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Cei doi Oistrah, David și Igor,in fata tablei de sah.

Etuiul de piele, adăpostul viorii 
oare a înclnlat milioane de ascul
tători, un micuț aparat portativ de 
radio și... o vază cu fructe, ne-au 
ținut tovărășie cîteva minute, 
pină cînd vrăjitorul arcușului — 
marele violonist David Oistrah, a 
putut sta de vorbă cu noi. Pentru 
că — trebuie să recunoaștem — 
vizita noastră a fost destul de 
matinală și tare ne-a fost teamă 
că această îndrăzneală va impieta 
asupra atmosferei discuției. Și 
poate că așa ar fi fost, dacă n-am 
fi avut prevederea să menționăm
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d)JLe Răspunde antrenorul Francisc Ronay
„Urez

„Sportul 
succese în

cititorilor ziarului 
popular" excelente 
muncă și sport" —

DAVID OISTRAH

din primele cuvinte că venim din 
partea unui ziar de sport.

— Ziar de sport ? a zimbit ma
estrul. Cunosc obiceiul ziariștilor 
de specialitate de a transforma 
orice om cu care stau de vorbă 
intr-un pasionat sportiv...

— Totuși, l-am întrerupt cam 
stînjeniți, nu ne este străin faptul 
că pasiunea pentru muzică nu v-a 
îndepărtat de interesul pentru 
sport. Nu de mult am văzut o 
fotografie care vă înfățișa în tim
pul unei partide de șah în com
pania celuilalt mare Oistrah. fiul 
d-voastră Igor...

— Tocmai voiam să remarc, că 
de data aceasta nu va fi nevoie de 
prea multă fantezie gazetărească, 
ipentru a mă transforma intr-un 
adevărat sportiv. Adevărul este că 
iubesc și practic sportul, pe care-1 
consider dealtfel un accesoriu In
dispensabil artistului. Nu mă re
fer la sport numai ca la un for- 
tifiant al fizicului, al mușchilor, ci 
— mai ales — ca la un veritabil 
tonic sufletesc, capabil să go
nească oboseala, să creeze opti
mism și bună dispoziție. Mai este 
nevoie să subliniez cît de -mece- - 
sare sînt acestea artistului?

| Ieri au început, pel 
^stadionul Tineretului^ 
^întrecerile din cadrul ( 
L,Săptămînii atlefis-l 
| rnului" |
|Amănunte în pag. a I.I-aj
// M >

■ ■■

Maestrul David Oistrah era 
foarte grăbit: peste cîteva minute 
era așteptat pentru o repetiție, așa 
că nu ne-a mirat prea mult apa
riția unui ospătar care i-a adus 
micul dejun. Am crezut că este 
cazul să ne retragem, dar, bine
voitor, David Oistrah ne-a reți
nut :

— Am impresia că ceea ce v-am 
spus pină acum nu ajunge pentru 
un reportaj...

Am rămas — șt bine am făcut, 
pentru că altfel n-am fi putut ti
fla de pildă că ilustrul violonist nu 
este un ,.șahist de ocazie" ci de
ținătorul categoriei I de clasifi
care, participant la mai multe tur- 

(contrnuare în pag. 7-a)

Este foarte important să ne 
ocupăm de cauzele nivelului scă
zut al fotbalului nostru, dar a- 
oeastă preocupare rămîne nu

mai o muncă pe jumătate, dacă 
nu trecem la îmbunătățirea si
tuației cu măsuri cît mai rațio
nale și cît mai grabnice.

Astfel, pentru moment propun 
— în limita posibilităților — să 
ne concentrăm asupra .proble
mei întăririi conducerilor secții
lor de fotbal, dar nu a nu știu 
cîtor sute sau mii din colective
le existente, ci numai a cîtorva 
<eventual 3—4), din care putem 
face secții-model. Nu împărtă
șesc părerea că nu avem specia
liști suficienți ca număr pentru 
această treabă. Dimpotrivă. Sînt 
mulți care pot fi încadrați ta 
munca de conducere și care to
tuși nu sînt folosiți.

A doua măsură imediată cred 
că este întărirea loturilor de ju
cători. Aceasta însă, nu înseam
nă să renunțăm la jucătorii rutî- 
nați și să întinerim cadrele nu
mai de dragul întineririi. Să nu 
cădem în greșeala de a alege 
dintre doi jucători pe cel mat 
tînăr numai pentru că celălalt e 
cu ceva maiîn vîfstă. In schimb, 
trebuie să «‘restem cu ma.i mare 
pricepere elementele tinere 
lîngă cei rutinați și să le pro
movăm la timpul oportun.

Jucătorii rutinați trebuie men
ținuți . în formă, să-î considerăm 
ca bază a echipei și atunci tinerii 
vor învăța mai ușor de ta ei.

Sînt categoric împotriva mă
surii după care un jucător poate 
schimba colectivul prea ușor. As
tăzi, dacă un antrenor trece Ia 
măsuri mai severe din motive 
disciplinare, jucătorul — în loc 
să devină ascultător — la ce 
credeți că se gândește în primul 
rînd? La. transferare, spunând: 
„CutaTe a cerut să trec la el, 

'cutare duce tratative cu mine..." 
■ și, firește devine îndărătnic. Iar 
dacă jucătorul trece la un alt co
lectiv, el își va putea continua

pe

MECIURILE CU ECHIPELE NORVEGIENE AU PUS PUNCT 
SEZONULUI ATLETIC

Odată încheiate meciurile cu 
echipele Norvegiei atleții și atle
tele noastre au pus punct activi
tății lor internaționale din acest 
an. Afirmind acest lucru ne gto- 
dim la activitatea echipelor re
prezentative. deoarece un grup 
de atleți va lua parte luna viitoa
re la "întrecerile din cadrul celei 
de a XVI-a olimpiade.

Profităm de încheierea activi
tății internaționale a echipelor 
noastre reprezentative pentru a 
face un scurt bilanț al sezonului. 
Anul acesta, echipa feminină a 
susținut 5 întîlniri : cu Cehoslo
vacia și Italia la Neapole, cu 
Franța și Austria la Paris și a- 
cum cu Norvegia la București. 
Din aceste întîlniri fetele noastre 
au reușit să cîșțige două (cu 
Austria și Norvegia), dar apre
ciem că ele ar fi putut termina 
victorioase și în meciul cu Italia 
(chiar și în cel cu Franța), pe 
care le-au pierdut la o diferență 
de cîteva puncte.

Apreciind rezultatele acestor în
treceri, concluzia cane se Impune 
este aceea că bilanțul întâlnirilor 
internaționale ale anului 1956 a 
fost deficitar pentru echipa noa
stră feminină.

O concluzie asemănătoare se 
impune și în ceea ce privește e- 
voluția din acest an a echipei 
mascaline. Aceasta a participat la 
două întîlniri bilaterale (cu 
Franța la Paris și cu Norvegia 
la București) și la Jocurile Bal
canice la Belgrad. Rezultatele: o 
îrrfringere categorică ta Paris, o

„opena" sa destructwă, deoarece 
noul antrenor nu-i cunoaște lipsu
rile și tendințele.

Noi vorbim mult despre multi
lateralitate, despre metode știin
țifice, fotbalul modern fiind un 
joc atletic, în care pregătirea 
fizică generală constituie o bază. 
Atunci de ce nu sînt consultați 
sau chiar atrași în munca de 
pregătire a fotbaliștilor specia
liștii care pot înlătura anumite 
greșeli foarte frecvent întâlnite 
în mișcarea — ou sau fără min
ge — a multor jucători? Mulți 
aleargă cu mare risipă de ener-

Ancheta noastră:

„Care slnt cauzele 
nivelului scăzut 

al 

fotbalului nostru “
gie, alții mișcă brațele sau pi
cioarele în mod greșit, etc., lipsuri 
cane nu pot fi remediate numai 
prin cunoștințele, aricit de mutti- 
îaterale ar fi ele, ale unui an
trenor de fotbal. O colaborare cu 
antrenorii de atletism sau cu alți 
specialiști cred că ar fi de un 
lolos deosebit.

Nici medicina sportivă nu vine 
în ajutorul fotbalului. Antrenorul 
singur nu poate să stabilească 
dacă un jucător este bun sau 
nu pentru acest sport (devenit 
mult mai pretențios decît a fost 
în trecut). Cu ajutorul, aparate
lor și cunoștințelor sale, medicul 
poate stabili ușor dacă un jucă
tor „de viitor" este mai talon-: 
tat pentru alte sporturi, sau in
vers.

frumoasă revanșă la București și, 
un loc II pe echipe la Belgrad. , 
Dacă meciul cu Franța nu ar 
putut fi ciștigat in condițiile pe 
care noi le-am scos în evidență; 
la timpul respectiv, considerăm că ' 
locul I la Balcaniadă ar fi putat j 
reveni formației noastre dacă a- 
ceasta ar fi fost mai judicios ta-- 
tocmită și dacă o bună parte d»---» 
tre atleți ar fi concurat la valoan - 
rea lor normală.

Cea de a doua întilnire latre 
reprezentativele R. P. Române ți'; 
Norvegiei, contând ca revanșă 

susținute anul’ 
încheiat cu vie--- 
ale echipelot!

în pag. d-a)

Norvegiei, 
pentru meciurile 
trecut la Oslo, s-a 
toriile meritate

(Continuare

Ana Șerban a ciștigat cu autori
tate probele de HO m. g. fi - 
lungime (Foto L. Tibor);*

ju
de
nu 
în 
de

mei, acest 
din cauza 
un motiv 
privință.

cel mai de

fenomen 
vitezei. Dar 
de alarmă 
Am trecut 
jos al scăderii.

Și acum un ultim răspuns la 
întrebarea de ce a scăzut nivelul 
fotbalului nostra?: pentru că s-a 
așezat între două scaune... și a 
căzut la pămînt. Cu alte cuvinte, 
am introdus de anul trecut in 
nou sistem de pregătire: am tre
cut brusc la antrenamentele spe
cifice fotbalului modem, oare se 
bazeaaă în totul pe viteză ta 
execuție (șuturi, pase, preluări, 
etc.). Este de ila siine înțeles că 
o trecere atît de rapidă duce ta 
o scădere temporară. Ceea oe în 
trecut era executat relativ în
cet, astăzi trebuie făcut în cea 
mai mare viteză și totuși pre
cis. Am constatat personal, ila 
cătorii 
scădere 
e nici 
această 
punctul
In special tinerii care astăzi sînt 
peste tot astfel pregătiți, iar mâine 
vor fi jucători de valoare corn 
pletă în fotbalul nostru modern, 
presupunînd bineînțeles că toate 
cele criticate mai sus vor fi lichi
date de urgență.

Vreau să mai vorbesc ceva și 
de.spre... problema presei (chiar 
și aceea de specialitate), care 
în multe cazuri nu s-a dovedit a 
fi destul de competentă în apre
cierile și critici'le sale. In afară 
de aceasta, presa nu a venit în 
ajutorul fotbalului nici printr-un 
control mai prompt și mai activ. 
De exemplu: la începutul anutaî 
a fost redactat un „îndrumător'* 
conținând puricte, extrem de im
portante pentru' activitatea din 
fotbal. Presa ar fi1 putut întreb® 
de multe ori, de ce nu a fost 
realizat cutare sau cutare punct 
din oele propuse, din oe 
Cred că în viitor ar fi 
necesar, bazat însă pe o 
rare mai rodnică, mai 
între ziariști și tehnicieni.

motive? 
și asta 
oolabo- 
strînsă.

FRANCISC RONAY 
antrenor de fotbal

Instalați»electrice pentru nocttnț 
la Stadionul Republicii
Io activiușea spcuiivă

— —1- _t mai rnult
unor baze sportive în- 

tnstatață eiectr.'te 
_ i — în noctur-i 

nă —, în Emile de vară, dife
rite manifestații sportive în aer 
liber și. în primai rind, jocurf 
de fotbal. Forurile noastre de 

•resor: sînt preocupate de rezol
varea acestei probleme. Pen‘ra 
anul 1957 este prevăzută înce
perea lucrărilor 
pentru nocturne, 
RepuWicii.

de amenajare, 
a Stadomilid

★ 
acestei 
recent 

vorba

De altfel, 
i s-au adus 
tățid. Este 
cu gaze naturale 
și cabinelor pentru echipe'e și 
arbitrii de fotbal, a vestiarelor 
pentru atletism, a magaziilor io
turilor etc.

*
Și. pentrucă veni vorba de îm

bunătățiri aduse bazelor noastre 
sportive, ne permitem să facem 
și o sugestie în ce privește mă
surile care trebuie luate pentru 
ocrotirea terenurilor de joc ala 
principalelor stadioane și pentru 
punerea lor în condiții dt mai 
bune de folosință, în perioada 
cînd vremea devine ploioasă. Este 
vorba de confecționarea unor 
pretate cu care să fie acoperite 
cîmpurile de joc în timpul Dloii 
sau chiar ninsorii și care să fie 
strânse (pe marginea terenului) 
cu puțin înainte de începerea jo- 
cukri. In felul acesta credem că 

. terenul poate fi pus la dispoziție 
în stare mai bună și în orice oaz 
este ferit de degradări în ti mold 
jocului. Poate că prin acest sis
tem de ocrotire s-ar realiza șâ 
economii dm fondul prevăzut a» 
reparațiile necesare terenurilor în 
candițiile de folosire actuale.

haze spor ive 
noi îmbună- 

de încălzi-aa 
a vestiarelor

C.C.A. își începe astăzi

turneul în Anglia
r- '■ . i

pos- 
pro-

cea- 
dis-i

în

f

LONDRA 15 (Agerpres). Prin 
telefon :

Aistă-seară pe stadionul Arse
nal din Londra, echipa de fotbal 
Casa Centrală a Armatei din 
București își începe turneul săc 
în Anglia, jucînd împotriva fala 
moașei echipe engleze Arsenal. 
Meciul începe la ora 21,30 (ora 
țării noastre) și se va disputa la 
luminile reflectoarelor, urmtod să 
fie transmis în întregime de 
tarile noastre de radio, pe 
gramul 1.

In caz de timp nefavorabil, 
ță prea deasă, meciul se va 
pută miercuri.

Fotbaliștii romîni au sosit 
capitala Angliei luni la amiază 
cir o întîrziere de 14 ore, deoa
rece ceața i-a împiedicat să de
coleze de la Bruxelles unde a® 
rămas o noapte. La aeroport jiu 
cătorii noștri au fost întîmpinaț» 
de membrii echipelor Arsenal șl 
Luton Town. Echipa C.C.A. astei 
prima formație romînă de fotbal 
care joacă în Anglia. Meciul ca 
Arsenal este așteptat cu un malta 
interes de amatorii de fotbal lon-< 
donezi.

Jucătorii romîni s-au antrenai 
aseară pe stadionul Arsenal. Tloți 
au arătat o bună condiție și aș-, 
teaptă cu încredere jocul de asii, 
seară. Formațiile probabile: CGAi 
Voinescu —■ Zavoda II, Apolzan, 
V. Dumitrescu — Onisie, Bone —< 
Cacoveanu, Constantin, Alexan- 
drescu, Zavoda Fr„ Tătaru.

ARSENAL: Kelsey — Charlton, 
Dodgin, Evans — Goring, Bowen 
— Clapton, Tapscott, Holtofl, 
Bloomfield, Haverty.



Frînturi dintr-un noian de impresii

PE BLOCK-NOTESUL NOSTRU...
e Mia Birsan, elevă a liceului 

nr. 22 este performera probei de 
80 m. cu 11,5 sec., cel mai bun 
timp obfinut în calificările la 
80 m. Dacă n-ar fi ezitat în mo
mentul cină starterul a dat pleca
rea — Mia era foarte emoțională, 
ne-a declarat profesoara A. Filip 
a cărei descoperire este Mia Bir
san — cu siguranță că ar fi scos 
un rezultat și mai bun. De ce 
era emoționată? Acesta este pri
mul ei mare concurs!

• Cel mai tînăr participant la 
1000 m.: Florin Gubernia de la 
L. b. 13. Deși de numai 14 ani, 
Florin e „bătrtn" în ale atletis
mului. Debutul și l-a făcut cu ciți- 
va ani în urmă cind a luat star
tul într-un concurs organizat de 
ziarul „Scinteia Pionierului". A 
îmbrățișat atletismul îndemnat de 
fratele său, student la I.C.F.

• Printre concurența de la 400 
m. l-am întilnit și pe coreeanul 
Sim-ian-tek, elev al școli medii 
tehnice de exploatare C.F.R. Pe 
Sim-ian-tek s-ar putea să-l ve
deți duminică deoarece timpul rea
lizat de el in calificări este foar
te bun.

• O inovație în organizarea 
concursurilor atletice? Da! Numă
rul mare de concurenți prezenți 
la probele de sprint i-a obligat pe 
organizatori să hotărască desfă
șurarea probelor de 100 m. (bă
ieți și fete) în același timp. Pe 
partea dreaptă a stadionului s-au 
întrecut băieții, iar pe cea stingă 
fetele. Altfel, cine știe, ne-ar fi 
prins noaptea pe stadion.
• Concursurile preliminarii au 

fost... „udate" cu lacrimi: de bucu. 
rie ca în cazul elevei Gabriela 
Marinescu de la liceul mixt nr. 16 
'— care s-a clasai în finala pro
bei de 80 m. — sau de supărare 
— exemplul Ancăi Păunescu de 
la aceeași școală care, ...speriin- 
du-se de pocnetul pistolului a ră
mas citeva clipe pe linia de ple
care.

