victoria revenind formației 
bucureștene Dinamo.

Această competiție a fost cit 
se poate de utilă și a dat posi
bilitate echipelor participante 
să-și verifice posibilitățile in
tr-un turneu care a cerut efor
turi deosebite. Majoritatea meciu
rilor s-a terminat cu rezultate 
strînse. Doar în întîinirile de 
sîmbătă victoriile au fost la două 
puncte diferență.

Victoria echipei Dinam-o pare 
oarecum surprinzătoare dacă ți
nem seama că Voința Gheor- 
ghieni s-a impus din primele 
jocuri ca una din pretendentele la 
primul loc. In jocul de sîmbătă 
jucătoarele de la Gheorghieni au 
depus maximum de efort astfel că 
duminică, în meciul decisiv cu 
Dinamo, nu au mai putut face 
față atacurilor echipei' bucureș
tene. In orice caz, toate echi
pele merită laude pentru dîrze- 
nia cu care au luptat și fără 
îndoială că au învățat mult cu 
prilejul acestui turneu. In ceea 
ce privește arbitrajul, el a fost 
în general satisfăcător. Lipsa dc 
activitate a făcut însă ca în cîte- 
va cazuri unii dintre arbitrii de
legați să inter,preteze diferit re
gulamentul de joc.

bată rezultatele înregistrate în 
ultimele două zile: sîmbătă: Di
namo București-Fl. roșie Olte
nița 2—0 (1—0). A însaris: B. 
Niculescu (2). Voința Oheor- 
ghieni-Energia Oradea 2—0 
(0—0). 'A înscris Bemad (2); 
duminică: Voința Cluj-Energia 
Oradea 1—0 (1—0), A înscris
Strebel.ly. Dinamo București- Vo- 
ftița Gheorghieni 1—0 (1—0). A 
înscris Șurculescu. Clasamentul 
se prezintă astfel:

Hnamo București 
Voinfa Cluj 
Voința Gheorphienl
Energia Oradea
FT. roșie Oltenița

4 3 1 0 4:0 7
4 2 2 0 2:0 6
4211 3:1 5
4 0 13 1:5 1
4 0 13 1:5 1

Campionatul de calificare 
la tenis

întrecerile pentru desemnarea 
celor două echipe de tenis care 
vor promova în campionatul ca
tegoriei A au început de joi la 
Cluj. La acest turneu participă, 
după cum am mai anunțat, echi
pele FI. roșie Ianoș Herbak Cluj, 
FI. roșie Oradea, Voința Bucu
rești, Locomotiva Craiova. Pină 
acum, s-au înregistrat următoa
rele rezultate: FI. roșie Ianoș 
Herbak Cluj — Voința București 
7—4, FI. roșie Oradea—Locomo
tiva Craiova 7—4, Fi. roșie Ora
dea—Voința Cluj 7—2, FI. roșie 
Ianoș Herbak Cluj—Locomotiva 
Craiova 6—0. Dintre echipele par
ticipante. o pregătire mai bună 
au arătat formațiile textiliste FI. 
roșie Ianoș Herbak din Cluj și 
FI. roșie Oradea, care de altfel 
au și cele mai mari șanse de a 
se clasa în primele două locuri 
din acest concurs și de a fi ast
fel cele două echipe care vor 
concura în anul 1957 in cadrul 
primei categorii a campionatului 
republican de tenis pe echipe.

INFORMAȚII
In urma trierii și omologării bule

tinelor depuse la concursul Pro
nosport nr. 40 (etapa din. 7 octombrie 
1956) au fost stabilite următoarele 
premii:

Premiul I: 12 variante cu 11 rezul
tat© exacte revenind fiecărei va
riante cîte 15.434 lei.

Premiul II: 212,5 variante cu 10 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 1045 lei.

Premiul III: 2007,95 variante cu 9 
rezultate exacte, revenind fiecărei 
variante cîte 166 iei.

Fondului de premii al concursului 
nr. 40, i s-a adăogat și suma de 
79.982 lei, reportată de la concursul 
nr. 39 (etapă din 30 septembrie).

Neexistînd nici un buletin cu 12 
rezultate, conform regulamentului. 
!<>•/• din valoarea întregului fond 
d*e  premii, adică 86.651 lei, a fost 
reportată întregului fond, de premii 
de la concursul Pronosport nr. 41 
(etapa din 14 octombrie 1956).

Variantele cu 11 rezultate exacte

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

AnFhptn I CARE SIMT CAUZELE 
. " NIVELULUI SCĂZUT 

I AL FOTBALULUI NOSTRU?
— Problema terenurilor și a antrenorilor —

Pe biirouffile redacției, teancu- 
rile de scrisori trimise de citi
torii noștri în legătură cu pro
blema îmbunătățirii fotbalului 
nostru se măresc cu fiecare zi. 
Aceasta este o dovadă a intere
sului pe care iubitorii sportului 
din țara noastră îl arată fotba
lului. In cele ce urmează publi
căm o nouă serie de pasaje din 
diversele scrisori sosite în ultima 
vreme. Am ales — ca și dala 
trecută — acele pasaje care se 
referă la aspectele mai intere
sante și mai reale ale activită
ții echipelor noastre fruntașe.

PROBLEMA TERENURILOR...
...îi preocupă pe foarte mulți 

dintre cititorii noștri. „La noi la 
Cîmpia Turzii am avut un sin
gur teren negazunat, care, de 
bine de rău, făcea față meciuri
lor din categoria B. Pe acest 
teren, de dimineața și pînă seara 
se jucau copiii. Duminica mai cu 
scamă era inundat de aceștia 
Astăzi, ei nu mai au voie să in
tre pe acest teren, care între timp 
a fost gazonat". Și cu aceasta 
1OSIF RACOLȚA, instructor de - 
fotbal la Cîmpia Turzii, aiinge S 
o problemă de mare importanță:^ 
lipsa terenurilor, unde capiii să? 
joace în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului fotbal, unde nesiliți și 
nesupravegheați de nimeni să-și 
dezvolte singuri calitățile natu
rale. Aceeași problemă o mai 
discută și antrenorul VASILE CA- 
PUȘAN (București) și IOAN 1O- 
NESCU din Iași. P. ARCAN din 
Timișoara arată că lipsa de te
renuri duce la degradarea celor 
existente, așa cum este cazul cu 
stadionul „23 August" din orașul 
de pe malul Begăi: „Este greu 
să menții în stare de folosință 
un teren care de dimineața și 
pînă seara tîrziu este utilizat de 
studenți (catedra de educație 
fizică), echipele de fotbal (pitici, 
juniori, seniori), handbal (mas
culin și ^feminin), rugbi, atletism, 
etc. etc.". Așa ceva nu se întî n- 
plă numai la Timișoara.

„Ridicarea numărului bazelor 
sportive ar contribui foarte mult 
la dezvoltarea fotbalului nostru, 
pentru că numărul sportivilor și 
al echipelor este în continuă creș
tere. De asemenea, întreținerea 
în bune condițiuni a terenurilor 
existente și dotarea colectivelor 
cu materialele sportive necesare 
este o sarcină importantă", pu
tem citi în scrisoarea trimisă de 
ARMIN GROSS din Oraștd Stalin.

DESPRE 'ANTRENORI
După ce arată că nu se poate 

vorbi de un nivel scăzut al fot
balului nostru fafă de trecui, ei 
de faptul că el nu a crescut la 
nivelul celui practicat azi de cele 
mai nuternice echipe din lume, 
tot IOSIF RACOLȚA din Cîmpia 
Turzii ne vorbește despre proble
ma antrenorilor: „Foarte multi 
dintre ei se preocupă numai de 
echipele de seniori și uită com
plet de pitici și de juniori. In
tr-adevăr. e mult mai ușor și 
bătaia de cap e mult mai mică 
atunci cind ai de a face cu jucă
tori gata formați, decit cu cei 
care abia pun piciorul pe minge*.

Despre același lucru se ocupă 
în scrisoarea sa și arbitrul A-

PRONOSPORT
aparțin part.ci pan ți lor din următoa
rele regiuni: 3 din București, 3 din 
Iași, 2 din Galați și cîte 1 din Cluj, 
Constanța, Oradea și Regiunea Au
tonomă Maghiară. Iată acum la ce 
meciuri au fost închise variantele 
premiate pentru 11 rezultate exacte : 
la meciul I (R.P.R.-R.P.F. Iugoslavia: 
X) — 3 variante (2 au avut 1, iar 
una a avut 2); la meciul VI (Energia 
Flacăra Ploești-Fl. roșie Arad: 1) — 
1 variantă (a avut X); la meciul VII 
(Dinamo Buc.-Locomotiva Buc.: 2) — 
3 variante (2 au avut 1, iar una a 
avut X); la meciul VIII (Progresul 
Oradea-Dinamo Bacău: 1) — 1 va
rianta (a avut X); la meciul IX (E- 
nergia Minerul Petroșani-Locomotiva 
Tim.: 2) — o singură variantă (de re
marcat că e vorba de un buletin co
lectiv oare la acest meci a mers cu 
X solist ca de altfel și la meciul X: 
Loc. Tr. Severin-Energia Met. C. 
Turzii); la meciul A de rezervă : 
(Energia Minerul Lupeni-Recolta A- 
vîntul Begh’n: 2) — 3 variante (toate 
3 au avut 1). După cum vedem, „șe
fia**  trierii au avut-o rezultatele me
ciurilor I, VII și A dt rezervă ! 

DALBERT VARGA din Cluj : 
„Dezvoltarea fotbalului în rîndul 
juniorilor înregistrează o stag
nare inadmisibilă. Echipele de 
juniori sînt puține, cadrele de an
trenori repartizați pentru aces
te echipe au o calificare insufi
cientă și de cele mai multe ori 
lipsește chiar și instructorul 
sportiv de specialitate. Deci fap
tul că echipele de fotbal din cele 
trei categorii nu sînt alimentate 
cu jucători de valoare nu este 
întîmplător. In ceea ce privește 
asigurarea inventarului necesar 
jucătorilor, situația continuă să 
fie nesatisfăcătoare. Lipsesc ghe
tele de bună calitate, mai ales 
cele cu numere mici. Calitatea 
mingilor și a tricourilor continuă 
să fie slabă".