• Profesoarele Maria Buzea și 
Elvira Chivulescu de la liceul 
mixt 16 au toate motivele să fie 
mulțumite: elevii pe care i-au pre
gătit — printre care și Teodora 
Donath, Aurora Pîslaru, Mircea 
Niță, Beni Dandel — nu le-au 
făcut de rușine. Comportarea lor 
merită laude.
• In așteptarea startului la pro

ba de 400 m. Ion Tomoiescu, elev 
în anul III la școala tehnică de 
exploatare C.F.R. s-a antrenat la 
înălțime. „Trebuie să scot un re
zultat bun. Colegii au încredere 
in mine" ne-a declarat el (de re
marcat că Ion Tomoiescu are nu
mai 4 și 5 la învățătură).

Recomandări culturale
Viața culturală atît de bogata a 

Capitalei noastre este în ultima vre
me și mai mult lărgită prin mani
festările organizate în cadrul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice. De aceea 
este firesc să ne începem — săptă- 
mîna aceasta — recomandările, re- 
ferindu-ne la astfel de manifestări 
tot mai numeroase pe măsură ce 
ne apropiem de marea sărbătoare 
a proletariatului mondial, ziua de 
7 Noiembrie.

VITRINELE LIBRĂRIILOR VOT 
primi în curînd, cu ocazia Săptă
mânii cărții din cadrul Lunii prie
teniei romîno-sovietice, numeroase 
cărți proaspăt ieșite din teascurile 
Editurii Cartea Riusă. O parte din
tre ele le-am recomandat din vre
me. Revenim cu amănunte. Vol. V 
din operele clasicului rus Cehov 
nu necesită recomandări speciale, 
după cum nici vasta trilogie auto
biografică a marelui Gorki („Co
pilăria mea", „La stăpîn" și „Uni
versitățile mele“) nu solicită acest 
lucru. O singură recomandare ne-o 
vom permite totuși: procurați-vi-le 
din timp. Restul „repertoriului" E- 
ditutrii cuprinde lucrări pe cît de 
variate pe atît de interesante, din 
care spicuim ,,Poeme" de Lermon
tov (înmănunchind patru dintre 
cele mai cunoscute poeme ale lite
raturii ruse: „Cînte-cul țarului"
Ivan Vasili evict al tînărului opri- 
cdnic și al îndrăznețului neguțător 
KMașnikov", „Boierul Orșa, „Nțâri" 
și vestitul „Demon", „I. E. Repin", 
o instructivă monografie, însoțită 
de aproape 100 de reproduceri, des
pre viața si opera marelui pictor 
rus, scrisă de O. Leaskovskaia, 
„Poezii și poeme" alese din opera 
lui S. Scipaciov, două volume de 
V. Sișkov inspirate din răscoala 
populară condusă de legendarul E- 
melian Pugaciov, „țarul mujicilor", 
precum și numeroase alte opere ale 
scriitorilor ruși și sovietici. Din 
rîndul lucrărilor pe care le veți in- 
Hlni în vitrinele librăriilor în ca
drul „Săptămânii cărții sovietice"
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Ce-i drept, cursele la care au luat parte elevii s-au dispu 
tai intr-un ritm rapid. Nu exagerăm însă afirmînd că și elevele 
au luptat cu toată ardoarea pentru calificarea în finală.

DE DBWHEATĂ PtNÂ SEARA, PE STADION
Întrecerile trebuiau să inceapă 

la 9 dimineața. Dfn prudență, am 
socotit necesar să venim la sta
dion cu o jumătate de oră mai 
devreme. Dar... deziluzie! Tot njm 
fost mai matinali decit elevii dor
nici să ia, printre primii, startul 
întrecerilor din „Săptămîna atletis
mului”

2X300 = GOI)

Este un calcul simplu la prima 
vedere, dar cit de comp! cat li s-a 
părut el celor 30 de arbitri și o- 
ficiali! Nu este un lucru de giumă 
să asiguri participarea regulamen
tară a 600 de tineri emoționați ca 
in fața comisiei de examene, ne. 
răbdători și... neastimpărați, in 7 
probe de concurs. Și totuși, s-a 
reușit acest tur de forță, cu atit 
mai dificil cu cît, de fapt, n-a 
fost vorba chiar de 2x300 căci ma. 
joritatea concurențiior au luat star
tul după amiază O asemenea re. 
vărsare de tinerețe n_a mai cu
noscut de multă vreme stadionul... 
Tineretului și singura părere pe 
care și_au dat-o cei inițiați cind 
au auzit numărul de participanți 
a fost... un fluierat admirativ. Per
formanțe? Da și nu! Un 12,1 pe 
suta de metri, realizat de Nitu 
Stan (sc. 2 Metal) in virată de 
15 ani, ctțiva de 12,2. un 53,0 pe 
400 m. băieți realizat de I. Cio. 
banu de 4a sc. Nr. 7 și citeva 
rezultate deloc slabe în probele te. 
mwane. Adevărata performanță a 
fost însă cea realizată de concu
renți și organizatori, împreună: un 
concurs în care au participat, in 
bune condițiuni, peste 600 de con
curenți!

nu lipsesc nici interesante volume 
de călătorii, ca „Fregata Pallada" 
de I. A. Goncearov, descriere a 
unei călătorii în jurul globului e- 
fectuată între anii 1952—1955, „Dru
mul spre Grumant" de K. Badi- 
ghin. inspirată din drumul a patru 
curajoși exploratori ruși din veacul 
XVIII-lea spre pol; sînt prezente 
și lucrări de critică și studii lite
rare, ca de exemplu „Despre lite
ratură" de Gorki și „Chipul comu
nistului în literatura sovietică" de 
V. Ozerov, precum și note de că
lătorie: vol. II al cărții „Am văzut 
cu ochii țara păcii" de Dr. Petru 
Groza și „învinsul Terek", scrisă 
de I. Grigorescu în urma unei că
lătorii prin Caucaz.

Precum se vede, o „bibliografie" 
— pe care noi am redat-o doar 
parțial — menită să satisfacă toate 
exigențele celor dornici să cunoască 
opera scriitorilor ruși șl sovietici.

PE ECRANE, este anunțat un in
teresant „Festival al filmului so
vietic". El va începe chiar săptă
mîna aceasta și cuprinde în majo
ritate premiere, ilustrînd considera
bila augmentare a aspectelor către 
care s-a îndreptat în ultima vreme, 
obiectivul cineaștilor sovietici. Iată 
programul complet, așa cum este el 
anunțat la cinematograful Patria: 
19 oct.: Dosarul 396"; 20 oct.: «Mu
zică cu bucluc"; 21 oct.: „Artistă 
cu orice preț"; 22 oct.: „Drumuri și 
destine"; 23 oct.: „Cazul Rumean- 
țev"; 24 oct.: „Fiul"; 25 oct.: ,.Ei 
au fost primii".

DIN REPERTORIUL TEATRELOR 

ne vom opri asupra a două specta- 
cole-premieră, rod al dramaturgiei 
originale, care formează centrul 
discuțiilor amatorilor de teatru. Este 
vorba despre „Steaua fără nume", 
operă a regretatului dramaturg Mi
hail Sebastian (miercuri 17 și sâm
bătă 20 oct. de la ora 19.30, în sala 
Comedia a Teatrului Național) și 
de o piesă scrimă de un ziarist, des
pre viața de fiecare zi a unei re
dacții: „Ziariștii" de A. Mirodan 
(vineri 19 și dumtoică 21, ora 19.39 

In sala Studio a Teatrului Național).

!■■■

PAREREA UNUI SPECIALIST

Pe marginea pistei, un specta. 
tor — în care l-am recunoscut pe 
antrenorul maghiar Laszlo Hires — 
cronometra de zor...

— Ce părere aveți despre acest 
concurs?

— In primul rînd, consider re
marcabilă inițiativa organizării 
competiției. Apoi, crcnometrele me. 
le îmi arată că print-e acești en
tuziaști începători se află nume
roase elemente înzestrate cu talent 
și reale calități fizice. Asta nu poa. 
te decit să bucure pe iubitorii atle
tismului, printre care îmi permit 
să mă număr și eul

UNUL DINTRE CEI MULTI
Dintre cei șase care-și disputau 

cu îndirjire innietatoa uneia din 
seriile probei de 400 m. plat, unul 
a pornit.o ca glonțul, a condus 
pînă la turnantă, dar a trebuit să 
plece steagul in fața altor doi con
curenți, care, mai pregătiți fizi
cește, l.au întrecut pe ultima sută 
de metri. Amărit de infringerea 
de care fugise., aproape 300 de 
metri, micul elev a găsit to. 
tuși suncient cavalerism pentru 
a-șf felicita călduros învingătorii. 
Și în ochii săi oblici se citea sin. 
ceritatea acestui gest. Numele lui? 
Sirn-jan-tefc.

O inițiativă 
care merită laude

Vineri seara a avut loc la se
diul Sfatului popular al Capitalei, 
o consfătuire a comisiei perma
nente de deputați.

La consfătuire au luat parte 
tovarășul Petre Capră, președin
tele comitetului pentru culură fi
zică și sport al orașului Bucu
rești. maestra emerită a sportului 
Angelica Rozeanu și alfi nume
roși deputați care au ridicat în 
discuție problema — atît de im
portanță — a sprijinirii și dez
voltării sportului de mase și gri
ja permanentă cu care trebuie în
conjurate viitoarele speranțe ale 
sportului nostru — copiii.

Acesta a fost de altfel punctul 
cel mai viu discutat și ca o con
cluzie a reieșit necesitatea ame
najării urgente a spațiilor virane 
ca terenuri sportive simple (ini
țiativă care a fost aplicată — însă 
insuficient — în raioanele Gri- 
vița Roșie, Stalin și 23 August).

S-au conturat precis sarcinile de
putatului și rolul important pe 
care trebuie el să-l joace în miș
carea noastră sportivă. In raza, 
circumscripției în care activează, 
la locul de muncă și în școli, 
deputatul va trebui să seziseze 
ceea ce este important și vrednic 
de încurajat; să sprijine colecti
vele sportive în munca de propa
gare a sportului și să contribuie 
Ia transformarea fiecărei școli în- 
tr-o pepinieră de elemente tinere 
pentru sport.

Deputății și-au notat sarcinile 
cele mai urgente: rezolvarea ba
zei materiale a colectivelor, con
servarea terenurilor și mărirea 
numărului lor precum și un 
schimb de experiență care se anun
ță a fi fructuos cu comisia per
manentă de deputați din raionul 
Oheonghe Gheorghiu-Dej.

Am Ln față un carnet de notiței 
E plin de însemnări. Și totuși*  
condeiul șovăie. Poți oare să în. 
mănunchezi atîtea și atâtea ima
gini, gînduri și impresii în câteva 
rânduri? Ar trebui să descriu po
pasul făcut în școala din orașul 
de pe Malul Mureșului, acolo unde 
muncește și profesorul de educație 
fizică Stefan Surdu...

Nu, așa nu merge! Să alegem 
din noianul de însemnări despic 
activitatea sportivă din această 
școală, doar citeva. Poate că, des. 
pre voileibaliștii Eugen Pașcanii, 
Virgil Ceaclan, Ovidiu Natea șt 
Nicolae Manele, despre fotbaliștii 
Gheorghe Frîncu, 1. Weiss sau 1. 
Cîmpeanu, despre gimnaștii Ion 
Pop sau Aurel Szasz, vom vorbi 
altădată. Tot atunci poate vom 
înfățișa cititorilor noștri și aspecte 
din activitatea secțiilor de hand, 
bal, șah, oină, tenis de masă... 
Dar, iată cele cîtcva însemnări 
„selecționate-' din noianul de no
tițe care au acoperit paginile u- 
nui carnet de reporte1-, îintr.o du
minică de toamnă pe... hipodromul 
din Tg. Mureș (pe profesorul Ște
fan Surdu l-am identificat în ini
mosul arbitru al unui concurs re
publican de călărie):

1. ,,Din clasa Vl-a pînă in clasa
X-a, elevii practică voleiul șî bas. 
chetul". Iată o declarație care in. 
trecea așteptările celui mai opti
mist reporter. Dar, cum s-a ajuns 
aici? Profesorul de educație fi
zică Ștefan Surdu ne explică to
tul ca pe un lucru din cele mai 
firești: Zeci de concursuri și
jocuri pe clasă apoi interclase, 
întreceri în tot timpul anului, pre
ocuparea pentru baza materială și 
întărirea colectivului sportiv și- 
cam atît".

De cît timp? De un an? De doi? 
Ștefan Surdu precizează: De cind 
sînt profesor la această școală". 
F. rîndul nostru să lacem o pre
cizare: Stefan Surdu a împlinit... 
zece ani de activitate la școala 
medie nr. 1 din Tg. Mureș.

2. Colaborarea cu toți ceilalți 
profesori și, in special, cu djriginții. 
Am mai aflat un „secret" aJ rodni
cei activități sportive din această 
școală. Cei doi profesori de edu
cație fizică: Stefan Surdu și Mir
cea Buhlea sînt efectiv sprijiniți de 
ceilalți profesori. Exempie? Cite

PE SCURT DESPRE CAMPIONATELE UNIVERSITARE
• Săptăimna trecută au înce

put campionatele universitare pe 
anii 1956-1957. La Cluj, Petroșani, 
și în alte centre universitare s*au  
organizat cu acest prilej deschi
deri festive.

• întreaga activitate a acestor 
întreceri sportive va fi coordonată 
și condusă de comisii pe institute, 
facultăți sau orașe.

• Studenții din Cluj au primit 
cu un deosebit entuziasm vestea 
organizării campionatelor universi
tare. Elocvent este angajamentul 
lor în privința participării; 14.000 
concurenți.

Crosul „Să intimpinăm 7 Noiembrie” 
se apropie de sfirșit

Tradiționalul cros 
de masă „Să în
tâmpinăm 7 Noiem
brie" a intrat în 
penultima fază, e- 
tapa regională. Cei 
mai buni dintre su
tele de mii de par
ticipanți juniori din 
toate colțurile ță
rii, care s-au cali
ficat în etapele 
preliminarii, și-au 
disputat duminică 
întîietatea in ora
șele reședință de 
regiune. pretutin
deni, aceste între
ceri au prilejuit 
însuflețite manifes
tații sportive, des
fășurate într-un ca
dru sărbătoresc.

Tn Capitală eta
pa pe colective a 
fost prelungită pînă 
duminica viitoare, cind se va des
fășura etapa pe raioane. O sin
gură excepție- duminica trecută, 
pe un traseu special ales în îm
prejurimii» stadionului Progre- 
sul F. B., s-a desfășurat etapa 
raională pentru participanții din
raionul Lenin.

Dummies 21 octombrie, deci, 
vom asista la desfășurarea etapei 

vreți! Profesorul de ma.einatici Si
mon Petru este nelipsit de la oreăe 
de educație fizică (bineînțeles espd 
nu are el ore), profesorii Bazil 
Giacoi sau Eugenia Codarcea sînt 
de asemenea, ajutoare prețioase 
ale profesorilor de educație fizică, 
<3 întrebare firească : dar directa*  
r-ull șcOlii ? Ne-am lămurit îndată 
că tov. Teodor Jovmir este și el un 
prieten al sportului și al sportivi*'  
lor ...buni la învățătură. Cu asL 
fel de sprijin, cu astfel de înțe*  
legere îți este parcă mai ușor.

3. Sportul factor de întărire a 
sănătății tinerilor elevi. Nu activi*  
tatea obișnuită intenționăm s.o în
fățișăm cititorilor noștri. Ne^am 
propus doar să alegem cele mai 
semnificative însemnări. Să vă is*  
torisim o povestire pe care mulți 
o vor primi poate cu îndoială : cai 
cîteva luni în urmă, elevul Ion 
Sîrcă s-a îmbolnăvit de poliomie
lită. După vindecare, piciorul drept 
a păstrat încă urme de paralizie; 
Un program medical special, atra
gerea atentă în activitatea sportivă, 
grijă permanentă pentru asigurarea 
unei dezvoltări normale a intre, 
gului organism și astăzi elevul 
Ion Sîrcă este „titular de drept" 
în echipa de baschet a școlii.

Astfel de atitudini pline de grijă 
pot fi întîlnite și atunci cind este 
vorba de elevi cu cit de mici debi
lități fizice.

4. însemnări în pragul unei ne
spus de frumoase aniversări.

Despre activitatea sportivă cafi£ 
se desfășoară la școala medie Nr. 
1 din Tg. Mureș profesorul Șiefan 
Surdu îți poate vorbi ore întregi. 
Niciodată însă nu-1 vei auzi rostind 
numele său. Modestia profesoru
lui Ștefan Surdu nu ne poate îm
piedica însă pe noi să subliniem 
activitatea sa neobosită pentru dez. 
vaitarea activității soo'tive în a. 
ceasta școală, să afirmăm cu toată 
convingerea că multe dintre suc
cesele obținute sînt strîns iegate 
de numele lui, de munca sa neo
bosită. Ii aducem această prețuire 
a muncii, acum în pragul unei 
nespus de frumoase aniversări»: 
peste cîteva zile profesorul Ștefan 
Surdu sărbătorește 20 de ani de 
activitate pe tărîmul culturii fizice 
și sportului.