GROSS ARMIN din Orașul 
Stalin ne mai vorbește în scri
soarea sa și despre munca an
trenorilor: „Atîta timp cit o par

Dumiruca, echipa Locomotiva București a marcat o serioasă re
venire la forma și valoarea sa ob tșnuită .obțin'rid o frumoasă și 
muncită victorie,, care este conturată și mai mult de valoarea ad
versarului intilnit: Dinamo București, campioana țării. In acest 
meci, fotbaliștii feroviari și tn special tinerii Bodo, Georgescu, Ene 
11 {care și-a făcut o reintrare plină de promisiuni) și Seredai au 
dat un randament superior cel ti din partidele precedente, mult 
apropiat de posibilitățile lor. lată in fotografie pe Georgescu (auto
rul golului al doilea), pregătindu-se să tragă la poarta apărată de Uțu.

(Foto: L. T1BOR)

Note, știri, 
PREGĂTIRILE REPRE

ZENTATIVEI DE TI
NERET

Meciul cu echipa de tineret a 
Suediei de la 28 Octombrie, ca 
și întregul program internațional 
care este rezervat în 1957 echi
pei reprezentative de tineret, con
stituie o preocupare principală pen
tru Direcția de fotbal.

Pentru jocul cu Suedia, lotul a 
fost alcătuit și cuprinde numeroși 
tineri fotbaliști remarcați pînă a- 
cum, printre care Nedelcu (Știin
ța Cluj), Stancu (Loc, Bucu- ■ 
rești), Nagy Fr. (Rec. Tg. Mureș), 
Bodo și Neamțu (Loc. București), 
Szekely (Dinamo 6 Bite.), Al. 
Vasile (D :0 a mo Bacău), Filip, 
(Energia Mediaș), Crișan (Ener
gia Uz. tr. Or. Stalin), Ene II 
și Georgescu (Loc. București), Ta- 
barcea (Energia Flac. Ploeșt1,) și 
Oprea (Loc. Cluj), etc. Un nou 
antrenament comun la 18 octom
brie și apoi pregătirile obișnuite 
înaintea jocului vor da formă de
finitivă lotului acestei selecționate, 
care în 1957 are în perspectivă 
meciuri cu Anglia (în mai la Bu
curești și în septembrie în An
glia), cu R.P. Polonă și în turneul 
din. cadrul Festivalului de la Mos
cova. 

te din aceștia se vor mărgini 
să depună o muncă birocratică, 
adică să antreneze din birou, în 
loc să muncească pe teren, șan
sele de dezvoltare ale fotbalu
lui nostru vor fi minime ca și în 
trecut. Și aici mă refer în spe
cial la munca antrenorilor de 
stat a căror activitate trebuie să 
fie controlată cit mai des".

Despre necesitatea unei cola
borări mai strînse între antreno
rii de stat și- cei ai echipelor din 
categoriile A, B și C, ne scrie 
IVAN PAVEL din București, 
care încheie astfel: „Aceștia din 
urmă sînt cei mai în măsură 
să cunoască forma jucătorilor din 
echipele lor și să facă propuneri 
pentru selecționare".

In legătură cu aceeași ches
tiune ne-au mai scris IOSIF 
LUPU, din comuna Brădișor ra
ionul Oravița, MARIAN GEANTA 
din Reșița, etc.

rezultate
• De duminică 14 octombrie, toate 

jocurile de campionat vor începe la 
ora 15.98.
• Joi 11 octombrie este programată 

încă o restanță în cadrul campiona
tului categorici A: Energia Mânerul 
Petroșani—Locomotiva București.
• Turneul final al campionatului 

republican de juniori va continua 
duminică cu următoarele jocuri: 
Știința București-Energia Flacăra 
Ploești la București, Știința Cluj-Lo
comotiva Iași ia București, Dinamo 
Orașul Stalin-Progresui CPCS Bucu
rești la Sinaia și Fl. roșie Arad-șt*»-  
ța Timișoara la Oradea.
• Tot duminică se vor disputa și 

primele jocuri în Cupa comisiei Cen
trale. Prima etapă cuprinde meciu
rile: Fl. roșie Botoșani-Energia Itfet. 
Bîrlad, Energia Met. Bicaz-Progresul 
Alexandria, Energia Met. Medgidia- 
Fl. roșie Viscofil Buc., Progresul Sla- 
tina-Progresui Calafat, Energia B.

Mare-Fl. roșie Alimentara Timișoa
ra, Progresul Gherla-Voința Oradea, 
Energia Flacăra 21-Locomotiva Bu
zău și Voința Tg. Mureș-Energia Hu
nedoara.
• La Rm. Vîlcea, în categoria C, 

Fl. roșie a întrecut Energia Oțelul 
Roșu cu 6—1 (3—1).
• Partida de categorie C Știința 

Galați-Flamura roșie Buhuși se va 
disputa duminică la Brăila.
• Energia Tîrgoviște a fost sanc

ționată — pentru lipsă de măsuri de 
ordine la jocul cu Locomotiva Ga
lați — cu r-dicarea dreptului de or
ganizare pe două etape.

Doar două asp» cte-
O nouă etapă în categoria A, 

noi schimbări și perspective în 
clasament. Ca o primă consecin
ță a rezultatelor de duminică: 
Dinamo București pare scos din 
cursa pentru primul loc, deși teo
retic (avînd în restanță 4 jocuri 
față de lider) mai poate spera 
intr-o reintrare în plutonul frun
taș. Practic,; Știința Timișoara a 
rămas singurul concurent peri- 
culos al echipei C.C.A., care însă, 
— cu victoria de sîmbătă și mai 
ales cu comportarea sa — are 
toate șansele să-și păstreze locul. 
In „coadă", lucrurile ar putea să 
meargă pe panta clarificărilor 
dacă nu ar exista atîta inconstan. 
ță la echipe. Ultimele rezultate 
fac din Știința Cluj și Dinamo 
Bacău aproape sigure proprieta
re ale locurilor 12 și 13, iar pen
tru al treilea loc de retrograda
re Indică în primul rînd pe Lo
comotiva Timișoara și apoi pe 
Progresul București, Energia Mw 
nerul Petroșani și Progresul O- 
radea. Dar, cum echipele ne-au 
obișnuit eu fluctuațiile de com
portare de la etapă la etapă. în 
acest sector al clasamentului mai 
sînt posibile schimbări. Să aștept 
tăm, deci, desfășurarea viitoare
lor etape.

SE POATE DECI ȘI CORECT I

Etapa Nr. XXI a prezentat nu
meroase aspecte. Și bune și rele. 
Ne vom opri doar la două și în 
primul rînd asupra aspectului 
disciplinar, legat de preocuparea 
echipelor față de tacticile specia
le. Sîmbătă și duminică mai mulu 
te formații au aplicat, cu predL 
lecție, tactica stoperului dublat. 
Unele au făcut-o în mod obișnuit, 
prin retragerea unui mijlocaș 
(C.C.A., Dinamo Orașul Stalin, 
Dinamo Bacău, Locomotiva Th 
mișoara); altele au recurs la for
mule care pe bună dreptate au 
fost privite drept curioase, cu un 
inter pe linia de fund (Seredai la 
Locomotiva București). Dar nu 
acesta vrem să subliniem și nici 
dacă e bine sau nu, ci taptul că 
jucătorii pot avea chiar cu ase
menea tactici speciale, o compor
tare corectă, fără durități și ne- 
regufarităti. Subliniem cu satis
facție nota generală de sportivi
tate în care s-au desfășurat cele 
mai multe meciuri de categoria 
A. Să sperăm că această com
portare va li continuată, că echi
pele și jucătorii vor da din ce hi 
ce mai pu{in de lucru subcomisiei 
de disciplină...

SIMȚUL DE RĂSPUNDERE 
AL JUCĂTORILOR

Victoria cu 9—0 a echipei E- 
nergia Flacăra Ploești asupta 
Flamurii roșii Arad a produs stu
poare în toată țara. Nimeni nu 
ar fi crezut înfr-un rezultat de a- 
semenea proporții. Și totuși a 
fost posibil datorită lamentabilei 
comportări a fotbaliștilor arădeni. 
Această comportare ridică însă — 
printre alte probleme — și pe a- 
ceea a simțului răspunderii la ju
cătorii noștri fruntași. Nimeni 
nu-i poate obliga ne jucătorii 
arădeni să joace fotbal dar dacă 
au acceptat să part'cme la o 
competiție, au datoria și obliga
ția să se comporte c‘t mai aproa
pe de posibilitățile lor reale. 
Unor Fotbaliști de valoare și 
cu mare prestigiu, ca Petschov- 
schî, Serfozo, Dușan, B’- 
rău. Boitoș, Farmati etc. nu le 
este îngăduit nici în cazul cînd 
nu ar avea pregătirea necesară 
(cu toate că și aceasta este una 
din îndatoririle lor) să aibă a- 
semenea comportări ca aceea de 
duminică. Chiar dacă ar fi tre
buit s-o facă doar pentru bunul 
lor renume, pentru prestigiul lor, 
și încă -ar fi trebuit să dea dova
dă de simț de răspundere pe care 
sportivii •— și în acest caz ară
denii — îl pot pretinde unor fot
baliști consacrați.

Faptul trebuie profund analizat 
și trebuiesc luate toate măsurile 
necesare. La o formație fruntașe 
ca Flamura roșie Arad nu poate 
fi îngăduită lipsa de răspundere 
care să umbrească o activitate 
îndelungată și bogată în succese.



Campionatul republican de zbor cu motor 
un succes al elementelor tinere

Trei zile au durat întrecerile e- 
diției 1956 a campionatului <le 
zbor cu motor, competiție a celor 
mai buni piloți sportivi din țara 
noastră, calificați în concursurile 
de selecție desfășurate la sfîrșitul 
lunii septembrie. Și nu se poate 
spune că întrecerile din acest an 
au fost lipsite de surprize, pentru 
că la startul probelor s-au prezen
tat piloți care au la activ mii și 
mii de ore de zbor, piloți tineri 
și piloți care practică acest sport 
de foarte puțină vreme. Aruncînd 
în lupta contra distanțelor, tim
pului și gradului de dificultate a 
probelor destul de ridicat, toate 
resursele lor fizice și morale pre
cum și întreaga gamă a pregă
tirii de care dispun, concurenții 
tineri au reușit să facă din acest 
campionat o victorie a lor.

Prima zi a campionatului a 
fost rezervată probelor de ateri
zare la punct fix, care constă în 
efectuarea a trei aterizări din di
recții diferite (cu vînt de față, de 
spate) șl lateral), cu motorul re
dus la ralenti încă de la verticala 
aerodromului și fără folosirea 
frînelor pe teren, concurentul tre
buind să se oprească exact între 
două stegulețe. Pe primele trei 
locuri s-au clasat: Gheorghe Lun- 
gu-București, 4836 pct; Traian 
Ro/aru-Ploești, 4274 pct.; Vasile 
Pe/rzZd-Călărași 4202 pct.

In ziua următoare s-a dat star-
tul în circuitul de regularitate pe 
620 km distanță, probă deosebit 
de grea, concufenții fiind obligați 
să atingă în zbor 6 puncte de 
control, la înălțime determinată, 
sub sancțiunea cronometrului. In. 
vingătorii: 1. Iancu Sfrnu-Pitești 
0124 pct; 2. Ion Steătea-Ploeșli 
6104 Dcf; “ “ - - - -----
rasi 6028

Ultima
să probă a fost cea de acrobație 
liber aleasă, în care concurenții 
au făcut o adevărată demonstra-

3. Const. Onciu-Câîă- 
pct.
și cea mai spectaculoa-
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cu interesante foto-reportaje de 
la competițiile sportive din țară 
și de peste hotare. Cuvinte în
crucișate cu teme sportive gă
siți în fiecare număr al revistei

Fază din jocul Știința I.C.F.-Aro greșul Cluj disputai în prima eta- 
nă a returului camprona Mai categoriei A. •

(Foto: MAX BANUȘ)

O problemă
Clasamen.ul oglindește situația 

unei competiții disputată după 
sistemul turneu. El înglobează 
cifric eforturile echipelor și sta
bilește ierarhia lor după fiecare 
eitapă. Credem că toată lumea 
este de acord asupra acestor prin
cipii. Nu tot aișa stau însă lu
crurile și în ceea ce privește 
sistemul de clasificare în cadrul 
uniri! clasament. Mal precis, vom 
larăta că — dintre toate cam
pionatele — cele de baschet tac 
” ,?xcePtfe în prțvinț^ departe 
jării^ echipelor în situația când 
două sau mal multe dintre ele 
se află la egalitate de punate. 
ANUME, FORUL DE RESORT 

,'A STABIITT CA IN CAZ DE E- 
GALITATF DE PUN0TF CEEA’

ESTE VK3TORIA 
plRECTA ȘI NU COȘAVER'A- 

ție a măiestriei în zborul cu mo
tor. Surpriza zilei — și a cam. 
pionatului — a constituit-o vic
toria în această probă a tânăru
lui pilot sportiv Dumitru Sagari-- 
Pitești (6910 pct) care practică 
pilotajul de puțină vreme. Pe 
locurile următoare: Traian Rota- 
ru-Ploești 6760 pct și Ștefan Ca- 
lotă-Or. Stalin 6430 pct. Rezulta
tele strînse exprimă clar lupta 
dîrză care s-a dat tn această 
probă pentru primele locuri.

La sfîrșitul întrecerilor a avut 
loc o festivitate în cadrul căreia 
s-au împărțit premii învingători
lor, după care a luat cuvîntul 
vicepreședintele Asociației AVSAP, 
Vasile Scorțea. care a subliniat 
puternica afirmare a elementelor 
tinere în întrecerea cu zburătorii 
încercați, mulțumind totodată or
ganizatorilor și participantelor.

Iar noi adăugăm că pentru 
modul excepțional în care s-au 
desfășurat întrecerile ediției 1956 
a campionatului de zbor cu mo
tor al R.P.R. merită felicitări atit 
Asociația AVSAP cît și Aeroclu
bul Central. Și dacă ne exprimăm 
dorința de a vedea cit mai des 
astfel de competiții de înalt nivel 
sportiv sîntem — fără îndoială — 
în asentimentul tuturor iubitori
lor de aviație.

I. V. POPA

Cum se vor disputa competițiile de baschet în 1957
Incepînd din arurf 1957, siste

mul de disputare a campionatelor 
categoriei A se schimbă după cum 
urmează : turul campionatului 
(957—1958 va începe în toamna 
anului 1957 iar returul aceluiași 
campionat va avea loc în primă
vara anului 1958.

In primăvara anului 1957 se va 
disputa pentru prima oară Cupa 
R.P.R. la baschet. La această com
petiție vor participa în mod o-' 
bligatoriu echipele masculine șt 
feminine care și-au cîștigat drep
tul de a rămîne în campionatul 
categoriei A la sfîrșitul anului 
1956, împreună cu cele promovate 
în această competiție în urma cam
pionatelor de calificare pe anul 
1956. Cupa R.P.R. se va desfășu
ra numai tur. Echipele masculină 
și feminină clasate pe primul loc 
sînt declarate câștigătoarele Cu
pei R.P.R. Pentru celelalte echipe 
masculine și feminine se va or- 
gan za în anul 1957 ,,Cupa regiu-

de clasament
După părerea noastră a- 

cest criteriu este valabfl pentru 
o competiție care se dispută în 
cadrul unui turneu final șt unde 
— pe drept cuvînt — echipa 
care a obținut victoria treEuie 
să ocupe un loc superior celei în
vinse. Dar cu totul alta este situa
ția eînd avem de-a face ou un 
campionat care se dispută sistem 
turneu, tur-retur, și unde, după 
numărul de puncte, COȘAVERA- 
JUL ESTE AL DOILEA ELE
MENT determinant in CLA
SIFICARE. De ce lacem această 
afirmație? Socotim că numărul 
punctelor înscrise în raport cu 
edie primite constitute ilustrarea 
comportării generale a unei echi
pe într-o competiție. Și așa fiind, 
Inu putem ignora acest criteriu. 
înlocuindu-1 cu unul parțial șî

Aspect din proba de regularitate : concurentul C. Onciu a fost 
surprins de obiectivul aparatului fotografic In plin zbor.

(Fotografia de L. TIBOR)

ni'lor". La această întrecere vor 
participa toate echipele din cam
pionatele orășenești, raionale șl 
direct regionale. Echipele mas
culine și feminine cîștiigătoare ale 
,,Cupei regiunilor" (turneul final) 
precum și cele clasate pe locul II 
vor avea dreptul de a participa dî. 
rect la etapa finală a campiona
tului de calificare pe amil 1958. 
Echipele care nu au participat Ia 
Cupa regiunilor 1957 (în afară de 
cele noiu înființate) nu vor parte

Dinamo București—Progresul Lugoj „cap de afiș” 
în campionatul republican de lupt? pe echipe

• Capul d,e afiș al etapei a 11-a 
a campionatului republican de lup
te pe echipe îl deține întîlnirea de 
Ia Lugoj dintre Dinamo București 
și Progresul din localitate. în
trecerea apare cu atit mai echili
brată cu cît unii dintre luptătorii 
formației bucureștene nu par a f1 
în forma lor cea mai bună. Qri- 
cum, înregistrăm declarația antre
norului echipej lugojene, L. Bu
jor, care este convins că formația 
sa va scoate un rezultat bun de 
natură să mulțumească pe infoca- 
ții suporteri ai Progresului. Ală
turi de cale două formații mat 
concurează Flamura roșie Arad și 
Energia Flacăra Baia Maire.

Menționăm că reuniunea de ta 
Lugoj inițial programată la 17 oc
tombrie, se va desfășura în același 
t'mp cu celelalte reuniuni ale eta
pei a Il-a, adică la 14 octombrie. 
Oarecum asigurată pare victoria 
C.C-A. la Tg. Mureș, unde conCti. 
rează alături de Energia Can&tir. 
Cluj. Energia Hunedoara șî 
Voința Tg. Mureș. Reuniunea de 
fa Tg. Mureș începe duminică 
Ia ora 9. Succesul echipei 
mfSitare depinde însă în mare 
măsură de formația pe care o va 
alinia. Locomotiva Timișoara, E- 
nergia Metalul Reșița și! Energia 
Met. Or. Stalin se întrec de la e- 
gall ta egal pentru victoria fin gru-

la baschet
neconcludent (victoria directă)', 
însemnează că judecăm înfM 
conform unui principiu (cel cu 
totalul pu notelor), că trecem a- 
poi la altul (victoria directă) 
specific ufnei întreceri directe și 
nu unui campionat și"că apoi 
revenim Ia criteriul coșaveraj. 
Această inconsecvență pe care o 
mai întîlnim numai în campio
natul de rugbi se soldează în 
gețneral cu ierarhizări Injuste și 
care nu oglindesc în nici un caz 
COMPORTAREA GENERALA A 
UNEI ECHIPE IN DECURSUL 
UNUI CAMPIONAT. Socotim de 
aceea că pentru anul viitor co
misia centrală de baschet trebuie 
să revadă criteriul de departajare 
a echipelor. Actualul este depășit 
și imperlect 

cipa la campionatul de calificare 
pentru categoria A din anul 1958.

Echipele de juniori vor partici
pa la campionatul de juniori, com
petiție rezervată lor, care se va 
disputa după sistemul campiona
tului de juniori desfășurat în a- 
nuil 1956. Se reamintește echipelor 
de categorie A obligativitatea de 
a-șf înscrie echipele de juniori La 
această competiție.

BIROUL COMISIEI CENTRALE 
DE BASCHET

pa Il-a. In schimb gazdele acestei 
reuniuni, FI. roșie Cluj, nu au nici 
o șansă. Echilibrată pi se pare 
de asemenea lupta în prima grupă 
— Satu Mare —• unde se întîlnesc 
Progresul București', Energia Con- 
str. S.M. PL, Dinamo S. Mare și 
El. roșie Galați. Ploeștenii par a 
avea totuși o șansă în plus față 
de principalii k>r adversari, luptă
torii bucureșteni.