DAN GIRLEȘTEANU

® Catedrele de educație fizică 
sînt chemate să-și dea aportul în 
această acțiune. In cele mai multe 
locuri (Cluj, Tg. Mureș, Bucy*i  
rești) catedrele de educație fizică 
au dat sprijin. Numai la Instituie 
tul Agronomic din Timișoara, spri*  
jinul întîrzie.

• Profesorul Constantin Bucur, 
șeful catedrei de educație fizică del 
la Institutul Politehnic din Timp 
șoara, a fost cooptat în comfek*  
orășenească. Este o răsplată H 
muncii sale de propagandist ăl 
campionatelor universitare.

raionaie în Capitală și a «apei 
regionale pentru seniori in țar*.

In fotografia noastră, un aspect 
din cursa juniorilor la crosul co
lectivelor sportive din rakanJ Le- 
nin. După cum se poate remarca, 
traseul a fost ales cu deniAfti 
grijă, el prezentînd variațiile de 
teren specifice unei Întreceri de 
cros.



VA MAI AMINTIȚI?
Au trecut patru ani de cînd 

flacăra olimpică purtată de celebrul 
Paavo Nurmi a fost aprinsă pe 
stadionul din Helsinki.... Milioane 
ide oameni din cele patru colțuri 
ale globului au urmărit cu pasiune 
atunci, zile la rînd, întrecerile la

h omologarea unui valoros
record de tir

rămas dator ci-
asupra

Ziarul nostru a 
titorilor săi cu lămuriri asupra 
omologării recordului realizat la 
pistol viteză de maestrul sportu
lui Ștefan Petoescu, în ziua de 19 
august, în cadrul „Cupei 23 Au
gust": 60/587 p. cu care îndeplinea 
al 2-lea barem olimpic. •

După aproape două luni de zile 
(de șicane) recordul amintit fi
gurează printre cele mai bune 
performanțe oficiale ale trăgători
lor noștri, deoarece comisia cen
trală de specialitate a făcut în- 

■%fîrșit ceea ce de mult avea da
toria să fa to. v^lositn acest nrileî 
pentru a arăta cititorilor noștri 
cauzele care au dus la realizarea 
acestui original (și nedorit)... re
cord al unui for sportiv. Astfel ne 
vom simți dezlegați față de citi- 

. torii care au așteptat îndeajuns 
■de mult rezolvarea unei situații 
în fond obișnuite și pe care doar 
unii mentori ai comisiei, centrate 
de tir au făcut-o „excepțională”. 
In fiecare ședință de lucru a bi
roului conrsiei centrale. în care 
6e lua în discuție omologarea re
cordului (și au fost 5 ședințe do 
acest fel!) se aduceau argumente 
puerile, menite să întârzie la in
finit omologarea firească a noului 
record datorat maestrului 
tului Ștefan Petrescu. Așa de pil
dă, s-a sms că dosar nu se află 
lista T'arttetoantitor /deși cei care 
discutau fuseseră în majoritate 
Ia concurs — unii arbitrînd chiar! 
— și deci știau că participaseră 
cei mai buni pistolari printre care 
șl recordmanul probei Gh. l.î- 
chiardorol); că nu au fost aduse 
țintele de concurs (!?!) — se știe 

la pistol viteză este imnoslbil 
se realizeze acest lucru întrti- 
țintele sînt de fapt „siluete"

. pe ‘ 
renți 
mise în 
orășenesc 
vedem ce 
trescu).

cane își dăduseră întîinire cei 
mai buni sportivi...

Ne.au mai rămas și nouă 
proaspete în inimi, unele imagini 
din aceste splendide întreceri.. Să 
le retrăim, împreună...

...50 de concurenți din 29 de țări 
6e aliniază la startul cursei de 
10.000 metri plat. După29;17,0 Za. 
topek trece primul linia de sosire, 
doborînd recordul olimpic... El e 
urmat de Mimoun și Anufriev. 
Peste câteva zile Zatopek va câș
tiga 5.000 m. și maratonul, co'ec- 
tionînd în modul acesta trei me- 
dadir de aur. Lupta pe 5.000 de 
metri a fost titanică. Schade, Rejff, 
Chataway, Mimoun, Pirie și Zato
pek au luptat din răsputeri pentru 
medalia ohmpică... La km. 4. sen. 
zație: Reiff, campionul olimpic 
din 1949, abandonează, „sufocat" 
de ritmul infernal. La 150 de me
tri de sosire, Schade conduce. Za- 
topek forțează ritmul și cu 
sprint uluitor ia primul în 
firul alb de la sosire...

—Nina Romașcova trimite 
la 51.42 metri și doboară

gimnastică. Gh. Lichiardopol 
luptă ionii D. Cuc, M. Bielușica și 
Soli, ocupă 
foarte bune 
pective.

...>l tata, 
losif Sirbu salută fericit spectato
rii care.l aplaudă, avi nd pe piept 
medalia de aur. La armă liberă, 
calibru redus poziția culcat 40 
focuri e| a tras 400 din 400 și in 
baraj cu B. Andreev a cîștigat 
locul prim, stabilind un nou re
cord olimpic și romin... egal re
cordului mondial. Zeci de telegra. 
me pornesc din țară spre 
njenii... ,Bravo Sîrbule.-. ai 
cinste sportului nostru".

...Nici boxerii nu se lasă 
prejos. Mircea Dobrescu, N.

de asemenea locuri 
în întrecerile

marea per tor man ța :

O sugestivă

s-oor

Ota- 
făcut

un
piept

discul 
recor.

mat
Linca, 

Gh. Fiat, V. Tiță, llie Gheorghe. 
I. Ziătaru și Fr. Amoraș, obțin 
victorii categorice. In meciul cu 
americanul Brooks (care a cîștigat 
medalia de aur la cat. muscă) Mir
cea Oobrescu învinge pe ring dar 
e învins de arbitrii Helmar, De
vine și Afifi ...

că 
să 
cît
Și ele trag mai multi foneti

că formele nu au fost trt- 
timp util de comitetul 

C.F.S. București fnu 
vină avea Ștefan Po
ete. Toate acestea au 

durat aproape două luni (timp 
în care, trebuie să recunoaștem, 
alte recorduri mai... proaspete au 
și fost omologate) și de abia 
joi 11 octombrie în urma?., epui
zării tuturor argumentelor... bine
voitoarea comisie centrală a ho- 
tărît omologarea recordului.

Acum performanța trebuie con
firmată de C.C.F.S. Sîntemi siguri 
că de această dată nu va mai fi 
nevoie de o așteptare de două luni.

Mircea Dobrescu plasează o put 
meciul cu Nate Brooks (S.U.A)

eroică laterală de dreapta in

dul olimpic. Lia Manoliu, reprezen
tanta țării noastre ocupă locui 
VI. Fericită ea declară : „Sînt foar
te bucuroasă că am adus țării 
mele un loc de frunte intr.o com
petiție sportivă internațională de 
amploarea Jocurilor Olimpice..." 

...fon Soter se clasează pe locul 
VI, iar Stela Perin are o remarca
bilă comportare la concursul de

...3 august 1952... 7.000 de spor
tivi din 70 de țări și zeci de mii 
de spectatori, privesc cu melanco
lie, cum la ora 19.25 flacăra o. 
limpică este stinsă !...

...Ea va fi reaprinsă, curând, la 
22 noiembrie, la Melbourne in în. 
depărtata Australie.

G. MIHALACHE

După ultima confruntare internațională 
a gimnastelor

Din arbitraj ? Prea puțin. Arbitra
jul a „mers", cu mici excepții, 
care mai cu seamă la întîlnirile 
directe, sînt inerente concursuri
lor de gimnastică (cînd nu vor 
mai fi?). Din organizare? Nici 
de aci prea mult. E drept că Elena 
Leuștean a căzut de la tîmă pen. 
tru că a lucrat în fluierăturile pu. 
blictfîui și că normal ar fi fost 
să nu fie chemată la aparat pînă 
ce publicul nu se liniștea. Dar nici 
aici nu e cheia. Ce mai rămîne ? 
Tehnica și lupta sportivă. Da. Să 
ne oprim aici. Se pare că am a. 
juns la destinație. înainte îosă de 
a vorbi despre cele două elemente, 
cheie, să vă relatăm un fapt care 
vorbește în numele lor.

Există un pasaj în regulamentul 
internațional de gimnastică, par 
saj câre prevede că asistența Ita 
aparate se dă numai de către o 
antrenoaine, în afară de sol unde 
asistența este interzisă;

La Budapesta, gimnastele ma
ghiare au fost asistate la încălzire 
de către antrenorul lotului. S-atr 
părea că regulamentul n-a l*» 1 

respectat. Dar regulamentul mu

Ga orice intîllnire internațională 
susținută în acest an de către o 
echipă olimpică, concursul de gim
nastică R.P. Ungară — R.P. Ro. 
mină a avut ca prim obiectiv ve
rificarea formei actuale de pregă
tire a gimnastelor noastre frun- 

taișe. Dar pe lingă aceasta, com
petiția a contai și ca revanșă a 
întâlnirii de anul trecut, termi
nată, după cum am mai spus, cu 
Victoria noastră.

Anul acesta însă, gazdele aa 
fost cele care la sfîrșitul a două 
zile de concurs au primit felicitări 
pentru locul I. Dar acesta nu este 
esențiailul, ci diferența destul de 
mare (5,25 p.) care ne a despărțit 
de gimnastele maghiare. Este im
portant să cunoașteți cauzele care 
•au produs-o pentru a le putea, 
pe cît e posibil, înlătura pînă la 
cel mai important concurs al a- 
nul ui : Jocurile Olimpice de la 
Melbourne.

Reflectă realitatea această dife. 
rență ? Din cele discutate putem 
spune că nu și că două, două 
puncte și jumătate ar reprezenta 
adevărata diferență. Atunci de 
unde provine restul ? Să vedem.

„Fachirii” hocheiului pe
Dacă turneul olimpic de fotbal 

mai prezintă unele semne de în
trebare in ceea ce privește numă
rul echipelor participante, cu totul 
alta este situația turneului de ho
chei pe iarbă. Aici, numărul e- 
chipetor a fost stabilit cu mult 
timp în urmă. Iar cele 16 echipe 
înscrise au fost împărțite in patru 
serii, câștigătoarea fiecărei serii 
urmind să joace in turneul final.

„Cap de serie" au fost desem
nate echipele clasate. in ordine 
pe primele patru locuri la turneul 
olimpic, desfășurat cu patru ani 
în urmă la Helsinki. Acestea sini: 
India. Olanda. Anglia și Pakis
tan. Fără îndoială că prima șansă 
la cucerirea medaliilor de aur le 
au sportivii indieni. In schimb, 
lupta rămine deschisă pentru cu
cerirea medaliilor de argint și de 
bronz, mai multe echipe luptind 
cu șanse egale pentru a se clasa 
pe locurile 2 si 3

canei înfățișează pe virtuoșii 
indieni

iarbă se pregătesc de zor
Am afirmat că prima șansă o 

are echipa Indiei, bazindu-ne pe 
faptul că, in răstimp de 28 ani, 
jucătorii indieni — supranumiți 
„fachirii" hocheiului pe iarbă — 
n-au înregistrat nici o infringere. 
Ei sînt adecărați virtuoși in mî- 
nuirea crosei. cunosc toate suin 
tilitățile jocului, au o tehnică a*  
vansată și o viteză deosebită. De 
la 15 august, 38 dintre cei mai 
buni jucători indieni s-au pregătii 
in locali tai ea Dehra Dun. In ur
ma jocurilor de verificare susți
nute cu alte echipe fruntașe, an~ 
trenorul Dhyan Cianda a selec
ționat un tot de 18 jucători, care 
vor alcătui echipa olimpică a In
diei. Căpitanul echipei este cu
noscutul jucător Balakir Singh, 
care a făcut de numeroase ori 
parte din echipa țării sale, parti*  
ci ni nd la toate turneele din străi
nătate..

ȘTIRI OLIMPICE
■ Nu mai puțin de 600 repor

teri radio instalați pe stadionul 
olimpic de la Melbourne au dat de 
curând un examen pentnu a-și do
vedi calitățile de crainici. Stadio
nul are instalații speciale pentnu 
radio, televiziune și telegraf in sta. 
late sn6 pista de atletism. întrea
ga instalație a costat suma 
50.000 lire australiene.

■ Comitetul de organizare 
J.O. a invitat la Melbourne 
oaspeți de onoare ai cetei de

de

al 
ca 
a 

XVÎ-a ediție a J.O. 20 de sportivi 
australieni deținători ai medaliilor 
de aur ia edițiile anterioare ale 
J.O. Alături de aceștia vor mai 
participa circa 200 de campioni 
olimpici care au cucerit medalii 
la olimpiadele din trecut. Se pare 
că cel mai în virstă deținător ai 
medaliei olimpice va fi înotătorul 
Frankie Lane care a cucerit me
dalia de aur la Paris în anul 1900.

■ Marea Britanie este singura 
țară în a cărei reprezentativă vor 
participa 4a startul probelor șl 
două familii. Este vorba de anun- 
cătorul de ciocan P. Allday șt so. 
țiia acestuia Suzana — specialistă 
la greutate șl disc și scrimerul

noastre, înainte de Melbourne
pneoizează nimic în privința asis- 
tenței la încălzire. Gimnastele 
au executat elementele riscante 
fără teamă, cu tot elanul, intrînd 
în concurs cu încredere în forțele 
tor și totodată bine încălzite. A- 
sistența totului nostru a fost dată 
de către antrenoarea de stat (lu
cru încercat și ia concursul de 
selecție dinaintea acestei întîlniri 
și care n-a dat satisfacție) iar 
gimnastele au intrat în concurs 
timorate, nervoase, fără starea 
de start pe care ți-o dă o în
călzire bună. Ce-a urmat în con
curs ? Gimnastele maghiare au 
lucrat precis, sigure pe ele, de- 
monstrînd o tehnică înaltă și- 
fără a fi asistate de cineva, antre
norul lor stînd la câțiva metri și 
urmărindu-le doar ou 
Gimnastele noastre aiu
sub valoarea lor, timorat, imprecis, 
ratînd elemente cotate cu puncte 
prețioase (oprirea în cumpănă la 
sol, urcarea la paralel, etc.) Si
tuația ar fi fost desigur alta dacă 
la încălzire gimnastele noastre ar 

fi fost asistate de cătire un antre-

privirea, 
concurat

nor, soluție pentru care opinăm. 
Mai sigur este însă alt lucru : că 
între gimnastele maghiare Și oe- 
le romîne există totuși o dife
rență care trebuie redusă la mi
nimum posibil pî<nă la J. O.

ȘI CITF.VA CONSTATARI 
TEHNICE

Există o diferență între exercl- 
țiiie impuse și cele liber alese 
care este în 
urmă. Dintre 
cei mai silab 
de la paralele inegale și ca ele
ment al acestui exercițiu: urcarea. 
Ce[ mai tine au mers săriturile, 
la câre gimnastele noastre au avut 
un mic ascendent asupra celor ma
ghiare (chiar dacă punctajul nu 
o spune). Printre greșelile mai 
mari asupra cărora trebuie insistat 
în antrenamentele viitoare se nu
mără : oprirea în cumpănă din 
roată, răsturnarea lentă din stînd 
pe mii ni și, în oarecare măsură, 
acrobatica la sob săriturile joase, 
amplitudinea la bîrnă și ritmul, în 
special lă paralele și în general 
la toate anarate'e.

favoarea celor din 
exercițiile impuse 

s.a dovedit a fi cel

A. IHM

Paul Raymond și soția acestuia, 
sprintera Jane Paul, care va lua 
startul la Melbourne la probele de 
100, 200 și ștafeta 4x100 m.

Printre alte perechi olimpice tac 
parte Zatopek cu soția — Dana 
care ’dinpă cum se știe, va parti
cipa la proba de aruncare a suli
ței precum și familia gimnastiloc 
sovietici Muratov.

■ _,Eurovise“, societatea pentru 
colaborare în domeniul televiziunii 
a țărilor europene, va transmite 
în timpul Jocurilor Olimpice pro. 
grame zilnice de cea. 20 mituite, 
care vor fi înregistrate pe peliculă 
și expediate în Europa cu un a- 
vion special. Diferența de timp 
dintre programul de desfășurare 
a probelor și ora de transmitere 
la posturile de televiziune va fi 
de 24 ore. Această societate a 
transmis programe sportive și cu 
prilejui J.O. de iarnă de la Cor
tina D’Ampezzo, ~ ele fiind recep
ționate*  de posturile de televiziune 
din Cehoslovacia și R.D. Germană.

• De curând a avut loc la Mel
bourne numerotarea exactă a locu
rilor de pe stadionul olimpic. Sta. 
dionul central „Melbourne Crickef 
Ground" are o capacitate de 
120.000 locuri. Dintre acestea 
104.000 (75.000 pe bănci) au fost 
puse la dispoziția spectatorilor. Res
tul de 16.000 locuri vor fi la dispo
ziția concurențitor, oficialilor și 
ziariștilor. Celelalte stadioane pe 
care se vor desfășura diferite com
petiții au următoarele capacități: 
stadionul pentru fotbal — 36.000 
locuri, pentru hochei pe iarbă 
23.000 locuri, pentru natație — 
5.500 locuri, Boxing Stadium — 
8.000 locuri, pista pentru sporturi 
nautice — 50.000 locuri.

■ In cursul acestei luni, sporti
vii australieni, în special atleții își 
desfășoară concursurile de selec
ție în vederea alcătuirii echipei o- 
limpice. Primele întreceri au avut 
Ioc în Parcul Olimpic.

■ Comitetul de organizare a 
J.O. în colaborare cu diplomatul 
australian Sellars va elabora 
proiect de ,,cuvînt de bun venit" 
pentru delegațiile străine.

SPORTUL POPULAR
Nr. 2904 Pag. 3-a



C C. A. CAMPIOANĂ ABSOLUTĂ PE ANUL 1956-LA SCRIMĂ! Parașatiștii sportivi se reabilitează
ortTU MARE, 15 (prin telefon 

de la trimisul nostru). —. între
cerile de scrimă dintre echipele de 
categoria A s-au bucurat de o în
cheiere la nivelul acestui interesant 
campionat republican. In ultimele 
două zile ale returului au avut loc 
meciurile de sabie care au ocazio
nat lupta cea mai aprigă și cea 
mai echilibrată dintre toate pro
bele. Sala „9 Mai“ din localitate, 
s-a dovedit sîmbătă și duminică, 
neincăpătoare, pentru sătmăreni, 
pasionați și competenți în scrimă 
și în special Ia sabie. In ultima 
întrecere a existat din nou o echi
pă sigur învingătoare : Casa Cen
trală a Armatei. Trăgătorii militari 
Mezel, Mustață, Pelmuș, Vîlcen, 
Jstrate, au alăcuit o echipă omo
genă la un nivel evident superior 
celorlalte formații (nu au pierdut 
njci un punct în tot campionatul), 
ceea ce le-a permis să cîștige pen
tru a șaptea oară consecutiv titlul 
ide echipă campioană. Ușurința cu 
care au cucerit titlul nu trebuie 
să-i liniștească pe învingători. Cul
catul pe laurii victoriei este cu 
at it mai inoportun cu cît sabneri: 
de la Progresul Tg. Mureș și cei 
tineri din echipele Energia Satir 
Mare și chiar Progresul Oradea au 
dovedit în acest retur că muncesc 
cu rîvnă și vin puternic peste con- 
Mcrații din București și Ckij. Pen
tru moment le-a rezistat numai 
Casa Centrală a Armatei. Cele
lalte echipe cu nume sonore (Pro
gresul București, Progresul Cluj și 
Dinamo Cluj) și-au păstrat un mi
nim avantaj datorită zestrei din 
prima parte a campionatului și-— 
pe ici pe colo — datorită" rutinei. 
Clasamentul returului este grăitor 
In acest sens: 1. C. C. A. 21 p.;
2. Energia Satu Mare 17 p.; 3. 
Progresul Tg. Mureș 17 p.; 4. Pro
gresul București 15 p.; 5. Progre
sul Cluj 15 p.î 6. Dinamo Cluj 11 
p.; 7. Progresul Oradea 9 p.; 8. 
Flamura roșie Timișoara 0 p- (ne- 
prezentare).

Pe între? campionatul clasamen
tul se prezintă astfel:

1. CASA CENTRALĂ A ARMA
TEI 42 p. — campioană a R.P.R. 
pe echipe; 2. Progresul Cluj 32 p_;
3. Progresul Tg. Mureș, 32 p.; 4. 
Progresul București 31 p.; 5. Ener
gia Satu Mare 28 p.; 6. Progresul 
Oradea 24 p.; 7. Dinamo Cluj 20 
p.; 8 Flamura roșie Timișoara 7 p.

Meciurile de la sabie au pasio
nat mai mult întrucît de rezultatul 
lor a depins în ultimă instanță sta-

Meciurile eu echipele norvegiene au pus punct 
sezonului atletic internațional

(Urmare din pag. I) 

noastre. La lete, diferența de 
punctaj a fost însă mai mică de
cât cea de anul trecut (35 puncte 
în 1955; 26 puncte în 1956). A- 
ceasta arată pe de o parte serio
sul progres înregistrat în acest an 
de atletele norvegiene (dacă anul 
trecut ele nu au reușit , să cîș
tige nici o probă și au ocupat 
numai de trei ori locul II, anul 
acesta au cîștigat ambele probe 
de sprint, clasîndu-se pe locul II 
în două probe) ; Iar pe de altă 
parte evidențiază încă odată re
gresul sprinterelor noastre ale că
ror rezultate nu s-au mai ridicat 
în acest an la nivelul de anul 
trecut, ca șt comportarea slabă 
pe care au avut-o cîteva dintre 
atlete. Astfel, la Paraschiva 
Lucact am remarcat o inexplica
bilă fluctuație a rezultatelor. De 
la 40,00 m. cît a aruncat cu o 
săptămână înainte, la 35,36 m. cît 
a obținut în acest meci (în care 
a avut și aruncări de 25,53 m!) 
este totuși o diferență nefirească; 
Eva Mayer al cărui rezultat con
stant de 1,50 m. nu mai repre
zintă astăzi o valoare pentru un 
concurs internațional, etc. In ge
neral, cu cîteva excepții (Maria

Patru dintre componenta echipei Casei Centrale a Armatei,
campioană absolută de scrimă a 
dr.: V. Cheiaru, D. Mustață, I.

bilirea formației campioane abso
lute de scrimă și a clasamentului 
general. Pentru titlu lupta s-a dat 
între Progresul București, învingă- 
toarea de anul trecut și Casa Cen
trală a Armatei, câștigătoarea tu
turor probelor masculine din acest 
an— (un veritabil monopol!). Au 
învins la „mustață* militarii prin- 
tr-un minim avantaj la numărul 
asalturilor cjșbgate (664—6591 în 
timp ce ambele formații au reali
zat același raunăr de puncte: 152 
p. Victoria Casei Centraîe a .Arma
tei în totalitatea campionatului 
vine să întregească o evidentă su
perioritate (3 titluri pe probe au 
revenit C.C.A. și numai unul Pro
gresului București) și totodată să 
sublinieze preponderența echipelor 
întinerite. Este o lecție pentru 
Progresul București (a prezentat 
la sabie și spadă echipe alcătuite 
din trăgători vîrstici cu foarte pu
ține resurse fizice) și o kivățătu'ă 
pentru colectivele care merg pe 
aceeași linie. Clasamentul absolut 
(după desfășurarea celor 4 probe) 
are următoarea înfățișare; 1. 
CASA CENTRALA A ARMATE! 
152 p.; 2. Progresul București 152 
p.; 3. Dinamo Cluj 117 p.; 4. Pro
gresul Cluj 113 p.; 5. Progresul Tg. 
Mureș 112 p.; 6. Energia Satu 
Mare 109 p.; 7. Progresul Oradea 
95 p.; 8. Flamura roșie Timișoara 
31 p.

RENATO ILIESCU

Diți, Lia Manoliu, Ana Șerban, 
Erika Scherer, Iolandia Balaș, Flo- 
rica Dumitru și alte cîteva) fe
tele noastre nu au reușit să se 
ridice totuși la valoarea tor rea
lă. Este adevărat însă că nici ad
versarele lor la aceste probe nu 
le-au solicitat prea mult.

In ceea ce privește întilnirea 
masculină, subliniem cu satisfac
ție revanșa pe care și-am luat-o 
băieții noștri pentru înfrângerea 
la un punct diferență, de anul 
trecut. De data aceasta nu au mai 
existat greșeli în alcătuirea for - 
mației, așa cum au fost în 1955 
(cînd au lipsit din echipă Aurel 
Raica și Constantin Grecescul. 
Atleții noștri au luptat și acum 
cu toată convingerea și energia 
pentru victorie, iar succesele 
multora dintre ei au contribuit 
direct la realizarea acelei dife
rențe de punctaj pe care o cu - 
noașteți.

Făcînd evidențieri asupra com
portării reprezentanților noștri In 
acest concurs, fie-ne iertat dacă 
nu începem enumerarea lor cu 
numele lui Aurel Raica care a 
stabilit, după cum se știe, un nou 
recond la aruncarea greutății, d 
eu numele tânărului aruncător dd 
disc, Virgil Manolescu. Prezen-

R.P.R. pe anul 1956. De ta st. la 
Istraie și A. Vilcea.

Fapte condamnabile, care
Faptele petrecute la Sibiu cu 

ocazia finalei campionatului repu
blican de hochei pe iarbă merită 
un scurt comentariu ți o punere 
la punct, pentru ca să nu Ie mai 
vedem repetîndu-se în viitor;

Iată despre ce e vorba.
Animate de cele mai bune in

tenții (popularizarea hocheiului pe 
iarbă într-un centru sportiv de im- 
portanța Sibiului), comisia cen
trală și inspecția de specialitate 
au propus acest oraș drept centru 
de desfășurare a finalelor. Gu 
două luni înaintea competiției, co
misia de specialitate a trimis la 
Sibiu doi delegați, care au rea
mintit comitetului orășenesc sar
cinile ce-i revin. Activiștii acestui 
comitet deși cunoșteau situația 
critică a unicului stadion din oraș, 
amenajat de colectivul Energia In
dependența, n-a luat din timp 
legătura cu direcțiunea și consiliul 
colectivului sportiv al întreprin
derii. Rezultatul a fost că echipele 
participante sosiseră deja la Si
biu, dar problema terenului de joc 
nu era încă rezolvată. După nume
roase parlamentari și rugăminți, 
stadionul „Independența* a găz
duit. cu asentimentul proprieta
rilor săi finala. Desigur, e de-a- 
dreptul condamnabilă neglijența ce
lor de la comitetul orășenesc C.F.S. 
Sibiu. Ne-a sunprins însă neplăcut 
și reacția—contrarie oricăror norme 
de conduită în mișcarea noastră 
sportivă — a consiliului colectivului 
sportiv (președinte Ilie Domnaru) 
și a administrației terenului care 
au început să pună bețe în roate 
organizatorilor finalei campiona
tului republican de hochei pe iar
bă. La aceasta s-au asociat și tov. 
Gheorghiu și Vlad Liviu. Șicanele 
au început prin montarea unei 
„galerii* care i-a împroșcat cu 
insulte pe jucători (sub motiv că 
strică terenul), au continuat prin

Alexandru Bizim a fost la un... 
pas să stabilească un nou record 

la aruncarea suliței

(Foto: L. TIBOR)

lîndu-se într-o formă excelentă, 
Manolescu a dominat cu autori
tate întrecerea cu puternicii a- 
runcători norvegieni Hagen și 
Haugen (ambii cu rezultate de 
peste 49 metri) realizând .în tim
pul concursului două noi recor
duri personale : 47,38 ip.„și 48,44 
m. Cu ultimul rezultat el ocuoă 
locul II în ierarhia valorilor na
ționale ale acestei probe.

Aurel Raica a reușit în acest 
concurs o dublă performanță: și-a 
stabilit un nou record și în ace
lași timp este primul a rimeător 
romîn care deschide seria rezul
tatelor de peste 16 metri. Fără 
să fi realizat rezultate deosebite, 
tînărul Sorin Ioan a reușit un 
frumos event, cîștigînd proba de 
săritură în lungime și pe cea de, 
triplu salt. Sulițașii noștri Ale - 
xandru Bizim și Dumitru Zam
fir au înregistrat din nou rezul
tate de peste 70 m. și sîntem con
vinși că în ziua în care se vor 
familiariza mai bine cu „secretul* 
suliței Held vor obține fără dis
cuție rezultate de valoare euro
peană și mondială.

Dar asupra acestei întâlniri 
vom mai reveni.

•»
ROMEO VILARA

Va prilejui oare concursul re
publican de parașutism o reabili
tare a parașutiștilor noștri sporj 
tivi după insuccesul de la trecu-’ 
tele campionate mondiale ? Iată 
întrebarea care ne-a frămîntat în 
momentul cînd am pășit pe aero
portul Popești-Leordeni. Și pentru 
a afla răspunsul n-a mai fost ne
voie să luăm contact cu unul din 
oficialii întrecerii. Uneori, în ase
menea cazuri, fișele de concurs 
îți spun tot ce te interesează. 
Tocmai de aceea am și zăbovit în 
fața panoului cu rezultatele proas
păt afișate. Dintre performanțele 
consemnate de arbitri ne-a atras 
atenția în mod deosebit acel 
5,39 m. (media distanțelor față de 
punctul fix), realizat de Iosif 
Tessier în cadrul salturilor de la 
600 m. înălțime cu deschiderea 
automată a parașutei și aterizare 
la punctul fix. Noua performanță 
sportivă corectează vechiul record 
republican (6,35 m.) cu aproape 
un metru și constituie un frumos 
succes al parașutismului nostru

impun măsuri drastice
sfărâmarea porților de hochei în 
timpul nopții și au culminat prin 
încercarea de a evacua jucătorii 
sub amenințarea.... stropirii cu 
apă. Cu alte cuvinte, o acțiune or
ganizată pentru sabotarea unei fi
nale de campionat republican. Și, 
cu .toate că la sfîrșit s-a înche
iat un- proces verbal, prin care or
ganizatorii finalelor s-au obligat 
să suporte cheltuielile necesare re
facerii porțiunilor de teren gazo- 
nat deteriorate ou ocazia competi
ției, hocheiul pe iarbă tot nu s-a 
reabilitat în ochii sibienllor.

Iată fapte cu totul reprobabile, 
ce trebuie grabnic analizate, pen
tru a se lua măsurile drastice care 
se impun

V. BENKOVSKY

Mingea servită căpitanului echipei campioane Știința Buc. a zburat 
dincolo de linia de fund: 2 puncte. Victoria a fost hotărttă de 
această bătaie. (Foto : N. OLARU)

Știința I. S. E. P. București 
campioană republicană la oină

întrecerile de oină Jin ultimele 
două zMe a'te finalei campionatu
lui republican au fost mai dîrze, 
decît cele de la campionatele din 
anii trecuți.

In prima partidă din etapa III 
s-au întrecut Recolta Curcani și 
Știința București. Ambele echi
pe au prestat un joc de supe
rioară factură tehnică și tac
tică. scot î nd în evidență rolul 
mijlocașului, al - coordonării acțiu-- 
nr’.or pe culoarul de ducere și pe 
cel de întoarcere și. importanța 
marcajului strict a 2—3 jucători 
în careul advers. Jocul echipei 
Știința București nu a mulțumit 
pe deplin, deoarece jucătorii nu 
au sezisat subtilitățile adversa
rilor atunci cînd aceștia se aflau- 
la bătaie. Scorul de 11—11 (6—1) 
oglindește just raportul de forte.

întâlnirea dintre Dinamo Tr. 
Severin și Locomotiva Sibiu s-a 
juoat în aceeași notă de dîr- 
zenie perttru cucerirea fiecărui 
punct, fie din bătăi peste bar, 
fie prin lovirea directă a adver
sarului. Sibienii au pierdut din 
cauza lipsei de experiență. Scorul 
final a fost de 6—2 (1—0). Me
diocră ca valoare a fost între
cerea dintre Știința Iași și E- 
nergia Timișoara, cîștigată de 
studenți cu scorul de 13—5 
(3-4). _ •

In etapa a IV-a s-au întâlnit 
Dinamo Tr. Seven’n și Știința 
București, care au furnizat cel 
mai frumos spectacol de oină din 
campionatul de anul acesta. 

sportiv. Iar dacă ar fi să subli
niem și mai puternic rezultatele 
înregistrate la această probă am 
ajunge la o concluzie îmbucură - 
toare : performanța celui de ai 
V-lea clasat este egală cu cea 
realizată de primul concurent ro
mii la întrecerea celor inai buni 
parașutiști sportivi din lume 
(Moscova, august 19561.