• Ca în fiecare an și în anul a- 
cesta se desfășoară campionatul 
de calificare pe echipe. Miza în
trecerii este foarte importantă: 
promovarea în campionatul repu
blican. Concursul a intrat în faza 
finallă pentru care s-au calificat 
trei... Voințe (Lugoj, București și 
Tg. Mureș) și Locomotiva Oradea 
caire în anul trecut a ratat de pu
țin promovarea. iDin cele patru e- 
chipe menționate numai două ur
mează să lupte pontrui cinstea de 
a figura în viitorul campionat în 
prima divizie. Finala vă avea loc 
la Iași între 19 și 21 octombrie.

• In etapa anterioară s-au fă
cut simțite unele lipsuri, în spe
cial s-a vădit lipsa de preocupare 
a organizatorilor pentru asigura
rea celor mai bune condiții de con
curs participanților Ia întreceri. La 
București, de pildă, ca și la Timi
șoara, n-au fost suficiente saltele 
de 'prntecție din care cauză can-
tactul ou solari la unele acțiuni 
nu a fost tocmai... plăcut*  și • 
produs și unele loviri mai rrtntt 
sau mai puțin grave. Este de d»J 
tarla echipelor organizatoare — 
care-și cuirtosc sarcina cu nveHa 
săptămâni înainte —> să ia toate 
măsurile regulamentare în acest 
sens.
• In ce privește arbitrajul, s-a 
constatat lipsa de personalitate șl 
curaj a unor arbitri principali. A- 
ceștia, (de pildă, I. Horvath) nu 
rezolvă pe loc — așa cum le dă 
dreptul regiilămentu# — o serie de 
probleme de mică Importanță ci 
le lasă pentru rezolvare Biroului 
Comisiei Centraile. Faiptuil produce 
în generat nemulțumire și ener
vare printre cei interesați și lasă 
loc îa diverse comentarii asuipra 
priceperii arbitrilor în cauză. Și 
nu este bine.

La tenis de masă 
tradiiția se respectă!

Sala „Constructorul" din Q*-.  
pitală s-a dovedit prea mică fațji 
de numărul mare de spectatori 
care au dorit să aisiste duminică 
dimineață la partida dintre echi
pele bucureștene Energia Con
structorul și Flamura roșie. Tradi
ția nu s-a dezmințit și Hamura 
roșie a întrecut d'n nou Energia 
Constructorul, de astă-dată cu sco
rul de 5—3.

Deși Energia este o formație 
mai omogenă, avînd în componen
ța sa pe maeștrii sportului Nicu 
Naumescu, Paul Pesch și Miroea 
Popescu, cei doi jucători de la 
Fi. roșie (maeștrii sportului Toma 
Reiter și Matei Gantner) au reu
șit să forțeze victoria. Ca un fapt 
îmbucurător, trebuie să arătăm de 
ia bun început forma satisfăcă
toare în care se află fruntașii 
tenisului nostru de masă. Ei au 
realizat duminică meciuri de foar
te bună calitate. Trebuie să re
marcăm în special partida deose
bit de spectaculoasă dintre Paul 
Pesch și Matei Gațntner. Cei doi 
jucători au utilizat toată gams 
loviturilor, dar mai cu seamă cele 
de atac. In setul al doilea, Gan4- 
neri jucîr.d la valoarea sa reală, a 
condus cu 20—18, dar Pesch, dînd 
dovadă de o rară stăpînire de 
silne (în special în ceea oe-l p*t  
vește pe el 1), a învins cu 22—20. 
Victoria lui este meritată. De alt
fel, el a dovedit aceeași putere 4e 
luptă și în partida disputată ta 
compania lui Toma Reiter.

Iată rezultatele tehnice : Mircea 
Popescu—Toma Re.ter 1—2 (23— 
21, 21—23, 14—21) ; Paul Pesch 
—Vasile Ploscaru 2—0 (21—16,
21—9) ; Nicu iNaumescu—Matei 
Ganger 0—2 (21—23, 9—21); Pairi 
Pesch—Toma Reiter 0—2 (IB-^ 
21, 18—21) ; Mircea Popescu — 
Matei Gantner 0—2, (12—-21, 
19—21) ; Nicu Naumescu—Versile 
Ploscaru 2-0 (21-11, 22—20); 
Paul Pesch—Matei Gantner 2—0 
(21—16, 22—20); Nicu Naumescu 
— Toma Renter 0—2 (15-—21, 17— 
21).

La Tg. Mureș, Progresul Bucu
rești (care l-a introdus în ultimul 
moment |n formație pe Negrea - 
nu în locul lui Otto Botner. pre
zent cu întîrziere la Tg. Mureș) 
a întrecut la scor (5—0) formația 
dinamoviștilor din localitate. Re
zultate tehnice : facobovici — Ne- 
greanu 1—2 ; Bohm—Harasztosî 
0—2 . Verzar—A. Rozeanu 0—2 ; 
Iacobovici—Harasztosi 0—2 ; Ver
zar—Negreainu 1—2.

In cadrul campionatului mascu
lin s-au mai înregistrat următoa
rele rezultate : Voința Arad—Fi. 
roșie Oradea 5—1 (Papp—Spifz 
2—1, Covac* —Hegyesi 0—-2, An- 
drortache—Schwartz 2—0, Papp 
—Hegyesi 2—1, Andromache — 
Spitz 2—0, Covaci — Schwariz 
2—0), Progresul Cluj—Progresul 
Satu Mare 5—0 (Demeter—Ferber 
2—0, CoMrzan—Jeney 2—0, Ga- 
vrilescu—Grunfeld 2—1, Cobîrran 
—Ferber 2—0, Demeter—Grun- 
feid 2—0).

Cele două partide feminine s-au 
soldat cu următoarele rezultate: 
Progresul Timișoara—FI. roșie 
Oradea 2—3 (Merkler—Takacs 
2—1, Roșea—Matei 0—2, Merkl :r. 
Roșea—Takacs, Matei C—2, Mer
kler—Matei 2—0, Roșea—Takacs 
0—2), Energia Constructorul Bu
curești—Fi. roșie București 3—0 
(Geta Strugaru—Livia Vasitescu 
2—0, Catrinel Folea—Luci Slăve- 
scu 2—0, Strugaru, Folea—V»r 
teiscu, Slăvescu 2—0).

CWA ORAȘELOR LA CICLISM
SATU MARE « (pfiir ’ te.e- 

fon).—Sîmbătă și duminică s-au 
desfășurat în localitate probele 
din cadrul ultimei etape a .Cu
pei Orașelor". Au participat re
prezentativele orașelor: București 
Constanța, Iași, Orașul Stalin. 
Cluj, Arad, Oradea și Baia Mare. 
Cele 6 probe ale etapei au reve
nit următorilor cicliști: 100 km 
băieți: G. Calcișcă (București); 
20 km fete: Herta Schuster (Or. 
Stalin); semifond băieți: R. Klein 
(Or. Stalin); semifond fete: Oti- 
lia Konnert (Or. Stalin), iar la 
urmărire pe echipe, atit la bateți 
cît și la fete, victoria a fost ob
ținută de sportivii din Orașul 
Stalin.

„Cupa Orașelor" pe 1956 a r*.  
venit cicliștilor din Orașul Stalin. 
Pe locul II București, iar pe lo
cul III Oradea.

M. Dumitrașcu, corespondent.



SCRIMA NU SE
Comentarii după concursurile internaționale

REZUMĂ NUMAI LA
de scrimă

FLORETĂ FETEI

probelor cane ne-au 
ci de această dată 
arena întrecerilor și 
în sălile de antre- 
birourile colectivelor

Cu tot sucoesuil repr esent ante
lor noastre ta floretă, cu toată 
victoria promițătoare și încura
jatoare a*  juniorului Tănase Mu- 
reșanu în proba de floretă băr
bați, cu tot spectacolul asigurat 
prin demonstrația oaspeților po
lonezi și italieni și cu toată reu
șita organizatorică a întrecerilor, 
totuși am rămas cu un gust a- 
BHtr de pe urma concursurilor 
internaționale de scrimă încheiate 
duminica trecută în Capitală. 
Motivul este lesne de înțeles; 
comportarea sub orice critică a 
spadasinilor și sabrerilor noștri I 

Nu vom insista prea mult asu
pra filmului 
deziluzionat, 
vo<m părăsi 
vom poposi 
na.mont, în 
și asociațiilor sportive, la sediul 
Comisiei centrale de scrimă și 
•1 Inspecției de specialitate dm 
C.C.F.S., în fine peste tot locul 
de unde provin cauzele rămânerii 
noastre în urmă în probele mas
culine.

Cauzele sânt de mai multe fe
luri dar toate au la bază o in
suficientă preocupare, un nesa
tisfăcător sprijin material, neexis- 
ten(a îndrumării, precum și ab
sența totală a răspunderii 
sonale. 
de o 
vedea.

La recentul concurs internațio
nal, reprezentanții noștri au fost 
selecționați în baza propunerilor 
elaborate de colectivele sportive 
și au sosit la București în pre
ziua întrecerilor. Deci comporta- 

| rea lor era direct în funcție de 
<, munca de pregătire depusă în ca- 

5 drul secțiilor de scrimă. Și cum 
i rezultatele au fost catastrofale 

rezultă că și antrenamentele se 
l desfășoară în colective sub orice 
j critică. Răspunderea revine în 

egală măsură: antrenorului Adal
bert Pellegrini (Dinamo Cluj) 
care nu s-a preocupat de pregă
tirea lui Uray și Szabo; con
ducerii Casei Centrale a Arma
tei care a lăsat secția sa da 
scrimă, fruntașe pe țară, fără cele 
mai elementare condiții de muncă 
(sală etc.) ; activiștilor dire co.

per-
Citie se face vinovat 

asemenea atitudine ? Veți

0 inițiativă care și-a atins scopul 
Criteriul juniorilor” la ciclism

ediție 
pe e- 
și al 

unei

Jî
Recent s-a încheiat prima 

a competiției mterregiimi, 
tape, „Criteriul juniorilor 
tineretului". De-a lungul
săptămâni, cei 56 de concuremți, 
care au terminat întrecerea, au lup
tat cu însuflețire, mulți din ei 
având o comportare demnă de 
toată lauda. In acest sens, sînt 
grăitoare mediile orare realizate: 
peste 39 km 1a băieți și mai mult 
de 32 km. la fete, ca urmare a 
unei bune pregătiri și a combativi
tății participanților.