Pe același panou am întîînit și , 
rezultatele finale ale salturilor In
dividuale de la 2.200 m. înălțime 
cu deschiderea comandată a para
șutei după 30 de secunde. Dai’ 
cum aici însemnările arbitriloil 
sint mai puțin elocvente, am ce
rut precizări antrenorului Anghel 
Ciucur, care ne-a declarat; Sti
lul săriturii a fost „adversarul"

I

cel mai dc temut al participanta | 
lor la proba respectivă. Orice pier- i 
dere a poziției, a stabilității a 
fost aspru penalizată, incit foarte ; 
mulți concurenți au pierdut puncte 
prețioase chiar după prima lan. 
sare. A cîștigat Mihail Sidteschi 
cu 380 de puncte din 400 posibile. 
Iată dar încă un motiv în plus 
care ne dă dreptul să afirmăm 
că după învățămintele de la Mos
cova în momentul de față para, 
șutiștii noștri sportivi sint In pli
nă reabilitare"

Șî cum iov. Ciucur nu a amin
tiți nimic despre tineret, am vrut 
să știm dacă în concursul de la 
Popești Leordeni pe lingă para- 
șutiștii consacrați se alf.ă și alții 
mai puțin experimentați. Rezul- 
tatul a fost mai mult decît pro
mițător, mai ales că unul dintre , 
aceste elemente tinere, Sandu Mi
hai, a ocupat locul II în salturile de 
la 600 m. cu o performanță care e- 
galează vechiul record republi
can. Iar tînăra Margareta Mehe- 
dințeanu, deși se numără printre 
cei care au îndrăgit sportul pa- ' 
rașutist de puțină vreme s-a cla
sat înaintea Marcelei Velixar, 
participantă la întrecerea de la 
Moscova. B. MARICA

Știința a pus la contribuție în
treaga gamă a cunoștințelor sa
le tactice, folosind apărarea în 
doi sau trei oameni, ațît pe 
culoarul de ducere cit și pe cel 
de întoarcere. Dinamoviștii nu 
au putut face fată jocului sigur 
prestat de bucureșteni. Spre sfîr- 
șit ei au scăzut alura și au dat 
posibilitate studenților să învin
gă: 10—3 (2—2), Frumos a fost 
și meciul dintre colectiviștii de 
la Curcani și Știința Iași. ■ Acest 
joc a fost disputat suh. semnul 
egalității depline. în repriza a 
doua studenții fiind depășiți cu 
numai wu punct: 13—-12 (8—6). 
Un joc lent —■ dar de asemenea 
frumos — au prestat echipele Lo
comotiva Sibiu și Energia- Timi
șoara. Sibienii au învins cu 
12—2 (2—0).

Ultima zi a finalelor a adus 
cele mai multe surprize. Loco
motiva Siibiu a scos din lupta 
pentru titlu pe Recolta Curcani, 
învingând-o cu scorul de 10—8 
(8—0). Dinamo Tr. Severin a 
întrecut Energia Timișoara cu 
3—2 (2—2), iar studenții bucu
reșteni i-au depășit pe colegii 
lor din Iași cu 14—6 (6—4).
câștigând în acest fel titlul de 
campioni republicani. Clasamen
tul final: 1. Știința I.S.E.P. Buc.;
2. Recolta Curcani; 3. Știința 
Iași; 4. Locomotiva Sibiu; 5. Di
namo Tr. Severin; 6. Energia Ti
mișoara.

N. OLARU



Activitatea oficială Ia volei a reînceput promițător
Stagiunea de toamnă a valeiu- 

iuii a fost deschisă, în mod îm
bucurător, prin partide de bună 
calitate, unele din ele depășind 
chiar începutul — de obicei mo
dest — al oricăror alte campio
nate. Echipele noastre fruntașe, 
atît cele masculine cît și cele fe
minine, au dat tonul în această 
întrecere a calității și au ob
ținut rezultate remarcabile chiar 
din prima etapă, coinsolidîindu-și 
pozițiile respective și îndreptățind 
încrederea care le-a fost acor
dată. Bineînțeles că și componen- 
ții acestor formații au dat satis
facție și doar pe alocuri unii 
dintre ei au arătat o pregătire 
mai puțin pusă la punct. Deoare
ce este vorba în mare parte de 
componenții și componentele lo
turilor noastre naționale, desi
gur că aceste rare cazuri vor 
atrage atenția antrenorilor res
pectivi. Din rîndul echipelor ca
re au dat deplină satisfacție, evi
dențiem pe campioana masculină, 
Locomotiva București, ca și pe 
C.C.A. (cu jucătorii în deosebită 
poftă de joc), pe Dinamo Bucu
rești ( cu rezerva privind discon
tinuitatea în concentrarea jucă
torilor) și pe Știința Arad, care 
a obținut la Cluj o victorie pre
țioasă în urma unui meci de mare 
Itoptă în fața unui adversar de 
care fusese înfrîntă cu destulă 
ușurință în prima parte a cam
pionatului.

Subliniem din nou, pe de altă 
parte, nemulțumirea provocată de 
evoluția voleibaliștilor din Timi
șoara, care la începutul turului 
obținuseră rezultate meritorii: 
3—2 cu C.C.A., 2—3 cu Dinamo 
Ja București, etc. Comportarea 
slabă a studenților timișoreni în 
partida susținută cu C.C-A., se 
datorește — credem noi — lip
sei de pregătire serioasă a com- 
ponenților echipei, slabului spirit

Cerem Aeroclubului Central 
să ia măsuri!

Ge ați fi spus dvs., dragi citi
tori, dacă, de pildă, la recentele 
campionate europene de canotaj 
academic vîslașii noștri n-ar fi 
putut participa la întreceri din 
cauza sosirii cu întîrziere a am
barcațiunilor ? Dacă lucrurile s-ar 
fi petrecut astfel, desigur că ați 
fi socotit aceasta ca o greșală de 
neiertat. Și totuși, o asemenea 
țntimplare s-a petrecut aevea, cu 
deosebire că cei în cauză n-au fost 
canotorii, ci sportivii aeromode
liști.

Lnna trecută, reprezentanții ță
rii noastre au lost invitați la 
campionatul european de motomo- 
dele de la Subotița-Palik (R.P.F. 
Iugoslavia), ca urmare a faptului 
că în ultimele întîlniri internațio
nale aeromodeliștii noștri demon
strează o înaltă clasă, un nivel 
tehnic-sportiv ridicat. Păcat însă 
că sportivii romi ni nu au putut 
răspunde așa cum se cuvine aten
ției Federației Internaționale de 
Aviație. Din cauza neglijenței u- 
nor tovarăși din Aeroclubul Cen
tral, talentat» noștri sportivi nu au 
putut participa la întrecerea celor 
mai buni aeromodeliști de pe con
tinent, întrucît ei au sosit la des
tinație în timpul concursului, iar 
modelele după ce s-a dat ultimul 
start

In urma trierii și omologării 
btieâînetîor depuse la concursul 
Pronosport nr. 41 (etapa din 14 
octombrie 1956) au fost stabilite 
următoarele premii:

Premiu,! I: 133,4 variante cu 
12 rezultate exacte revenind fie
cărei variante cîte -1625 lei.

Premiul II: 1839,3 variante cu
11 rezultate exacte, revenind fie
cărei variante cîte 141 lei.

Premiul III: 11103,8 variante 
cu 10 rezultate exacte, revenind 
fiecărei variante cîte 35 lei.

Fondului de premii al concursu
lui nr. 41, i s-a adăugat și suma 
de 86,651 lei, reportată de la 
conpursul nr. 40 (etapa din l oc
tombrie) .

■ P-articipanții concursurilor de 
pronosticuri sportive au ocazia în 
această săptămînă de a li pre- 
miați de două ori: odată la -con
cursul SPECIAL din 18 octombTîc 
șl odată la concursul nr. 42 (e- 
tapa din 21 octombrie).
• Concursul special din 18 octom. 

brie mai câștigă îfl interesul! par. 
ticipanților și prin faptul că cele
12 meciuri sînt în realitate numai 
61 Aceasta, deoarece la fiecare 

de luptă at acestora, care numai 
cu o săptămână în urmă, la Cluj, 
au furnizat o partidă de calitate 
în fața Progresului I.M.F.

In urma primelor jocuri desfă
șurate în retur, clasamentele, 
care nu au suferit modificări im
portante, se prezintă astfel:

MASCULIN
1. Loc. Buc. 10 10 0 39:12 20
2. Dinamo Buc. 10 9 1 29:10 19
3. Progr. I.T.B, 10 6 4 22:1© 16
4. C.C..A. 10 5 5 24:19 15

5. Progr. Cluj 10 5 5 23:23 15
6.. En. Met. Or. Stalin 10 5 5 19:21 15
7. Știința Arad 10 5 5 20:24 15
8. Știința Tim. 10 3 7 20:26 13
9. Progresul Galați s 1 8 11:26 10

10. Dinamo C-ța 9 0 9 9:27 9
FEMININ

1 Progr. C.P.C.S.
Buc. 10 9 1 29: 8 19

2. Locom. Buc. 10 9 1 29: 9 19
3. Știința I.C.F. Buc. 9 7 2 23:11 16
4. Dinamo Buc. 10 6 4 21:19 16
5. Voința Sibiu 10 6 4 22:20 16
6. FI. roșie Cluj 10 4 6 19:23 14
7. Voința Or. Stalin 9 4 5 15:16 13
8. En. Constr. Buc. 10 3 7 15:24 13
9. Dinamo Timișoara 10 1 9 12:29 11

10. Progresul Cluj 10 0 10 8:30 8
<2 neprez.)

0 SANCȚIUNE BINE VENITĂ
Colectivul sportiv Energia Trus

tul 1 Construcții București ne 
face cunoscut prjntr-o adresă că 
l-a sancționat cu un sever avertis
ment scris pe jucătorul de tenis de 
masă Paul Pesch, pentru faptul că 
a refuzat să apere culorile colec
tivului cu prilejul întîlnirii de la 
22 septembrie, din cadrul campio
natului categoriei A, cu echipa 
colectivului Voința Lemn Mobilă 
București.

Socotim această măsură ca bine
venită. Ea trebuie să constituie 
un exemplu și un avertisment pen. 
tru acei sportivi care mai mani
festă asemenea atitudini, incompa
tibile cu comportarea unui sportiv 
de tip nou.

Cum a fost posibilă o asemenea 
greșeală? vă veți întreba dvs. pe 
bună dreptate. Pe scurt, vă putem 
informa că răspunderea o poartă 
Aeroclubul Central, cu adăugirea 
că; pe noi nu ne mai surprind 
astfel de atitudini condamnabile! 
Sportivii aeromodeliști, ca și co
legii lor parașutiștii, planoriștii 
sau cei de la zborul cu motor, în
tâmpină numeroase greutăți în de- 
săvîrșirea măiestriei lor sportive, 
din care cauză succesele se lasă 
foarte mult așteptate sau se înre
gistrează spontan, în ciuda aces
tor condiții. De aceea, socotim că 
cei chemați sg dea aripi tineretu
lui patriei noastre, trebuie să-și 
revizuiască fundamental atitudinea 
pentru că în afară de faptul că 
lovesc în moralul sportivilor, ne 
lipsesc de victorii prețioase sau 
— cum a fost în cazul de față — 
ne pun într-o lumină nefavora
bilă în fața opiniei sportive mon
diale.

Pentru forurile de specialitate, 
întîmplarea de la Subotița ar tre
bui să constituie o învățătură de 
viitor. Cu atît mai mult cu cit, 
în ultimii ani, țara noastră a cu
cerit pe tărîm sportiv un remar
cabil prestigiu și Aeroclubul Cen
tral nu are dreptul să-l știr
bească.

B. MARICA

f^onosport
meci trebuie indicat atît pronosti
cul la pauză cît și cel final. In 
plus toate meciurile din program 
sînt numai în cadrul cupei R.P.R. 
care se dispută joi 18 octombrie.

Să laeetn acum o succinta ana
liză a meciurilor. Locomotiva Ti
mișoara — deși a dispus de Di. 
namo Buc. nu a scăpat de emoțiile 
pe care — firesc — le are orice 
echipă din zona expusă retrogra
dării. In plus duminică are un 
meci greu de susținut în depla
sare cu Progresul București; In 
urma acestor fapte, meciul din 
cadrul Cupei R.P.R. cu FI. roșie 
Arad, deși îl joacă pe teren pro. 
priiu, apare destuii de dificil pentru 
timișoreni. Meciurile III și IV sînt 
ANULATE. Spectatorii bucureștepi 
vor avea ocazia să urmărească 
meciul dintre Dinamo 6, a doua 
clasată în seria secundă a cate, 
goriei B.’și Locomotiva București.

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

JOI-CUPA R.P.R.
Programul fotbalistic din 

săptămîna aceasta cuprinde șt 
o etapă de Cupa R.F.R., care 
se va desfășura joi în urmă
toarele orașe:

T. Severin: Locomotiva-Pro
gresul Oradea.

Sibiu: Progresul — Energia 
Flacăra Ploești

Galați: Energia Metalul —; 
Dinamo Bacău.

Timișoara: Locomotiva — Fla
mura roșie Arad.

București: Dinamo 6 — Lo
comotiva București.

Cîmpia Turzii: Energia Me
talul — Progresul București.

Jocurile vor începe la ora 15. 
Meciul Energia St. Roșu Ora
șul Stalin — Dinamo București 
a fost amînat pentru o dată 
care urmează a fi fixată.

★
In turneul final al campiona. 

tului republican de juniori și 
în Cupa Comisiei Centrale de 
fotbal, viitoarele etape se vor 
desfășura la 28 octombrie.

Storcea: La Bacău, La Bacău, 
Ur-o mahala... Am scăpat de ob
sesia primului loc în clasament

Explicațiile unei victorii puțin obișnuite...
După victoria obținută dumi

nică, se poate vorbi de Dinamo 
Bacău ca de performera etapei 
și chiar a campionatului. Intr-a
devăr, este singura echipă care a 
reușit pînă acum să învingă, șl 
încă la zero, pe fruntașele clasa
mentului: pe C.C.A. cu 1-0, pe 
Flacăra Ploești cu 2—0 și pe 
Știința Timișoara cu 5-01...

Acest ultim și nesperat succes 
a surprins, în mod evident, nu 
numai prin proporțiile scorului, 
ci și prin maniera strălucită în 
care a fost obținut.

In linii mari, cronica jocului a 
arătat explicația victoriei echipei 
Dinamo Bacău: însuflețirea de 
care au dat dovadă, în egală mă
sură, toți jucătorii. Aceasta n-a 
fost însă totul. Dinamo Bacău a 
cîștigat și pentru că, părăsind jo
cul ermetic de apărare, a folosit 
de astă dată o tactică mai ade
cuată pentru destrămarea apără
rii adverse, prin deschideri rapi
de 'pe aripi, prin atacuri surprin
zătoare și printr-un „tir" excep
țional de precis. E suficient, cre
dem, să vă spunem că 23 de șu
turi au „mers"- pe poartă. Din

Fără a nesocoti valoarea forma- 
ției dinamoviște, noi credem că 
prima șansă aparține' -feroviarilor. 
Meciul de la-Cîmpia Turzii dintre 
Energia Metalul din localitate și 
Progresul București se anunță ca 
dificil pentru bucureșteni, nici ej 
încă la... adăpost de retrogradare. 
In plus, Ia Cîmpia Turzii se cîș- 
tigă greu. Progresul Oradea va 
întîlni la Tr. Severin echipa fero
viarilor din localitate, formație 
care deține ^lanterna roșie" în 
prima serie a cat. B. Deși gazdă, 
Locomotiva Tr. Severin are pu
ține șanse de victorie, mai ales 
datorită faptului că duminică 
orădenii n.au programat nici un 
meci de campionat și ca atare se 
pot întrebuința la maximum. UI. 
timml meci (rezervele A și B) 
opune o echipă de regiune, E- 
nergiia- Metalul Galați, dinamoviș- 
tilor din Bacău călduros recoman
dați de acel surprinzător'5—0»ai 
Știință" Timișoara. încheiem-' acestei 
rînduri reamintindu-vă că deși 
este vorbă’ de meciuri de cupă, to. 
tuși X.urile nu trebuiesc evitate 
mai ales la pauză.

SCURT POPAS ÎN CAMPIONATUL JUNIORILOR
Prima etapă a turneului final 

al campionatului republican de ju
niori — sferturile de finală — a 
prilejuit cîteva constatări îmbuou. 
rătoare, dar și unele mai puțin. 
In primui rind, trebuie subliniat 
că cele patru partide de duminică 
au arătat, în majoritatea cazuri
lor, că juniorii sînt bine îndrumați 
spre un joc ofensiv, fără preocu
pări abuzive pentru defensivă, in
diferent de situația scorului. In 
raport cu preocupările defensive 
ale seniorilor, constatarea aceasta 
la jocurile de juniori este recon, 
fortantâ. Datorită acestei îndru
mări, meciurile juniorilor au fosf 
de un bun nivel tehnic. La Ora
dea ca și la Moreni ți București, 
juniorii au încântat publicul prin, 
tr-un joc spectaculos. dinamic șt 
eficace. Foarte bine au jucat FL 
roșie Arad, Progresul CPCS, OL 
namo Orașul Stalin, Știința Cluj 
și, mai ales. Energia Flacăra Pto. 
ești Disciplina nu a lăsat cu ni
mic de dorit

Și la București, Ozon :
S-o ia deocamdată alții II

Desen de NEAGU

tre acestea, 5 s-au soldat cu tot 
atîtea goluri, alte cinci au lost 
respinse în corner, iar restul re
ținute sau degajate în teren ae 
portarul Pain sau de ceilalți apă
rători. In plus, legătura dintre 
compartimente a fost aproape 
perfectă. In perioadele de domi
nare, halfii au alimentat cu mul
tă precizie înaintarea și au venit 
deseori în atac, în timp ce In 
perioadele de apărare, de altfel 
foarte scurte, interii (și în special 
Giosanu) s-au retras mult în 
urmă pentru a anihila orice ac
țiune primejdioasă a adversaru
lui.