Aceste rezultate de certă valoare 
constituie o bună carte de vizită 
pentru tinerii sportivi și antreno
rii respectivi, iar întrecerea poate 
prilejui un imbold pentru forurile 
cicliste regionale și orășenești, 
precum și pentru asociații și co
lective sportive de a organiza con
cursuri similare; astfel de întreceri 
contribuie efectiv la promovarea 

': noi| și pregătirea temeinică de 
' elemente de valoare.

organizator, comitetul 
orașului București, a

păcate, 
crono.

Forul 
C.FĂ- al 
asigurat condiții optime pentru 
desfășurarea cursei, fapt pentnu 
care merită laulde. Din 
o inadmisibilă greșeală a 
meteorilor a făcut ca etapa «intra 
cronometrului 'să fie anulată, caz 

g-wiic în ciclismul nostru. Aceasta 
’ trebuie să constituie un semnal 

de alarmă, pentru comisia orășe
nească de ciclism ou privire 1a 
competența unor arbitri.

Urmărind desfășurarea cursei, 
am asistat ta dispute strânse, 
palpitante chiar, în care au abun
dat exemplele de dîrzenie, curaj 
și combativitate. Atît 1a băieți cît 
și la fete, „tricoul alb" a fost 
disputat cu însuflețire. In prima 
etapă, tricoul a fost îmbrăcat 
de C. Baciu (București I), ta 
băieți, tar la fete de Otilta Kon
nert (Or. Stalin). A doua zi, Kan- 

I nert a pieițdut tricoul în favoa
rea colegei sale de echipă, tînăra 
muncitoare în vârstă de 18 ani, 
Marie Csedo, cîștigătoarea eta
pei. La băieți, etapa a revenit 
lui Adrian Tănase (Buc. II), dar 
C. Baciu a continuat să poarte

și Pro- 
celor din 
asociației 
un n»o- 

oontrolat

pot fi îniilnite în 
activist 

sau 
în

lor

lectivele Progresul Cluj 
greșul F. B., precum și 
consiliul oentral al 
Progresul, oare în nici 
ment nu au sprijinit și
munca antrenorilor și sportivilor 
lor; trăgătorilor Grigore Neculce, 
Cornel Pelmuș, Zoltan Uray, 
Constantin Stelian, Ion Istrate, 
Ion Szantay, etc. care nu s-au 
antrenat. Să nu credeți că aces
tea sînt singurele exemple de 
acest Iei. Toate, sau numai unele 
dintre ele, 
munca fiecărui antrenor, 
sau conducere de colectiv, 
asociație sportivă angrenată 
activitatea scrimei.

Aceste lipsuri și cauzele 
se cunosc de mult, dar au fost 
îrmrormîntate și de noi și de cei 
răspunzători de rezolvarea lor. 
Lucrurile nici nu pot sta altfel 
atîta vreme cît preocuparea Co
misiei centrale, 
specialitate și a Direcției Instrui
rii Sportive din C.C.F.S. se re
zumă numai și numai la pregăti
rea celor 10 floretiste din lotul 
reprezentativ. In rest, nici o fră
mântare pentru dotarea colective- 

a Inspecției de

Unul din asalturile spectaculoase ale concurentului de floretă: Tă
nase Mureșanu-Tudor ffie. Cei doi trăgători au și ocupat primele 
locuri în clasament.

alb. Tot Adrian Tănasetricoul
a trecut primul linia de sosire ta 
etapa a IlI-a, dar tricoul a in
trat în posesia lui Ion Braharu 
(Buc. I), întrucît C. Baciu, acci
dentat a pierdut aproape 6 mi
nute.. Baciu, însă, a făcut apoi 
o cursă remarcabilă, recuperând 
Jumătate din handicap. De la 
locul 23, el a terminat proba pe 
locul 6, putând fi numit pe bună 
dreptate cîșrtigă torul moral al 
cursei. Etapa a IlI-a a revenit 
Măriei Kato (Arad), iar Maria 
Csedo a continuat să conducă in 
clasamentul general. In etapa a 
IV-a, cîștigată de Ștefan ia Neagu 
(București), Maria Csedo, și ea 
accidentată, a pierdut tricoul care 
a fast preluat de talentata ciclistă 
Maria Kato, în virstă de 18 ani, 
muncitoare la o cooperativă die 
Arad. Kato a păstrat apoi primul 
loc în clasament pînă la sfîrșit.

Ariton Simion a obținut victoria 
în etapa a IV-a îmbrăcînd astfel 
tricoul alb pe care, ca și Kato, 
îl va purta pînă la terminarea 
întrecerii.

Etapa a V-â și a VI-a au fost 
ciștigate de C. Bacta, tar ta fete 
etapa a V-a și ultima a revenit 
Oti'liei Konnert

In afară de acești „protago
niști", se cuvine să notăm com- 
portarea meritorie a următorilor i 
C. Moiceanu (Buc. I), E. En- 
ghelman (Arad), Florian Streit 
(Iași), M. Dumitrescu (Buc. II), 
IEe Udrea, Marcel Voinea și A- 
urel Enache (Galați), I. Cosma 
și P. Soltuz (Or. Stalin), L. Di- 
nulescu (Constanța), precum și a 
principalilor adversari ai echipei 
București I, (cîșrtigătoarea cursei) 
valoroșii pedalori de la Tânărul 
Dinamovist: Laurențîu
Vasile Pelcara și D. 
fete, mai trebuie să 
ploeștencele Viorica Chirică și 
Niina Cojan (ultima, 
concurat), Marta Tempea (Bucu
rești), Ștefania Constantinidis, 
cea mai tânără concurentă (16 ani 
neîmpliniți), de la T. Dinamo
vist Valentin lonescu

corespondent 

Miron. 
Tătara. La 

amintim de

atît cit a

lor sportive cu materiale speci
fice scrimei (aproape toate sec
țiile sînt lipsite de lame, de in
stalații electrice pentru spadă și 
floretă), pentru producerea aces
tor materiale în țară (ca scrima 
să nu mai fie dependentă de 
realizarea importului), pentru 
controlul antrenamentelor, pen
tru îndrumarea și verificarea 
muncii tehnicienilor, etc. însuși 
antrenorul de stat, tov. Ruxandra 
lonescu în loc să fie permanent 
în centrul muncii de instruire din 
colective și din lot, este prinsă 
în rezolvarea sarcinilor adminis
trative ale Inspecției, 
concurs internațional, 
de stat nu s-a ocupat 
marea reprezentanților 
a fost responsabil cu
terială a lotului R.P.R.' Fără co
mentarii !

Dar lucrurile nu mai pot merge 
astfeL Este cazul ca fiecare să 
treacă la locul său de muncă, 
să i se creeze condiții pentru 
a-și respecta obligațiile și să 
fie tras la. răspundere pentru ne- 
resrectarea lor!

RENATO ILIESCU

In acest 
antrenorul 
de îndru- 
noștri, ci 
baza ma-

I C. C. A. CAMPIOANĂ R. P. R.
LA FLORETĂ BĂRBAȚI

SATU M.ARE, 8 (prin telefon) — 
Sata Mare găzduiește de duminică 
seara o interesantă competiție de 
scrimă ; returul campionatelor 
republicane pe echipe categoria A. 
Localnicii nu-și desmint interesul 
lor pentru întrecerile de acest gen. 
In primele două zile ale returului 
(zile în care s-au desfășurat toate 
meciurile de floretă bărbați cu ar
bitraj electric), sala 9 Mai din lo
calitate a fost arhiplină (cca. 800 
spectatori). Echipele C.C A. și Pro
gresul F. B., pornite din capul lo
cului ca favorite, au dominat în
trecerea și și-au disputat între ele 
primul loc în clasamentul returului 
și — totodată — titlul de campioa
nă pe 1956. învingătoare cu 9-7 
în meciul cu Progresul F.B., C.C.A. 
și-a asigurat titlul deținut încă din 
anii trecuți. Surpriza concursului 
a oferit-o formația Progresului 
I.MF. Tg. Mureș care a cîștigat 
5 din cele 7 meciuri susținute (a 
pierdut doar ta C.C.A. și Progresul 
F. B. după o luptă destul de strîn- 
să: 5-11)..

La ora ciad telefonez mai este 
de disputat meciul C.C.A.-Dinamo 
Cluj (militarii conduc cu 6-1), dar 
Clasamentul final al campionatului 
va arăta mai mult ca sigur .astfel: 

R.P-R.'pe anul 1956;
F .B. — 38 p.; 3. Progresul I.M F. 
Tg. Mureș — 32 p.; 4. Dinamo Clui 
— 32 p,; 5. Energia Salu Mare — 24 
p.; 6. Progresul Oradea — 24 p.; 
7. Progresul Cluj — 16 p.; 8. FI. 
roșie Timișoara — 9. p. (neprezen
tată la retur). Astăzi încep între
cerile de floretă femei.

M. Du mi traseu 
corespondent

Un nou succes al parașutiștiior sportivi iugoslavi
Cu prilejul 

parașutism 
localitatea 
iugoslavi și 
baj, Slavko 
Kukavika, 
Franjo Stjpkovic au realizat în 
proba de săritură în grup de ta 
altitudinea de 1000 m. cu aterizare 
ta punct fix o performanță supe-

unui concurs de 
sportiv desfășurat în 
Vrhac, cinci sportivi 
anume: Josap Selo- 
Podunajek, Vladimir 
Stjeipar- Lukik și

Puncte albe și negre în campionatul 
A ia rugbicategoriei

>:■ > s
Reluarea campionatului cate

goriei A de ragbi ne-a dat posi
bilitatea să facem o serie de in
teresante constatări. Ne referim 
în primul rînd la rezultatele e- 
ch iii brațe realizate de echipele 
situate în partea a doua a clasa
mentului acestei competiții. Ast
fel, campioana de anul trecut, 
Locomotiva Grivița Roșie, a ter
minat ta egalitate cu Progresul 
Sănătatea (6—6), finalista Cupei 
R.P.R. din anul acesta Energia 
I.S.P. a realizat un penibil 3—3 
în fața echipei Dinamo IX, iar 
Dinamo București a fost la un 
pas de... surpriză, în meciul cu 
Energia S. M. Orașul Stalin.