Despre Știința Timișoara . tre
buie spus că, în afară de subesti
marea adversarului, a dat dovadă 
de o inexplicabilă nervozitate, 
care a provocat ratarea unor oca
zii, e drept puține, dar clare 
(mingi în careu trase alături de 
poartă, în adversari, sau mult, 
foarte mult peste poartă).

TIBERIU STAMA

' ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
TURNEUL ECHIPEI bUREVEST- 

NIK DIN CHIȘINAU
Intre 4 și 11 noiembrie va evo

lua în țara noastră echipa Bure- 
vestnik din Chișinău. Fotbaliștii 
sovietici vor susține trei întîlniri, 
și anume:

4 noiembrie,. Orașul Stalln : cu 
Energia Steagul Roșu;

7 noiembrie, București • cu Loco
motiva București;

11 noiembrie, cu selecționata 
orașului Iași.

ENERGIA FLACĂRA PLOEȘTI 
IN BELGIA

Echipa Energia Flacăra Ploești 
a fost invitată să susțină la 1 no
iembrie în Belgia, o întîlnire cu 
selecționata orașului Anvers. Ploeș- 
tenii vor deplasa, bineînțeles, cea 
mai bună echipă a lor.

ARBITRII JOCULUI ROMTNIA. 
SUEDIA (TINERETJ

In urma acordului Intervenit în
tre forurile de specialitate român 
și suedez, meciul echipelor de ti
neret de la 28 octombrie va fi con
dus de trei arbitri maghiari. Fe

La două echipe am constatat 
totuși tendințe spre un joc de apă
rare : mai mbit la Știința Bucu
rești, mai puțin la Energia Fla
căra Ploești. Dacă însă la Știința 
era explicabil — dar nu și scuza, 
bil — această echipă avînd o teh. 
nică și o coeziune mai slabă, in 
schimb „urma“ de preocupare de
fensivă constatată Ia ploeșteni nu 
are justificare. Această formație 
este, după noi, poate cea mai bună 
din campionatul juniorilor, practi
când un fotbal matur, de bună ca. 
iitate. orientat spre ofensivă. Du
minică, datorită acestui joc a do. 
minat meciul cu Știința București 
aproape tot timpul. Totuși, mijlo
cașii au rămas de mu'.te ori în 
fund, lingă fundași, deși Știința 
ataca doar cu 2 și 3 oameni. Fap
tul că pioeștenii au cîștigat abia 
în prelungiri aceasta se explică 
prin dirzenia cu care s-a aparat 
Știința timp de 90 de minute, cum 
și faptului că atacul pfoeștean s-a 
încurcat în combinații inutile (Ta- 
barcea a greșit cei mai mult). In. 
tîlnirea a plăcut prin fotbalul spec, 
taculos practicat de ploeșteni și 
prin dinamismul imprimat de Ști
ința. Cîțiva juniori s-au evidențiat 
în mod deosebit : B-uzea, George 
Marin, Ghiță la ploeșteni, Mari
nescu, Sandu și Dincă la Știința.

PETRE GAȚU
*

Am urmărit în Giulești pe 
Știința Gluj și Locomotiva Iașî. 
Am plecat de la stadion înaintea 
jocului de categorie B știința 
București — Energia Flacăra Mo- 
■reni. Și bine am făcut, fiindcă 
astfel am rămas numai cu impre
siile bune ale unui meci de fot
bal de o cailitate destul de ridi
cată care, deși foarte important 
pentru amîndouă echipele, s.a des. 
fășurat Și el într-o notă de corecti
tudine care poate fi exemplu pen. 
tru fotbaliștii mari.

Știința Cluj a avut o evidentă 
superioritate tehnică și tactică. 'A-e, 
necontestat, jucători mai bine pre
gătiți, mai talentați. Papiu — ex- 
tremul dreapta, care a și jucat de 
altfel în prima categorie — Mu.- 
reșatn — din echipa națională de 
juniori — care a făcut un joc de 
mijlocaș demn de categoria A — 
Pană — inter stingă, cu multă 
finețe și clarviziune, în acțiuni — 
au fost cei mai buni oameni ai 
clujenilor.

Locomotiva lași, o .plăcută sur
priză. Am fost în cabină-la pauză 
și am constatat cu cîtă seriozitate 
și atenție privesc juniorii ieșeni 
meciurile și pe adversari. Portarul 
Popovici a avut intervenții exce
lente, iar extremul stînga, Luchian, 
s.a ridicat peste nivelul tehnic »î 
coechipierilor.

EFTIMIE IONESCU 

derația maghiară a comunicat nu
mele arbitrilor delegați: Revesz 
Laszlo — la centru —, Angyal Ka- 
roly și Kassa Ferencz — la tușe.

reprogramări de jocuri
In categoria A au fost reprogra- 

mate cîteva jocuri restante. Astfel, 
Dinamo București va juca la 25 oc
tombrie cu Știința Cluj, cu Ener
gia Minerul Petroșani la l noiem.- 
brie șl cu Progresul <)radea la 
8 noiembrie ,iar C.C.A. va întîlni 
pe Progresul Oradea la 15 noiem. 
brie. In categoria B, Progresai’ 
C.P.G.S. va juca la 25 octombrie 
on Energia Steagul Roșu Orașul 
jStalin.

In ceea ce privește etapa din 28 
octombrie a categoriei A, din cauza 
meciului de tineret Romîniia-Sue- 
dia, cîteva jocuri se vor disputa 
astfel; Energia Flacăra Ploești-! 
Dinamo Orașul Stalin la 27 octom
brie, Știința Cluj-Progresul Ora
dea, Locomotiva București - FL 
roșie Arad șî Locomotiva Timi-i 
șoara - Dinamo Bacău la 1 noiem
brie. „
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Cursa 
Echipa „Flamuia roșie” 
Victoi. echipei FI. roșie, în 

etapa a II-3 desfășurată ieri pe 
șoseaua Giurgiului, este desigur 
o surpriză. Cu atît mai mare, cu 
cit în afară de C. Șandru (care 
a muncit enorm) și O. Bosniak, 
un secund prețios, ceilalți echi
pieri sînt cicliști în dezvoltare. 
Un merit deosebit are și M. Ka- 
mer, al treilea om din echipă, 
care a adus o contribuție preți
oasă la victoria flamuriștiior. 
Voința (alcătuită, în genere, din 
alergători fără nume de prea 
mare răsunet) a ocupat un va
loros loc 4 în etapă.

Dar, cum într-o probă cu ple
cări separate, pe echipe cifrele 
au primul cuvînt, să le lăsăm să 
vorbească. La km. 30, pe primul 
loc, la egalitate de timp (42'51”) 
C.C.A. și Dinamo. Media orară 
42 km. Energia 43’45”. Progre
sul și FI. roșie 44’. La jumătatea 
cursei, km. 50. situația este ur
mătoarea: 1. C.C.A. 14112’. Media 
orară 41,600 km. 2. Dinamo Ih 
12’30”; 3. FI. roșie lh 13’30”; 4. 
Progresul lh 14’30”.

Pe a doua parte, C.C.A. scade 
vizibil, iar Dinamo după o pe
rioadă mai slabă marchează o re
venire. FI. roșie, în schimb, se 
menține mereu la viteza de 40 
km/h cu care pornise. O pană de 
cauciuc a lui Gane reține echipa 
Energiei pentru 40”, iar Progre
sul (de asemenea în scădere) mai 
pierde timp prețios din pricina 
unei bariere.

Clasamentul etapei: 1. FI. roșie 
7h 35’55” (Cel mai bun timp al 
zilei, C. Șandru: 100 km. în 2h 
31’47”. Media 39,500 km./h.); 2. 
Dinamo 7 h 37’33”; 3. Energia 
7h 42’57”; 4. Voința 7h 46’36”; 5. 
C.C.A. 7h 46’57”. (Clasamentul se 
face prin adunarea timpilor pri
milor 3 sosiți din fiecare echipă).

Clasamentul general: 1. C. Șan
dru (FI. r.) 6h 07’03”; 2. A. Șe- 
laru (Dinamo) 6h 07’47”; 3. D. 
Munteanu (D.) 6h 07’52”; 4. O. 
Bosniak (FI. r.)' 6h 09’08”; 5. P. 
Gane (Energia) 6h 09’35”; 6. V. 
Dobrescu (E.) 6h 09’35”; 7. C.
Datcu (D.) 6h 09’51”; 8. G. Cal- 
cișcă (D.) 6h 09’51”; 9. I. Bra-
haru (Voința) 6h 10’52”; 10. G.
Șerban (CCA) 6h 10’55”.

Pe echipe: 1. Dinamo 18h 25’ 
30"; 2. FI. roșie 18h 33’39”; 3. 
Voința 18h 34’56”; 4. CCA 18h 
35’13”; 5. Energia 18h 35’48”.

Astăzi zi de repaus, iar mîine

O mare surpriză la lupte
Dinamo București învinsă!

sur.prize trebuie 
păstrînd propor- 

surpriza furnizată 
Lugoj — meciul 
Voința Tg. Mureș

Duminică în campionatul repu
blicam de lupte pe echipe s-a în
registrat prima mare surpriză 
după ani întregi de desfășurare 
a acestei competiții. Dinamo Bu. 
curești a fost învinsă! Iată deci 
că în coloana înfrîngerilor, în 
dreptul numelui Dinamo Bucu 
rești, apare pentru prima oaîă 
cifra 1. Firește că o exiplicație 
cuprinzătoare a acestei înfrîngeri 
ila numai o zi de ia înregistrarea 
evenimentului nu putem da. To
tuși se pare că, pe deoparte am
biția lugojenilor, manifestată ca 
săptămîni înainte, pe de alta 
o echipă din care lipseau Fr. 
■Horvath și A. Ruzsî ca și forma 
nesatisfăcătoare a unora dintre 
dinamoviști au oonitribuit la suc
cesul Pr-xrresului din Lugoj, care 
merită — în orice caz — sin
cere telicitări pentru performanța 
reușită.

La capitolul 
menționat — 
(iile față de 
de Progresul 
egal reușit de 
în compania echipei C.C.A. (Re
zultatul meciului I. Pintea — 
Gh. 'Mircea este însă discutabil). 
De remarcat vizibila ascensiune 
de formă a Energiei din Reșița, 
care etapă de etapă reușește noi 
performanțe bune.

Ca și în etapele desfășurate 
anterior și duminică corespon
denții noștri ne-au semnalat li
nele aspecte negative. Ce! mai 
grav este fără îndoială 
zentarea Flamurei roșii 
la întrecerile programate 
reî. Aceasta era de altfel 
'teptat ținînd seama de 
precară a secției de lupte gălă- 
țene: de ani de zile nu obosim 
să atragem atenția asociației, a 
colectivului etc. asupra situației 
grele în c. re se zbate secția de 
lupte Dar -’cioriată nu s-a luat 
o măsură afîeientă. Tot pe a- 
ceastă linte « semnalează prezen
tarea în toate grupele a unor e-

nepre-
Gataț*  

la Ca
de aș- 
situația

Sîmbătă și duminică a avut Ioc 
pe poligonul Tunari, în organi
zarea comitetului orășenesc C.F.S. 
București, „Cupa inter-orașe" la 
tir, la care s-a desfășurat numai 
proba de armă sport. Succesul 
acestei competiții a fost asigu
rat de participarea reprezentati
velor orașelor Ploești, Galați, 
lași, Timișoara, Arad, Oradea, 
Cluj, Orașul Stalin, Lupani și 
București. De asemenea buna or
ganizare a dat prilejul participan- 
ților să obțină cele mai bune re
zultate. De altfel, în cadrul între
cerilor a fost realizat un nou re
cord republican la armă sport, 
culcat 30 focuri de la 100 m.: Ion 
Tripșa (București) 287 p (vechiul 
record aparținea lui P. Șawta — 
C.C.A. și era de 284 p.). Pesite 
vechiul record au tras și clujenii 
Victor Mărgineanu și Gh. Szilagy; 
ambii au realizat 285 p. Remarca
bilă este comportarea echipei ora
șului Oluj care și-a adjudecat 5 
victorii din 6 posibile.

Subliniem performanțele reali
zate de echipierii reprezentative
lor Arad și Orașul Stalin.

Reprezentativa orașului Bucu
rești nu a obținut performanțele

chipe incomplete, 
minuează simțitor șansele 
mațiilor respective (Energia 
nedoara. de pildă). De asemenea 
antrenorii unor formații (Fl. ro
șie Cluj, Voința Tg. 'Mureș) nu 
iiau măsurile necesare pentru oa 
în ziua concursului toți cei 8 
componenți ai formației să poată 
face față cîntarulul, 
medical etc. Un 
negativ este acela 
tării luptătorilor în 
furunculoză. Firește 
— în general — veghează ca oei 
pe care-i examinează să fie să
nătoși și resping pe cei bolnavi, 
dar nu rare sînt cazurile cînd 
antrenorii diverselor formații fac 
adevărate presiuni pentru ca oa
menii lor să lupte îh orice con-’ 
diții, chiar cu riscul de a conta
mina pe toți ceilalți cu care vin 
în contact. Iată ce trebuie cate
goric eliminat, fără menajamente.

Tată acum rezultatele etapei: 
Cărei: Energia PI. cu Progresul 
București 5—2, cu Dinamo Satu 
mare 6—1, Progresul București 
cu Dinamo Satu 'Mare 6—2. 
Flamura roșie Galați a pier
dut toate meciurile cu 8—0 
(neprezentare). Cluj: Energia Re
șița cu Energia Or. Stalin și Fl. 
roșie Cluj 6—2 și cu Locomotiva 
Timișoara 5—3. Energia Or. Sta
lin cu Locomotiva Timișoara 5—2 
și cu Fi. roșie Ciul 5—3. Loco
motiva Timișoara cu Fl. roșie Cluj 
5—2. Tg. Mureș: C.C.A. cu E- 
nergia Cluj și Energia Hune
doara 6—2 și cu Voința Tg. Mu
reș 4—4, Energia Cluj cu E- 
nergla Hunedoara 6—2 și cu
Voința Tg. Mureș 4—3, Voința 
Tg. (Mureș cu Energia Hunedoara 
5—3. Lugoj: Progresul Lugoj cu 
Dinamo Buc. 4—3, cu Energia 
Baia 'Mare 4—4 și cu Fl, roșie 
Arad 6—2, Dinamo Buc. ou Fl. 
r. Arad 8—0 și cu Energia B. 
Mare 7—1, Energia B. Wre cu 

Fl. r. Arad 6—2.

Victoriei
a cîștigat etapa a II-a
etapa a IlI-a pe șoseaua Pitești,
150 km. Plecarea oficială de Ia 
CCA (Cal. Victoriei) la ora 12.
Sosirea în jurul orei 16 la km. 3-

C. Șandru (Fl. roșie) noul pur
tător al tricoului galben

Reprezentativa Clujului a 
„Cupa inter-orașe la tir

cîștigat
ii

ceea ce di- 
for- 
Hu-

examenului1 
alt aspect 
al prezen- 
oonours cu 
că medicii

Gimnastele tfin nou în fața
aparatelur de concurs.

Cunoașteți noile date de desfă
șurare a campionatelor republica
ne individuale de gimnastică? Ia. 
tă-le: 20—21 octombrie campio
natele feminine și 24—25 noiem
brie campionatele masculine. Dar 
tele sînt diferite de cele propuse 
inițial, deoarece datorită apro
piatei plecări a lotului feminin la 
Melbourne, campionatele femi
nine a“ fost despărțite de cele 
masculine (contrar obișnuinței).

In vederea campionatelor femi
nine care au loc sîmbătă șî du
minică în Capitală, sălile de gim. 
nastfică vor găzdui în aiceastă 
săptămînă concursurile de selec
ționare în urma cărora se vor 
înscrie în campionat cele mai 
bine pregătite gimnaste care în
deplinesc în acest ooncurs norma 
cerută de regulamentul campio
natului.

greșită alcătuireașteptate dintr-o 
a formației.

Rezultate tehnice: armă sport, 
poziția culcat, 30 focuri de la 100 
m. individual: 1. Ion Tripșa
(Buc.) 287 p.; 2. V. 'Mărgineanu 
(Cluj) 285 p.; 3. Gh. Szilagy 
(Cluj) 285 p.; echipe: 1. Cluj 
1397 p.; 2. București II 1388 p.;
3. Arad 1377 p.; armă sport 3x40, 
individual : 1. Ion Tripșa (Buc.) 
1080 p.; 2 I. Urban (Orașul 
Stalin) 1075 p.; 3. I. Poți (Ora
dea) 1065 p.; echipe: 1. Cluj 
5208 p.; 2. Orașul Stalin 5180 p.; 
3. Arad 5158 p. Pe poziții primele 
locuri au fost ocupate de: cul
cat: Cluj 1877 p.; genunchi:
Oluj 1767 p.; picioare : Arad 1616 
p. Clasamentul general: 1 
8 p.; 2. Arad 13 p.; 3.
Stalin 18 p.

Primul concurs al lotului republican 
de tenis de masă din actualul sezon

Fruntașii tenisului nostru de masă se vor întilni, timp de 
trei zile, în sala Floreasoa din Capitală în cadrul unor concursuri 
de verificare și selecție în vederea viitoarelor turnee internaționale. 
In competiția care începe mîine de la ora 17 se vor desfășura 
întreceri Ia cinci probe. Va avea loc un concurs rezervat băieți
lor, care se va disputa sub formă de turneu Cei 12 participanți: 
Gantner, Reiter, Harasztosi, Angelica Rozeanu, Bottner, Andromache, 
Pesch, Șirlincan, Bujor, Ella Zeller, Nazarbeghian și Stan Iilie vor 
juca în două grupe, primii trei din fiecare serie urmînd să se 
întreacă din nou într-un turneu final. La fel și ultimii trei din 
grupele respective. Se va mai desfășura și un turneu de 8 jucă
toare. la care iau parte Golopența, 'Magyari, Barasch, Strugaru, 
Folea, Babichian, Tompa și Gavrilesau. 'Meciurile de simplu mascu
lin și feminin se vor disputa sistem ,,cel mai bun din cinci seturi". 
Partidele de dublu bărbați, femei și mixt se vor desfășura elimina
toriu, sistem „cel mai bun din trei seturi”.

SÂ I SE DEA RUGBIULUI CEEA CE
Credeam că nota critică, apă

rută nu de mult în coloanele zia. 
rului nostru, despre modul inad
misibil în care este tratat rugbiul 
în Valea Jiului, nu va avea ne. 
voie de reveniri... Dar, din păcate, 
exemplul negativ al Petroșanilor, 
nu este izolat. După cum nc infor
mează corespondenții noștri G. 
Mîzgăreanu și Mircea Dan, iată 
că și în alte două mari centre din 
țară, Orașul Stalin și lași, rug- 
biul este in mod sistematic trinat 
în dezvoltarea sa. Forurile locale 
nu numai că nu popularizează 
sau sprijină activitatea rugbistică. 
dar diverși activiști sportivi merg 
cbiar, de la neacordarea unui te
ren corespunzător de joc și a e- 
chipamentului necesar jucătorilor, 
pînă la ascunderea barelor de rug. 
bi — fapt de-a dreptul rușinos. 
De asemenea, nu se face, în ge

neral, nici o popularizare a iocu. 
rilor, acestea desfășurîndu-se în- 
tr-un cadru cu totul restrins, ano
nim. Am făcut recent un popas 
în vechea capitală a Moldovei, po. 
pa» care mi.a prilejuit cîteva con
statări interesante in legătură cu 
activitatea rugbistică. Am dorit să 
asist la jocul dintre echipa locală 
Știința și Fl. roșie din Orașul Sta
lin, contind pentru campionatul ca
tegoriei B. Dar, cum de regulă 
de fa a formula și pînă la a tra. 
duce în fapt o dorință e cale lun
gă, tot așa și eu a trebuit să co. 
lind lașul în lung și în lat pentru 
a descoperi, în cele din urmă, tere
nul pe care se disputa jocul sus 
amintit, prjnzînd doar un ultim

în atenția antrenorilor
Cu nume mai puțin sonore, dar 

cu jucători deciși să ciștige, echi
pa Energia Constructorul Buc. 
(Naumescu, Pesch, Șirlincan) a 
surclasat formația Progresul Buc. 
(Harasztosi, Angelica Rozeanu, 
Bottner) cu 5—0, pierzînd un sin
gur set. Toți cei trei jucători ai 
Energiei au luptat cu multă ar. 
doare, realizînd o victorie catego
rică și meritată chiar la acest scor. 
Revelația întregii întîlniri a fost 
fără îndoială tînărul Alexandru 
Șirlincan, care, în mare vervă de 
joc, l-a învins... cum a vrut pe 
campionul țării Harasztosi și a 
întrecut-o după un meci frumos și 
Pe Angelica Rozeanu.

După înfrîngerea suferită acum 
două săptămîni în fața lui Andro- 
nache, Harasztosi înregistrează 
alte două eșecuri (la Naumescu Și 
Șirlincan) după partide în oare 
campionul republican a fost de ne
recunoscut. Apărare nesigură, ac
țiuni destinate în atac și o scă
dere simțitoare a puterii de luptă, 
iată ee a caracterizat jocul lui Ha
rasztosi. Comportarea din ultimul 
timp a lui Harasztosi pune pentru 
moment sub semnul întrebării 
oportunitatea deplasării acestuia la 
viitoarele concursuri internaționale. 
Dar, asupra acestei probleme, care 
este valabilă și pentru alțî mem
bri al lotului republican, ne vom 
putea pronunța definitiv după con
cursul de verificare care începe 
mîine.

Angelica Rozeanu a jucat sa
tisfăcător, dar nu a fost suficient 
de stăpînă pe sine în unele mo
mente ale partidelor. De pildă, tn 
setul doi la Șirlincan ea a condus 
cu 18—13 și a pierdut la 20, iar 
la Pesch, tot în setul doi, a con
dus cu 14—10, fiind învinsă la 16. 
In meciul de dublu feminin Ange
lica Rozeanu, Ella Zeller — Geta 
Strugaru, Catrinel Folea, Ella 
Zeller a decepționat prin jocul 
prestat și prin concepția arătată. 
Nesigură și ratînd situații extrem 
de ușo.are, Ella Zeller nu a tras 
nici o minge în primul set, cîști
gat de campioanele mondiale cu 
28—26 după ce adversarele lor au

* j

la colectivul Știința Poli. 
văzînd că eforturile lor 

izolate, fără sprijinul or- 
sportive locale, în ciuda 

(ca, de

sfert de oră. Aceasta din sim
plul motiv că în tot orașul nu 
am găsit nici măcar un singur 
afiș îndrumător (partida s-a dis
putat dimineața în fața unui pu
blic foarte restrins deoarece fo
rurile locale refuză să progra
meze jocurile de rugbi în des
chidere la fotbal, pe motiv că s.ar 
„degrada" terenul). Și astfel, ti
neri entuziaști ca I. Jinga și N. Bal- 
can, de 
tehnica, 
rămîn 
ganelor 
unor realizări pozitive 
pildă organizarea unui centru de 
antrenament pentru juniori cu a. 
proximativ 40 de tineri, a unui ioc 
demonstrativ la Bîrlad în compa
nia proaspetei echipe Energ’a) sînt 
șî ei pe punctul de a se descuraja.

La Orașul Stalin, echipa Flamura 
roșie, pînă nu de mult una din 
fruntașele categoriei B, este azi 
într-o situație din cele mai difici
le. Fără fonduri pentru deplasări, 
cu o singură minge, un rind de 
tricouri și chiloți vechi cu ghete 
rupte, fără crampoane, este și nor
mat ca randamentul echipei să 
fi scăzut simțitor, jucătorii făcînd 
astăzi cu greu față competiției.

Am semnalat situația, de a' 
dreptul alarmantă, din două mari 
centre sportive ale țării. Față de 
trumoasele rezultate obținute de 
acest sport în întîlnirile interna, 
ționale, care au contribuit din plin 
la creșterea prestigiului sportiv 
al patriei noastre, credem că 
C.C.F.S. are datoria să ia măsuri

noștri de t&nis de masă
avut 20—15. In orice caz, merită 
o mențiune specială comportarea 
excelentă a jucătoarelor Strugaru 
și Folea, care le-a pus în difi
cultate pe Angelica Rozeanu și 
Ella Zeller la dublu și i-au făcut 
clipe grele Ellei Zeller în partidele 
de simplu. Geta Strugaru a în
vins-o pe Maria Golopența, care 
duminică ne-a surprins neplăcut 
prin unele elementare greșeli de 
execuții tehnice. Intr-adevăr, este 
inexplicabil cum o jucătoare ca 
Golopența, după luni și luni de pre
gătiri făcute sub supravegherea 
celor mai buni antrenori, poate să 
mai execute lovitura ofensivă din 
stînga cu mișcări și din niște po
ziții de-a dreptul bizare. Revenind 
la comportarea Ellei Zeller credem 
că, dacă nu va mai fi atît de re
fractară la îndrumările antreno
rilor, jocului ei i se pot aduce îm
bunătățirile absolut necesare.

Din restul întîlnirilor din țară, 
se cuvine a fi menționată victoria 
neașteptată de la Cluj a Voinței 
Arad asupra Progresului și meciul 
de la Oradea, unde Dinamo Tg. 
Mureș a cîștigat cu 5—3 în fața 
Flamurii roșii.

C. SEVEREANU

Cine retrogradează 
in campionatul de tenis 

pe echipe
Diișpozițiunii.'ie regulamentului 

campionatului republican de tenis 
pe echipe, cu privire la sistemul de 
retrogradare, spun, pe scurt, ur- 
urătoarele : retrogradează ultimele 
două echipe clasate, jar în caz 
că printre acestea nu se află o 
echipă bucureșteană, va pierde 
oreptul die joc în campionat ultima 
clasată dintre echipele bucureș- 
tene. Scopul unei asemenea mă
suri este limpede: încurajarea te
nisului provincial.

Considerăm totuși oă în mo
mentul de față acest criteriu de 
retrogradare este depășit. E ade
vărat, cei m.ai buini jucători ai 
țării sînt grupați în cîteva echipe 
d'in Capitală, dar echipele din pro
vincie au drumul deschis în cam
pionatul de calificare. Recent în
cheiata ediție a acestui campionat 
a daț oîștig’ de cauză la două echi
pe din țară. Pe de altă parte, pre
zența echipelor bucureștene asi
gură competiției acel nivel calita
tiv indispensabil primei categoriL 
Iată însă că, în urma desfășurării 
competiției din acest an, cea mai 
tînără și totodată una diimtre cele 
mai valoroase echipe, Știința M. I. 
(locul 5—6 la echipe mixte, lo
cul 5—6 la bărbați, locuil 2—3 la 
femei) este obligată să părăsească 
competiția.

Comisia centrală, luînd în dis
cuție regulamentul ediției viitoare, 
va trebui — oa atare — să gă
sească o modalitate mat justă de 
încurajare și promovare a ele
mentelor din provincie, fără a știr
bi din calitatea și prestigiul între
cerii.

I SE CUVINE...
urgente în vederea îndreptării si
tuației și să treacă la sancționa. 
rea vinovățiilor. Trebuie să ne fie 
clar că numai dezvoltarea rugbiu- 
lui in provincie și asigurarea unei 
baze reale de mase acestui sport 
va determina în viitor succese și 
mai însemnate. Noi sîntem convin
și că situația aceasta nu se dato
rează unor cauze obiective, ți, dim
potrivă, că există condiții favorabile 
practicării acestui sport și că a- 
yem de.a face numai cu lipsa de 
înțelegere a organelor sportive 
din orașele respective. Este cazul 
ca să Se curme odată această 
stare de lucruri și să i se dea rug- 
b iul ui ceea ce i se cuvine!

D. CALIMACHI 
Jr

In etapa de alaltăieri a cam
pionatului categoriei A de rugbi, 
în jocurile din provincie, s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Știința Cluj — C.C.A. 0-11 (0-3); 
Energia Petroșani — Locomotiva 
P.T.T. București 0-9. (0-3I După 
ultima etapă, clasamentul catego
riei A a luat următoarea înfăți
șare:
1. Dinamo Buc. 12 11 » 1 ITS: 2S M
2. C.C.A. 12 11 » 1 2* *4: ST 24
3. Loc. Gr. R. 12 » 2 2 154 : 67 J»
4.. Energia T.S.P.

Buc. 12 7 1 3 IT2: 4* «
5. Loc. P.T.T, 12 4 2 S 54:14*  22
6. Progr. SĂnăt. 12 3 4 5 44:1» »
7. Dinamo IX 12 3 3 S 6»: 61 S 
3. Energia

Petroșani 12 2 3 7 12:1® «
9. Energia S. M.

Or. StaMn 12 I s •
». Știinta Cluj 12 0 1 11 U:»U B



CITEVA ÎNSEMNĂRI DESPRE CAMPIONATUL REPUBLICAN DE BOX PE ECHIPE
- Campionatul republican de- box 

pe echipe programa la efîrși-tul său- 
tămînii trecute trei întîlniri cu 
perspective Interesante. Dar nici 
una dintre ele n-a izbutit să con
firme în întregime așteptările. 
Este drept că cele 6 reprezenta
tive care au luat „startul" în a- 
ceastă etapă și-au apărat șansele 
cu multă convingere, chiar atunci 
cind (cazul Progresului) se pre
zentau handicapate din pricina 
formațiilor incomplete. Combativi
tatea, am putea spune exemplară, 
care a caracterizat majoritatea me
ciurilor, nu poate în niciun caz 
scuza nivelul tehnic nu tocmai ri
dicat al întrecerilor. Campionatul 
se adresează boxerilor fruntași și 
cum aceștia au demonstrat _ la 
„Turneul celor 3“ că au posibili
tatea de a realiza spectacole pu- 
gilistice remarcabile, iubitorii bo
xului sînt îndreptățiți, credem, să 
ceară meciuri de calitate, partide 
cit mai apropiate de ceea ce se 
Înțelege prin „scrima pumnului". 
Antrenorii au — firește — și ei de 
muncit în această privință, dar 
să nu uităm nici asociațiile. Da, 
asociațiile), care îndrăgesc boxul 
atît cît trebuie 
nirea anumitor sarcini de plan, 
dar fără să se omoare cu firea. 
N-ar fi oare timpul ca asociațiile 
să renunțe la atitudinea lor pa
sivă față de box ?

pentru îndepli-

*

Recenta etapă a adus din nou 
în ring elemente tinere și talen
tate. De pildă, C. Calenciuc (Lo
comotiva) s-a evidenpat printr-un 
box în linie, calm și precis, Nico- 
lae Ene (Flamura roșie) . a ser
vit lui Dănilă Done o replică vi
guroasă, Constantin Kiss (Fla
mura roșje) a avut o comportare 
excelentă în meciul cu Toma Tu
dor, iar A. Morăruș (Locomotiva), 
deși beneficiar al unei decizii ero- 
nate, a dovedit că poate inco
moda pe cei mai buni oameni ai 
categoriei. Am avut însă și multe 
meciuri de un nivel penibil. Na- 
avînd reprezentant la categoria 
pană, antrenorul Axioti (Flamura 
roșie), s-a văzut nevoit să-l urce 
pe ring pe I. Dofin ca-re nu co
respunde pentru meciuri de primă 
categorie. De asemenea, Radu 
Bată naș (Energia), probabil lip-

sit de antrenament, 
a ținut tot timpul 
în medul cu D. Mî- 
tu și apoi a aban
donat în mod ne
justificat. O com
portare asemănă
toare a avut și 
Alex. Ghifă (Loco
motiva), un pugi
list cu certe cali
tăți, umbrite însă 
de foarte multe ob. 
strucții.

★
La Galați, C.C.A. 

a obținut o victo
rie comodă în fața 
echipei descomple
tate a Progresului. 

Ștefan Năși ase, ob
servator din par
tea Comisiei cen
trale Ia această în- 
tîlnire, ne-a decla
rat : .Militarii au 
fast mai buni și 
au meritat decizia.____ B____ .
Cismaș. Andrei Drăgan a realizat 
surpriza etapei. A fost o victorie 
de justețe. Drăgan se află in pro
gres tehnic. Pentru Mircea Dobres
cu, ciștigător prin reprezentarea ad
versarului, s-a organizai un meci 
de antrenament, fără decizie, in 
compania boxerului localnic C. 
Stoian. Deciziile bune. In mate
rie de arbitraj, o singură greșeală 
evidentă dar care n-a influențat 
rezultatul meciului: arbitrul I. 
Gruia 
pe S.
a lui

D. Gheorghiu (Dinamo) și C. Stănescu (Loco
motiva) se „stopează' reciproc. Gheorghiu își 
va impune insă 
inte de limită

superioritatea Și oc ciștiga îna- 
(Foto: M. PETRESCU)

Invingîndu-l pe

meciu’ui: arbitrul /.
l-a numărat in mod gratuit 
Trifan. Remarc forma bună 

D. Țurlui“.

★

păcate, prezentele însem-

AȘA
fa Ioc de reveniri Ia

DA!
campionatul de handbal

Ciocîrlan și Demete'-Vișoiu, în care 
juriul s-a lăsat influențat de cele 
două avertismente 
date lui Demeter), 
trajele prestate (în 
I. Firu, B. Robert, 
Birsănescu.

MARIUS GODEANU

nejustificate 
Corecte, arbi- 
Capitală) de 

N. Albu și I.

De această dată ca introducere 
la clasamentele campionatelor re
publicane de handbal, vă vom re
lata un fapt ce merită a fi subli
niat. Ieri am primit la redacție 
vizita unui jucător al echipei Fl. 
roșie Cisnădie, venit să ne preci
zeze că meciul disputat duminică 
de formația lui cu echipa ploeșa 
teană Energia s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de perfectă spor
tivitate. Aceasta, deși rezultatul 
a fost foarte strins și cu toate că 
între aceste două formații rela
țiile erau.» destul de încordate.

Precizarea este cu atit mai bi
nevenită cu cît în ultimul timp în 
handbal asemenea lucruri au de
venit cam rare. Deci, iată că. cu 
toată lupta strînsă din campionat
— perfect ilustrată de clasamen
tele pe care le publicăm mai jos
— un joc dinamic, dîrz disputat, 
se poate totuși desfășura într-o 
atmosferă de deplină sportivitate.