Astfel stînd lucrurile, să cău
tăm cauzele acestor rezultate.

Spuneam într-unul din mate
rialele apărate în ziarul nostru 
că pregătirea fizică constituie 
punctul forte în obținerea bune
lor rezultate și că de felul în 
care se vor pregăti echipele pen
tru reluarea campionatului vor 
depinde și rezultatele pe care ele 
le vor obține. Rezultatele cu care 
s-au soldat unele dintre întâlni
rile primelor odouă etape au de
monstrat pe deplin acest lucra. 
In prima etapă multe rezultate 
egale la pauză, iar în cea de du
minică egalitate chiar și ta sfîr- 
șitul celor 80 de minute de joc.

Iată și alte cauze care au de
terminat realizarea acestor «rari
tate echilibrate:

—- promovarea ou curaj a ele*  
mentelor tinere în prima formație 
(Progresul Sănătatea, Dinamo IX, 
etc.);

— o pregătire tehnică și tac
tică apropiată de cea a echipe
lor fruntașe;

— indisponibilitatea unor ju
cători valoroși în formațiile favo-

Ultimele două etape din retn- 
! campionatului ne-au dat însă 

ocazia să observăm și o serie de

Ce e nou în box!
• Calmul cel mai desăvîrșit pre

vestește cîteodată marile furtuni 
dar în. cazul boxului, actuala at
mosferă liniștită,’ de perfectă se
ninătate, nu pare să anunțe decât 
o inofensivă furtună... pugil-stică. 
Termen fix: sfîrșitul acestei săp- 
tămîni când se va disputa cea de 
a Ill-a etapă a campionatului re
publican pe echipe. Etapa aceasta 
pare menită să-i satisfacă în pri
mul rînd De spectatorii bucureș- 
teni, care vor avea prilejul să a- 
sist’e la două fcitîlniri: Dinamo-Lo- 
comotiva și Flamura roșie-Energîa. 
Prima reuniune se va desfășura 
sîmbătă seara, de la ora 19, în 
saila Dinamo. întrecerea dintre e- 
chipele Flamura roșie și Energia 
va avea loc tot sîmbătă, pe 
nuil Giulești la ora 18. La 
Casa Centrală a Armatei 
tîlni Progresul.

• întrucît secția de box 
sei Centrale a Armatei se prezintă 
la unele întâlniri handicapata de 
absența boxerilor Mircea Dobresr 
cu și Gheorghe Negrea, aflați în

stadlo- 
Galati, 
va în-

a Ca-

Gheorghe Negrea, aflați în

Astăzi, la Moscova,
7 octombrie în sala de con- 
P. I. Ceaikovski din Mos- 
a avut loc festivitatea de

La 
certe 
cova 
deschidere a turneului internațio
nal de șah organizat în memoria 
marelui șahist rus A. A. Alehin. 
La acest turneu iau parte șahiști 
de frunte din 12 țări. Cuvîntul 
de deschidere a fost rostit de loc
țiitorul președintelui Comitetului' 
Unional pentru Cultură Fizică și 
Sport, M. M. Pesliak. Apoi a 
luat cuvîntul arbitrul principal al 
turneului, maestrul emerit al spor
tului P. A. Romanovski, care a. 
vorbit despre uriașa însemnătate 
a lui Alehin în dezvoltarea artei 
șahîste și în crearea școlii șa- 
hfste ruse. Au mai vorbit marii 
maeștri internaționali Miguel 

rioară recordului mondial oficial 
Media obținută de ei este 15,90 
m. de centrul cercului. Docu
mentele consacrate acestei per
formanțe au fost înaintate Fede
rației internaționale de aviație 
sportivă pentru a fi omologată 
drept nou record mondial.

(Agerpres)

aspecte 
măsură

Astfel, echipele
~ ’ i Petroșani

să părăsească terenul

sportiv 
felul Jn 

antrenori 
partide-
Știința 

au 
de

care umbresc în mare 
buna desfășurare a aces

tei îrtynoase competiții. Ne refe
rim îndeosebi la nervozitatea 
unor jucători, la o serie de ati
tudini • nedemne de un 
de tip nou și chiar la 
care se manifestă unii 
în timpul desfășurării 
lor.
Cluj și Energia 
vrut r" ----------
joc (în întâlnirile de duminică),' 
fiind nemulțumite de deciziile ar
bitrilor. Doar rugămințile 
tente ale... antrenorilor lor 
adversarilor au făcu4 ca 
formații să reia ioc-jL

Trebuie să amintim și de nea
tenția și incompetența unor ar
bitri care prin deciziile lor creea
ză nemulțumiri justificate în 
rîndurtie jucătorilor și ale iubi
torilor sportului cu balonul oval.

Sînt doar cîteva aspecte Întâl
nite în meciurile de duminică. 
In momentul în care cele nega
tive vor fi eliminate, aoeastă com
petiție își va mări interesul iar 
calitatea tehnică și tactică a !a- 
tîlnirilor va avea mult de rfști- 
gat. Dar. pentru ca și publicul 
să se poată bucura din plin de 
spectacolele rugbistice, va trebui 
ca și subcomisia de competiții 
și olasificărt precum și colecti
vele organizatoare să se gândeas
că cu mai multă chibzuință 
programarea întâlnirilor. Dumi

nică aproape toate meciurile s-an 
desfășurat te aceeași oră, pe di
ferite terenuri.

insis-' 
și ale 
aceste

— L op. — 
★

București a î»»- 
Locomotiva Grivița Ro- 
scorul de 3—0 (0—0).

In cel mai important meci dis
putat duminică în cadrul cam- 
pienatuhiâ republ can de juniori. 
Energia I-S.P.
trecut

șie cu 

lotui olimpic, comisia centrală 6-a 
declarat de acord ca militarii eă-1 
folosească în campjpnat pe Mihai 
Stoian (Știința), campionul cate
goriei semimijlocie.

• Intre două etape de campio
nat, un interesant „intermezzo" 
pugilistic la Iași. Cei patru com- 
ponenți ai lotulu’ câmpie (Mircea 
Dobrescu, Constantin Dumitrescu, 
Nicolae Linca ți Gheorghe Negrea) 
și campionul republican Emil Clș- 
maș au participat duminică seara 
ta o reuniune organizată de colec
tivul local Voința. Prezența ..olim
picilor" a atras peste 2.000 o*  
spectatori pe arena Progresul. Me
dicul lotului olimpic dr. Petre Bla- 
ier sosit ieri dimineață de la Iași, 
ne-a declarat: Dobrescu, Dumitrescu, 
Linca și Negrea au susținut me
ciuri de antrenament. în care s-au 
dat totuși decizii. Cei patru pugi- 
iiști au vădit o condiție bună Ș» 
multă poftă de luptă, deși și-au 
menajat vădit adversarii-"

M G.

începe turneul Alehin

da

2.
3. 
B.

5. G. Stahl- 
S. Gligortc
7. M. Bot- 
W. Uhlman

P. Xeres

Najdorf (Argentina) și Wolfgang 
Unzicker (R.F. Germană). In nu
mele șahiștilor șoyietici, partici- 
panțiî la turneu au fost salutați 
de marele mșastru Alexandr Vfi- 
lov.

In încheierea .festivității a avut 
loc tragerea la' sotți-care a dat 
următoarea ordine pe tabela 
turneu :

1. M. Najdorf (Argentina), 
1F Unzicker (R.F Germană), 
M. Taimanov (U.R.S.S.). 4. 
Sliwa (R.P. Polonă), 
berg (Suedia), 6. 
(R.P.F. Iugoslavia). 
vinik (U.R.S.S.), 8. 
(R.D. Germană). 9.
(U.R.S.S.), 10. H Golombek (An
glia). 11. V. Smîdov (U.R.S.S.),- 
12. V. CiocUtea (P P.R.). 13. ta 
Packman (R. Cehoslovacă). 14. 
D. Bronstein (U.R.S.S.). 15. N, 
Pîdevski (R.P. Bulgaria), 16. L-: 
Szabo (R.P. Ungară).

In prima rundă care va avea 
loc astăzi reprezentantul nostru» 
V. Ciocîltea întîlnește (cu negrele)] 
pe marele maestru Stahlberg.
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Meciul de pentatlon R. P. R.—U. R. S. S.
LA TIR EGALITATE

In a treia probă — tirul — îtt- 
Srecerea dintre pentatloniștii naș- 
Uri și cei sovietici s-a încheiat 
11? egalitate : R.P.R. 2.360 p- 
U.R.S.S. 2 360 p.! Deci, o nouă 
surpriză! Acest rezultat — inter, 
venit tocmai într-o probă în care 
oaspeții sînt vestiți și consacrați 
pe plan mondial — a provocat 
senzație, cel puțin în măsura în 
care a surprins înifrîngerea gaz
delor în proba de călărie, sau 
victoria la scor a reprezentativ 
vei U.R.S.S. în întrecerea de 
scrimă. Există însă o oarecare di
ferență între cauzele care au de
terminat aceste surprize: în pri
mele două zile au pierdut cate
goric cei care s-au comportat sub 
valoarea obișnuită (pentatloniștii 
romîni), iar în a treia întrecere 
tot reprezentanții noștri au fost 
cei care au surprins, depășind re
zultatele lor din toate concursul 
irile internaționale anterioare. Pen- 

;ita tloniștii sovietici nu s-au com
portat prea diferit față de ultima 

.lor ieșire de la „mondiale". Ra- 
kitianski a realizat și pe țintele 
de la Macolin și pe cele de Ia 
București tot 186 p., Novikov a 
coborît ieri cu un punct față de 
(rezultatul său din Elveția (186 p. 
(față de 187 p ), iar campionul 
mondial Salnikov a totalizat Ia 
Macolin 191 p., în timp ce la Tu
nari a reușit 189 p.

Această cifră de 191 p., cu care 
Salnikov s-a clasat al treilea în 
proba de tir la ultimele campio
nate ale lumii îmi amintește de 
punctajul .pe care Dumitru Țintea 
l-a înregistrat ieri în timpul 
concursului, dar pe care nu-1 pu
tem consemna ca rezultat cîști- 
gător al întrecerii U.R.S.S.-R.P.R., 
întrucît reprezentantul nostru a 
fost penalizat cu un punct în 
urina unei greșeli de tragere.

In absența unui succes clar pe 
echipe, am rămas cu satisfacția 
unei victorii individuale (Dumitra 
Țintea 190 p.), completată de un 
loc II tot atit de lăudabil. Autorul 
locului II este Viorel Manciu 
care, deși a intrat pe ștand în 
condiții excepțicviade (bolnav, cu

Jocurile internaționale
Turneul echipelor de volei fe

minin și baschet masculin Sep- 
ttmvri Sofia și respectiv Moda 
Spor Istambul se încheie prin 
jocurile pe care oaspeții le vor 
susține azi și mîine în sala Di
namo din Capitală.

Echipa bulgară Septemvri în- 
tîlnește mîi>ne selecționata asocia
ției Voința, iar campioana de a- 
nul trecut a Turciei joacă din 
nou cu Dinamo București. Vă re
amintim că Moda Spor s-a mai 
întîlnit cu Dinamo duminică sea
ra. cînd, după o dispută înver
șunată. meciul s-a terminat la e- 
galitate. In perspectivă, partida 
■de azi se anunță vtiu dișpuha- 
tă, fiecare dintre cele două for
mații căutînd să tranșeze în fa
voarea sa rivalitatea sreată în 
meciul anterior.

Jocurile internaționale de azi și 
mîine vor fi completate cu me
ciuri de volei programate în ca
drul ultimei etape a Cupei comi
siei centrale. Iată programul com
plet al întrecerilor: AZI, de la

Rezultatele definitive 
ile intilnirii de gimnastică 

itolre IF.I. și R.M.
BUDAPESTA 8 (prii: telefon)

Publicăm în continuare, rezulta
tele înțllnirii internaționale de 
gimnastică R P. U. — R. P. R. 
Iată clasamentul final; femei; 1. 
Ungaria 448,77 p.; România
443.52 p. Individual compus; 1. 
Agnes Keleti (Ung.) 76,15 p.;
2. Olga Tass (Ung.) 74,92 p... 5. 
Elena Mărgărit (Ro<n.) 74,49 p.; 
7. Sonia Inovan 73,33 p. Pe apa
rate: bîrnă: Ungaria 111,43 p.; 
Romînia 110,40 p.. sol: Ungaria
112.52 p.; Romînia 111,44 p. Băr
bați : Ungaria 685,80 p.; Romîr.ia 
655,85 p.; Individual compus: J. 
Heder (Ung.) 114,25 p.; 2. F. Ke- 
meny (Ung.) 113,50 p... 5. A. Ke- 
rekes (Rom.) 112,35 p.; 6. M. Bo 
tez 111,55 p. Pe aparate; bară: 
Ungaria 114,95 p.; Romînia 108,20 
p.; cal cu mînere : Ungaria 114,35 
p.; Romînia 107,70 p. 

temperatură), totuși a totalizat o 
performanță egală cm aceea a 
învingătorului (190 p.). Al trei- 
Jea rezultat al întrecerii (189 p.) 
a fost obținut de campionul mon
dial Konstantin Salnikov și de 
tînăra rezervă a echipei Uniunii 
Sovietice. Nikolai Tatarinov.

După trei zile, cei 9 pentatlo- 
niști prezenți încă în concurs, au

Dumitru Țintea și Viorel Manciu, performerii probei de tir din me
ciul de pentatlon modern: U.R. S.S.—R.P.R.

(Foto L. Tibor).

Viitorii

Arsenal, Sheffield 
neînvinși în etapa

Sîmbătă, deși la Belfast a avut 
loc meciul internațional Irlanda 
de Nord-Anglia. totuși campiona
tul primei ligi profesioniste en
gleze a continuat cu o etapă com
pletă. Acum, în preajma plecării 
echipei C.C.A. în turneu în An
glia, este interesant să arătăm 
că viitorii adversari ai liderului 
campionatului nostru : Arsenal

de volei și baschet
ora 16: C.C.A.—Progresul I.T.B. 
(volei masculin), Locomotiva 
București—Dinamo București (vo
lei masculin), Dinamo București- 
Moda Spor (baschet masculin) , 
MIINE, de la ora 16,30: Știința 
I.C.F. — Energia Constructorul 
București (volei feminin), Pro
gresul C.P.C.S. — Dinamo Bucu
rești (volei feminin), Septemvri 
Sofia—Selecționata asociației Vo
ința (volei feminin).

Spectacole sportive sui- generis

I
 Patronii de circuri din /orile 
Occidentului slnt pe cede să-și 
piardă plinea... Este atît de peri
culoasă concurența pe care o fac 
circului meciurile de box de cite 
15 reprize și cursele de „6 zi'e", 
încit pe drept cuvtnt saltimbancii 
(veritabili), acrobații și fakirii se 
văd mrenințați să ajungă șomeri.

Nu numai boxul și ciclismul 
„fără" circului pe spectatorii săi 
obișouiți. Abia terminai turneul 
vestitei echipe profesioniste de 
baschet ,.Harlem Globe Trotters'1, 
au venit de peste Ocean „vir
tuoșii" mînuiiori ai rachetei de 
tenis — angajații lui Jack Kramer. 

[După driblingurile și loviturile la 
,coș în ritm de jazz, demonstra- 
<(iile cu 4—6—8 mingi (după cum 

Ise plătește...). Programe cu ade
vărat senzaționale și mai ales 
inedite. care atrag mai mult pu
blic decit desuetele salturi-mortale 
la trapez și plictisitoarea tăiere în 
bucăți a femeii in ladă...

Si unde mai pai că tenismanii 
tai Kramer își cunosc ta perfec
ție meseria. Sînt doar toți foști 
învingători la Wimbledon, Forest 
Hills și alte concursuri ca re
nume în lumea tenisului. Tonu 

I Trabert, Pancho Gonzales, Frank 
Sedgman alături de mai vechii 
Cucelli și Hartwig au evoluat re
cent pe terenurile de tenis de la 
Londra, Paris și Luxemburg.

Să vă redăm rezultatele „soor- 
tive" ale turneului ? Inutil. Mem>- 

Îbrii expediției arată o inconstanță 
de formă de-a dreptul derutantă. 
Fiecare învins este a doua zi în
vingător și vice versa, pentru ca 

următorul punctaj ! I. Novikov
2857.5 p.; 2. Tarasav 2760 p.;
3. Deriughin 2687,5 p.; 4. Manciu 
2570 p.; 5. Țintea 2457,5 p.; 6. 
Vena 2377,5 p.; 7. Rakitianski
2312.5 p.; 8. Teodor eseu 2257,5
p.; 9. Stoenescu 1927,5 p.

Pe echipe : U.R.S.S. 8155 p.- 
R.P.R. 6552.5 p.

R I.

adversari ai echipei C. C. A.

Wednesday, Luton și Wolverhampton 
de simbătă a campio natului Angliei

(la 16 octombrie), Sheffield Wed
nesday (la 22 octombrie), Luton 
Town (la 25 octombrie) și Wol
verhampton Wanderers (la 29 oc
tombrie), au terminat neînvinși 
această etapă de campionat.

Senzațional este scorul cu care 
Arsenal a învins pe deținătoarea 
faimoasei Cupe a Angliei, pe 
Manchester City (7—3). Sheffield 
a cîștigat la mare luptă asupra 
lui Sunderland, iar Luton Town 
și Wolverhampton s-au întors a- 
casă cu cîte un prețios punct

Iată de altfel, rezultatele de 
sîmbătă : ARSENAL-ManchFster 
City tJ—3, Birmingham-Bolton 
0—0. Burnley-Blackpool 2—2, 
Cardiff-Leeds 4—1, Chelsea- 
Tottenham 2—4, Newcast>te-LU- 
TON TOWN 2—2, Portsmouth. 
Aston Villa 5—1, Preston-Everton 
0—0, SHEFFIELD WED-Sunder- 
land 3—2, Bromwich-WOLVER
HAMPTON 1—1, Manchester Uni- 
ted-Chariton 4—2.

In clasament, Luton Town o- 

toți laolaltă să oară unul mai gro
zav decît celălalt.

Mai important de subliniat ni 
se pare faptul că asemenea gen 
de „spectaco'e sportive" cunosc un 
succes crescind în Occident. A- 
ceasta este deosebit de semnifica
tiv. Devine evident că în lumea 
apuseană conținutul noțiunii de 
sport suferă o sensibilă alterare. 
Chiar dacă nu plecăm de la con
vingerea că absolut toate meciu
rile pe care te joacă între ei te- 
nismanii profesioniști slnt „aran
jate", considerăm că este Imposibil 
să fie integrate in cadrul noțiunii 
de sport aceste spectacole sui-ge- 
neris.

NOTTEXTttltf
Sportul presupune în primul 

rlnd existenta elementului compe- 
titoriu, de întrecere. El este expre
sia dorinței (sau a convingerii vo
luntar acceptate) de a-ți măsura 
forța și înd e minarea cu ton ad
versar. Elementul acesta primor
dial de întrecere face toată fru
musețea și însăși rațiunea de a 
fi a sportului. Spectacolul na este 
decit un element adăugat, neesen
țial, cu totul secundar. Desigur, dacă 
lupta dintre doi sportivi este dusă 
cu înaltă măiestrie, ea poate pri
lejui satisfacții de ordin estetic 
privitorilor. Cu atit mai bine t Dar 
nu acesta este scopul fundamental 
al sportului. Și dacă pe stadion 
evoluează sportivi care au singura

• In cadrul unei ședințe care a 
avut loc recent la Miinchen comi
tetele olimpice din R.D. Germană, 
R.F. Germană, Austria șl r.p.f. Iu
goslavă au căzut de acord ca spor
tivii din aceste țări să Iacă depla
sarea împreună la Melbourne. In a- 
cest sens au fost încheiate contrac
tele cu companiile de transport ae
rian care vor pune la dispoziție ță
rilor respective S avioane.

• Chile va trimite la Melbour
ne un Iot de sportivi care con
curează la atleCsm. natație, ci

clism, pentatlon modem și tir. 
Dintre atleți sînt de reținut nu
mele fraților R. și W. Sandoval, 
ca și al atletei Ahrens. Ramon*  
Sandoval a fost oaspe al țării’- 
noastre cu ocazia Festivalului din 
1953. Ahrens a aruncat sulița la 
48 m. 73

QFederația japoneză de lupte a 
stabilit lotul care va reprezenta Ja
ponia la Jocurile Olimpice. In or
dinea categoriilor au fost selecțio
nați: Asai, I.izuka, Sasahara, Kasa- 
kara, Ikeda, Katsuramoto Ehira, Ni- 
kao.

• Franța _va fi reprezentata la 
turneul de box de 7 pugiliști: 
Rene Libeer (muscă), Yves Retatii
(pană), Andre Vailoraito (semi- 

ușoară), Claude Salauden (ușoa
ră) Hippolyte Annex (semi mij
locie), Eugene Legranf (mijlocie 
mică), Gilbert Ghapron (mijlocie). 
După meciul Franța-Olanda (13 
octombrie) pot surveui unele mo. 
dificări.

urmate de: 13. * Newcastle (11 punc
te), 14. West Bromwich (10 p.), 15. Car
diff (10 p.), 16. Aston Villa (10 P ), 
IT. Chelsea (e p.), 18. Everton (8 p.), 
19. Sunderland (7 p ), 20. Portsmouth 
(7 p.), 21. Manchester City (6 p.), 22. 
Charlton Athl. (5 p.).

cupă acum locul 8, Wolverhamp
ton locul 9, Scheîfield locul 11 
și Arsenal locul 12, după cum se 
vede din următoairea tabelă de 
clasificare :
1. Manchester United 11 9 2 e 29:13 26

2. Tottenham 11 8 1 2 34:15 17
3. Leeds 12 7 2 3 23 :l f 1«
4. Burnley 12 5 5 2 22:15 15
5. Blackpool 11 7 1 3 3fi:Z3 15
6. Birmingham 11 8 2 3 24:15 14
7. Bolton 12 5 3 4 16:15 13
1. LUTON TOWN 11 5 3 3 22:23 U
9. WOLVERHAMPTON

11 5 2 4 25: M 12
10. Preston North End

12 5 2 5 21:19 12
11. SHEFFIELD WED

12 5 2 5 30:28 12
12. ARSENAL 12 5 1 6 25:23 11

intenție de a „distra" pe specta
tori, nu se poale spune că ei fac 
sport... Cel puțin, în înțelesul a- 
devărat a! cuvîntiehd.

înalta valoare morală, educa-', 
ti vă ș: de igienă a sportului este 
incompatibilă cu noțiunea de pro
fesionism. Iar spectacolul, ca scop 
în sine, nu poate fi identificai cu 
sportul.

Fără îndoială, poți avea curio
zitatea de a asista odată la o 
„reprezentație'1 a baschetbaliștilor 
de la „Harlem" sau a tenismanitor 
circului Kramer. Este firesc. A 
face însă din aceasta o practică \ 
regulata, denotă pur și simplu Oi 
pervertire a gusMui pentru sport A 
Si succesul pe care-l înregistrează', 
în America și Europa apuseană ac-< 
tivitățle sportive profesioniste1 
ne-au îndreptățit să facem afirma-, 
(ia de mai sus, anume că in acele > 
părți de tum'i noț'unea de sport 
iși schimbă conținutul.

Civilizația antică greacă a dai 
naștere înțelesului de sport, acea 
activitate tinerească, curată, ou să 
sub straja flacărei olimpice. Clteva 
secole mai tirziu, civilizația roma-' 
rtă a denaturat acest înțeles origi
nar. Stadioanele s-au transformat în 
imense circuri, alergarea atleț'lor 
a fost înlocuită de cursele cu care, 
lupta dreaptă s-a preschimbat în 
măcelul gladiatorilor...

Diferența dintre aceste două fe
luri aparte de a înțelege sportul 
apare din ce în ce mai pregnantă 
in zilele noastre. Mai ales acum, 
in prag de nouă Olimpiadă, clnd 
problema sportului profesionist se 
pune din nou cu tărie în țările 
capitaliste.

• Comitetul olimpic suedez i. al
cătuit ista sportivilor care.vor par
ticipa la Melbourne. Cel mai mare 
număr de sportivi îl deține lotul de 
atletism cu 13 persoane, urmat de 
caiac-canoe cu 8 canotori. In rest 
la celelalte discipline vor participa: 
box (3), scrimă (5), ciclism (2), gim
nastică (4), lupte (7), natație (6), pen
tatlon modern (4), tir (7) și yachting 
(5).
• Federația franceză de gimnasti

că a selecționat pe următorii 6 gim- 
naști care vor face deplasarea la 
Melbourne: Raymond Dot, Michel 
Mathlot. Jean Guillon, Daniele Sicot, 
Alexandra Lemoine și Jaquetine 
Dieudonne.

• Finlanda trimite o delegație 
de 33 persoane. Au fost selecțio
nați pînă în prezent 10 atleți 
(Hellsten, Salsola, Valkama, For. 
rassalmi, Landstroem, Rinten- 
paeae, Lassenrus), 3 trăgători 
(Yloenen, Taitto, Linnosvuo), 3 

camoiști, 5 la canotaj academic. 6 
gimnaști, 3 la pentatlon modern.
• Din turneul olimpic de fotbal 

s-au mai retras echipele Australiei. 
Iugoslaviei și Germaniei, astfel că 
deasupra desfășurării competiției 
plutește acum un mare semn de 
întrebare.
• In ultima vreme, o serie de >- 

genții occidentale răuvoitoare, au 
lansat zvonul neparticipării Egip
tului la Jocurile Olimpice. Nu în
cape îndoială că toată agitația fă
cută era strîns legată de poziția 
fermă a egiptenilor în problema 
naționalizării Canalului de Suez. Un 
purtător de cuvînt al Comitetului 
Olimpic egiptean a desmințit a- 
ceste știri anunți nd oficial că de
legația egipteană va fi prezentă la 
întreceiile de la Melbourne.
• Inotătoarca australiană Dawn 

Frasser a suferit recent un acci
dent în urma căruia 1 s-a recoman
dat un repaus de o jumătate de 
lună. Modicii spun însă că acest 
accident au va influența participa
rea lui Dawn Frasser (în cele mal 
bune condițiunh 1» Jocurile Olim
pice.

FOTBAL PESTE HOTARE
• Echipa sovietică de fotbal Sah- 

tior Stalino și-a încheiat turneul pe 
care i-a întreprins în Norvegia ju- 
f7 octombrie cu echipa selec
ționată a Orașului Kapp. Fotbal tatii 
sovietici au obținut o noua victorie 
cu scorul de 4-2.

> La 7 octombrie s-a disputat ia 
Istanbul întîmirea internațională de 
fotbal dintre cunoscuta echipă sovie
tica Dinamo Moscova și echipa turcă 
Fenerbahce din Istanbul. întâlnirea 
dintre cele două echipe a fost dis
putată într-un ritm viu și a prile
juit numeroase faze de calitate. Cu 
toate acestea nici una din formația, 
nu a reușit să înscrie vreun punct 
astfel că jocul s-a terminat cu un 
scor alb: 0-0.
• Pe stadionul din Pekin în fața 

a peste 20.000 de spectatori, care au 
înfruntat o ploaie puternică, s-a 
desfășurat duminică întîmirea inter
națională de fotbal dintre echipele 
reprezentative ale R.P. Chineze al 
«.P-D*.  Coreeană. Meciul s-a înche
iat cu un rezultat surprinzător, fot
baliștii coreeni obținînd victoria cu 
scorul de 1-0 (0-0).

•Echipa braziliană Belo Horizonte 
și-a continuat turneul în R.P. Polonă 
susținlnd al treilea meci în orașul 
Poznan. Fotbaliștii brazilieni au în
tîlnit selecționata orașukri. meciul 
terminîndu-se cu un rezultat de ega
litate: 1-1 (1-0).
• Recent s-a desfășurat Ia Lodz 

jocul internațional de fotbal între 
echipele Gwardia și Dozsa Budapes
ta. Echipa poloneză a terminat în
vingătoare cu 2-1 (0-0).
• Intr-un m-eoi internațional de 

fotbal disputat duminică la Johan
nesburg echipa selecționată a Afrt- 
cei de Sud a învins cu 2-9 echipa 
Dinamo Praga.
• Bchipa poloneză de fotbal 

C.W.K.S. și-a început ia 6 octombrie 
turneul pe care-l întreprinde în 
Franța, jucind în nocturnă cu echi
pa Valenciennes. Victoria a revenK 
fotbaliștilor francezi eu scorul de î-4 
(2-0)

PE SCURT
• JLa piscina de pe insula Marga

reta a avut loc un concurs de ■*-  
tație la care au luat parte înotători 
maghari și sovietici. Cu acest prilej 
sportivii sovietici au obținut e serie 
de performanțe de valoare printre 
care: 200 m. liber: Nikolaev 2’trtU; 
200 m. bras femei: Kovalenko
100 m. liber femei: Voog 1’OT’4 1«; 
100 m. spate femei: Klipova l*15**7/ie.

• In cadrul unui concurs de înot, 
desfășurat ia Praga, maestrul spor
tului L. Vacik a stabilit un nou re
cord al R. Cehoslovace în proba de 
200 m. spate cu timpul de 2’24”Sra«. 
Vechiul record era de 2’27’*3/10  și •- 
parținea aceluiași înotător dm anul 
1953.

• Cu prilejul unui concurs de 
natație, desfășurat sîmbătă la Dur 
ban, înotătoarea sud africană Nata
lie Myburgh a stabilit un nou re
cord mondial în proba de IM yarai 
liber cu timpul de 57”8/lt. Vechiul 
record era de 5S”l/10 și aparținea 
sportivei americane J. Anderson-