Iată și clasamentele campiona
telor categoriei A. masculin și fe
minin :

MASCULIN CAT. A
1. Știința Tim. 18 12 2 4 164:118 26
2. CC A. 13 11 4 3 181:122 26
X Din. Or. St. 18 12 1 5 149:181 25
4. Energia Tim. 17 9 1 7 147:123 19
5. Energ-.a Reșița 17 7 4 6 129:U9 18

0 discuție despre sport, in timp C8 DAVID OISTRAH 
iși lua micul dejun

(urmare din pag. 1)

6. Voința Sdiiiu
7. Fl. r. C-die
8. Energia F-raș
9. Știința Iași
10. Energia Ploești
11. ProgT. Arad

12. Dinamo 6
FEMININ

18
18
17
18
18
17
18

8 2
8 2
8 2
7 3

CAT.
1. Progr. Or. St. 16 12 3 1 75:34 27
2. FL r. St. R. 17 11 3 3 72:40 25
3. Fl. r. Sibiu 17 11 3 3 52:53 25
4. Știința Min. Invățămîntului

17 11 3 3 56:46 25
5. Progr. Tg. Mureș 16 9 4 3 44:21 22
6. Știința I.CJF. 17 8 4 5 52:36 20
7. FL r. S-soara 17 5 4 8 38:43 14
8. Recolta Avîntul Codlea

17 4 4 9 35:56 12
9. Știința Tim. 17 2 8 7 17:38 12

1«. Energiai Reșița 17 2 3 12 23:63 7
11. FL T. U.T.T. 16 2 2 12 14:44 6
12. FL T. Buhuși 16 1 3 12 14:44 5

Cum penalizează arbitrii de baschet 
pătrunderile forțate

Din 
nări cuprind din nou aprecieri ne
favorabile la adresa arbitrajelor. 
Se observă încă o confuzie gene
rală în privința aprecierii situa
țiilor din ring. Unii arbitri ezită 
să sancționeze obstrucții evidente 
(P. Iliescu-Ploești), alții (V. Du- 
mitrescu-Bucuiești) se pripesc In 
aplicarea sancțiunilor. Pe de altă 
parte, au existat din nou decizii 
eronate (meciurile Dumitrache- 
Morăruș, Biedel-Tomescu, Bătrlnu-

nee in care a 
candidați de 
printre bunii 
masă campionul lumii, Mihail Bot- 
vinic, marele maestru Aleksandr 
Kotov, precum și Marc Taimanov 
pe care îl apreciază in mod deo
sebit ca virtuos al pianului. „Este 
greu să vă spun pentru ce-1 ad
mir mai mult pe Taimanov — a 
remarcat maestrul — pentru stră
lucitele sale combinații pe tabla 
cu patrate albe și negre, sau pen
tru interpretarea excepțională a 
duetului de forte — piano pe ca- 
re-1 execută în compania soției 
sale".

Invitație la trei campionate deosebit
Spart al curajului și îndemină- 

rii, oferind dispute pasionante 
și de rară spectaculozitate, ețhi- 
tația este totuși, doar cind și 

„programul" 
al între- 

sportive. Sînt oare vi- 
spectatorii? Ne putem în
să le reproșăm suc apre- 
acestei discipline cu pu- 
tradiție în sportuî nostru?

sau P.nc'u.»

înfruntat maeștri și 
maeștri. De altfel, 
săi prieteni se nu-

de interesante

cind, cuprinsă în 
spectatorului obișnuit 
cerilor 
novați 
gădui 
cierea 
teroică
Nicidecum! Trebuie să recunoaș
tem că un concurs pe an organi
zat în cîteva centre din țară 
(Ploești, Sibiu, Tg. Mureș, Timi
șoara, Craiova, lași sau Brăila) 
și unul sau două concursuri des
fășurate anual în Capitală, în
seamnă mult prea puțin și ex
plică, în mare măsură, necunoaș
terea și slaba răspîndire a călă
rie), lipsa de spectatori la unele 
întreceri, interesul redus pentru 
concursurile republicane...

Și totuși, călăria este un sport 
cu mulți admiratori. Sînt oameni 
care iubesc nu numai spectaco
lul sportiv de bună calitate. Ii în- 
tîlnești în tribunele hipodromuri
lor, urmărind ou același interes 
evoluția tinerilor Niederwiesser 
sau Robu ca și pe cea a sportivi
lor cu multă experiență: Felix
Țopescu. Mihai Timu, Gh. Antohi 
etc., ..asaltul" tot mai viguros al

călăreților Veiicu
Pentru cel care a îndrăgit călă
ria, evoluția cailor pe „parcurs" 
a încetat de multă
prezinte doar o.» expoziție a unor 
frumoase exemplare cabaline. Ei 
sini, La fiecare concurs, mar
tori ai unei legături care nu 
poate fi descrisă dar care există 
înlie fiecare călăreț și calul pe 
care-1 încalecă. Ezitarea în fa
ța obstacolului ridicat la 1.60 
tn. sau mai sus, efortul pe care, 
cal și călăreț, H fac pentru a 
trece dincolo de „rivieră", de a 
se „scoate" dintr-o „triplă", liniș
tea și supunerea cu care calul 
se lasă condus în manejul 
dresaj, toate acestea sini 
mult decît simple episoade 
unei întreceri oarecare. Dar 
lăria oferă spectatorilor și 
meroase aMe satisfacții. Sînteți 
dornici să le cunoașteți? Vă 
transmitem invitația de a urmări, 
începind de miine — pe baza 
hipică din parcul raionului „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ — înteeceri de
osebit de interesante in cadrul 
a trei campionate republicane de 
călărie: dresaj, obstacole și probă 
completă.
invitație, 
putem

vreme sâ re-

de 
mai 
ale 
că- 
nu-

Nu refuzați această 
care vi-o 

la... primă-
singura pe 

transmite pînă

vară (cu excepția ,.raidului" ac
tivitatea compeiițională ia sfîr- 
șit după campionate).

Ce este mai interesant de ur
mărit de-a lungul campionatelor? 
Cu greu poate fi dat un răs
puns. Cert este însă că, de pe 
marginea manejului de dresaj, 
din tribune, urmărind întrecerea 
obstacoliștilor sau pe traseul pro
bei de iond (27 km.), asistînd 
le cea de a doua întrecere din 
cadrul concursului complet, spec
tatorul — chiar și cel mai exi
gent — va fi răsplătit ai priso
sință. Adăugați acestor aspecte 
„duelurile" care se anunță ex
trem de numeroase, dîrzenia cu

INFORMAȚII... AMĂNUNTE.»

• Programul campionatelor cu
prinde următoarele probe: dre
saj categoriile A.B.C, proba com
pletă (dresaj. Iond, obstacole), 
obstacole categoriile I.U.M.G, și 
ștafetă.

B Probe în afara campionatelor: 
înălțime, juniori și fete: 1.20 m.. 
„<larata“, probă specială pentru 
juniori, lungime, semimijlocle și 
demonstrații de dresaj.
• Proba completă se desfășoa

ră timp de 3 zile: miercuri (dre
saj), joi (fond 27 km. pe traseul 
pădurea Băneasa-Hipod romul Bă- 
neasa galop) și vineri (obsta
cole).
• Joi. pe baza hipică' din par

cul raionului ,,Gh. Gheorghiu- 
L>e“ nu vor avea loc întreceri.
• Sîir.bătă și duminică, demon

strațiile de dresaj se desfășoară 
în nocturnă. Tot în nocturnă se 
va disputa, duminică, proba de 
obstacole semimijlocie..
• Miercuri au loc întreceri 

pentru proba completă de călă
rie (dresaj) și dresaj categoria A 
(probă de campionat).

Nu numai șahul face parte din 
ocupațiile... extramuzicae spor
tive ale lui David Oistrah. El este 
și un bun jucător de tenis, dar 
regretă că lipsa de timp nu-i per
mite antrenamente mai susținute.

— Dacă la șah Igor nu-mi poa
te fi un adversar de temut, în 
schimb la tenis fiul meu m-a de
pășit cu mult. Probabil că și o... 
oarecare diferență de vîrstă între 
noi doi își spune aci cwîntul. Cu 
toate acestea, alcătuim un „du
blu" destul de bun pentru... doi 
violoniști.

Repetatele 
care trebuiau 
marele artist 
deau de înțeles că plăcuta întreve
dere cu David Oistrah se apropie 
de sfîrsit. Cu toate acestea în tim- 

. pul ultimelor pregătiri, gloriosul 
reprezentant al muzicii sovietice 
ni s-a dezvăluit și sub aspectul 
unui pasionat suporter, abonat per
manent al presei sportive <am în
țeles acum izvorul simpatiei cu 
care ne-a primit!) spectator prin 
intermediul televiziunii și — mai 
ales — pe teren al multor com
petiții desfășurate în U.R.S.S. sau 
în țărie ale căror popoare le-a 
cucerit cu arta arcușului său. 
„Am urmărit cu interes cîteva me
ciuri în cadrul Cupei Davis. Dar 
foarte mult însă m-au impresionat 
fotbaliștii sudamericani, pe care 
i-am văzut „la lucru" pe teren pro
priu. Trebuie să vă rjprturisesc că, 
deși în ultima vreme n-au obținut 
rezultate senzaționale, jocul lor se 
apropie de artă și doar excesul de 
temperament (atit la jucători cît 

[mai ales la spectatori) it umbresc 
(uneori".

Ultimele cuvinte du fost schim
bate în prag. Și cum întinseserăm 
involuntar carnetul ți stiloul, Da
vid Oistrah, zîmbind, ne-a înțeles 
intenția și a binevoit să adreseze 
citeva cuvinte cititorilor ziarului 
nostru.

soli citări ale celor 
să-l însoțească pe 

la repetiție ne da-

E greu să nu te surprindă in mod 
neplăcut consecvența unor arbi - 
tri în aplicarea greșită a citorva 
puncte din regulament. In ciuda 
faptului că greșeala constituie 
prilej de nemulțumire pentru mulți 
antrenori și jucători și că a fost 
discutată de nenumărate ori, u- 
nii arbitri continuă să interpre •» 
teze exact pe dos cutare sau cu
tare articol din regulament. In 
cazul de față, ne referim la pă
trunderile în forță ale atacanților, 
încheiate cu cădere pe apărător. 
Regulamentar și logic este ca 
atacantul care forțează pătrun
derea sau își încheie acțiunea c'.t 
„aterizare" pe adversar să fie 
penalizat cu greșeală personală. 
Așa a făcut C. Arrriășescu care 
l-a sancționat cu fault 'pe Bor- 
cescu (Știința I.C.F.) după ce a- 
cesta căzuse pe M. Răducanu 
(Dinamo). Din păcate, acesta este 
un exemplu rar întîlnit, deoarece 
în majoritatea cazurilor arbitrii 
sancționează apărătorul. In meciul 
Locomotiva PT.T.-Progresul Arta, 
de pildă, același C. Armășescu, 
secondat de C. Riegler, l-a sanc
ționat cu greșeală personală pe 
Călugăreanu, deși acesta nu a a- 
vut altă vină decît că a rezistat 
căderii lui Mantea, care execu
tase o aruncare la coș din sări
tură.

Am subliniat acest aspect din 
primele două etape ale campio
natului republican de baschet, de
oarece constituie o adevărată pro
blemă ce trebuie analizată și re
zolvată. Altminteri, nemulțumirile 
și protestele vor continua.

Iar acum, iată clasamentele 
după două

iată 
etape : 
MASCULIN

19
18

1. Dinamo Buc. 13 13 0 1033—699 262. C.C.A. 13 1.“ 1 888—657 253. Loc. P.T.T. B. 13 10 3 C56—724 23
4. Din. Oradea 13 8 5 845—777 21
5. Știința I.C.F. 13 6 7 770-778 19

6. Energia Cluj 13 6 7 764>-735 19
7. Progresul Arta București

" * 7 75<
8 691

13 6
8. știința Tim. 13 5
9. Dinamo Tg. Mureș

13 4 
Tg. Mureș

13 
I.M.F.

13
Orașul

13

10.

11.

12.

1.
2.
3.
4.

Maestrul sportului Gh. Antohi, unul din principalii pretendenți 
la titlul de campion.

(Foto I. Ml HAI GA)

4 J 
care N. Mihalcea, D. Velicu sau 
alți campioni își vor apăra titlu
rile cucerite anul trecut, tentati
vele _ să sperăm că vor fi reu
șite — ila lungime și înălțime, 
spectaculoase întreceri afle jiu- 
niorillor, și veți avea doar o să
răcăcioasă imagine a celor tref 
campionate.

O pwteți completa, răspunzi nd 
invitației noastre. Sîntem siguri 
că echitația va număra astfel 
un număr sporit de prieteni....

D. G.

e ceva despre conferința

V. CH1OSE 
v. ARNĂUTU

De cttrînd, a avut loc ia sediul 
Comitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri, conferința Comisiei 
centrale de schi.

Din dezbaterile conferinței a reie
șit că asociațiile și Comisia cen
trală s-au ocupat îndeosebi de 
activitatea sportivilor fruntași, ne- 
glijînd aproape total activitatea 
schiului de masă și a centrelor de 
schi din diferite regiuni ale țării, 
ifixate inițial în planul de muncă. 
De asemenea, a reieșit că nivelul 
schiului nostru este încă slab pe 
plan internațional, țar neorgani. 
zarea concursurilor internaționale 
din țară a lipsit pe antrenori și 
schiori de posibilitatea însușirii 
unor cunoștințe înalte.

Un alt punct discutat cu multă 
însuflețire a fost acela al bazelor 
'sportive insuficiente In multe re 
gium nu există de loc baze spor
tive, iar acolo unde sînt, Hpsesa 
amenajările speciale pentru anire-

Progresul

Progresul

Progresul

729—817 17

Energia __ 
Știința I.C.F. 
Loc. Buc. 
Știința Min.
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Fl. r. Oradea
8. Știința Cluj
9. Voința Orașul

10. Energia Cluj

5.
6.

7.

4 9 
Cluj
3 10
Stalin
1 12

FEMININ
Buc. 11 10

11 9 1
11 9 1 

înv. Buc.
4
5

1
2
2

880—016

660—824

609—024

688—423 
599—431 
497—373

17

16

14

21
20
20

11 7
11 6

Mureș
11 4
11 4
11 3

Stalin
11 2
11 1

664—553
551—578

18
17

15
15

489—548
438—545 
430—545 14

9 450—607 18
10 393—506 12

comisiei centrale de schi
namente și concursuri. S-a ales 
apoi noua Comisie centrală de schi 
al cărui birou este compus din 
următorii tovarăși: președinte : 
Bujor Almășean, vicepreședinți; O. 
Tuhai, A. Netolinschi, A. Petro 
șanu; membri; Elena Dumitrașcu 
A. Vrabie, A. Arghiropol, D. Ha- 
dîrcă, A. Dobrescu. V. Mazilu, G.- 
Chirulescu, P. Balcani, Gh. Ște
fan, T. Vornicu, Dr. P. Blaier, V. 
Teodore seu.

în planul de muncă pe anul 
1957, distingem ca obiective mal 
interesante: organizarea unui con
curs internațional în țară, a două 
tabere de tineret și a unei școli 
de schi pentru copii și tineret, <rf-> 
ganizarea unui cabinet metodic la 
Orașul Stalin și difuzarea_ unor1 
materiale metodice antrenorilor dd 
schi, invitarea unor antrenori stră-, 
ini în țara noastră, amenajarea ?î 
construirea de noi baze pentru’ 
schi.



Sîmbătă și dum inîcă la Snagov

/CONCURS INTERNAȚIONAL DE CAIAC-CANOE
— Participă loturile olimpice ale U.R.S.S., R.P. Polone și R.P. Romine —

Ce trebuie să știm

Amatorii de sporturi nautice 
iau prilejul, la sfîrșitul acestei 
săptămîni, să asiste la un con
curs internațional de mare am
ploare.

Sîmbătă după amiază și du
minică dimineața pe lacul Sna- 
gov, se desfășoară. lin valoros 
concurs internațional de caiac- 
canoe, la care participă, alături 
de reprezentanții țării noastre, 
cai mai buni caiaciști și canoiști 
din U.R.S.S. și Polonia.

Un interesant turneu
Rugbiul romînesc va trăi in a- 

cest sfîrșit de an zHe de ade
vărată sărbătoare. După partida, 
pe care o va susține la 8 de
cembrie la Roma cu echipa na
țională a Italiei, întîlnire care 
pasionează lumea rugbistică prin 
echilibrul ei, rugbiștii romini, așa 
după cum am anunțat și în nu
mărul de ieri al ziarului nostru, 
vor juca cîteva partide interesante 
în Franța. Echipele franceze care 
le vor fi opuse sînt de certă 
valoare. Astfel, echipa U.S.A.

Fruntașii tenisului 
de masă romînesc vor participa 
la campionatele internaționale 

ale Austriei, Iugoslaviei si Ungariei
Peste două săptămîni, repre

zentanții tenisului de masă ro- 
mînese vor fi chemați să-și mă
soare forțele în compania celor 
mai renumite „paiete" europene. 
Astfel, cele mai bune jucătoare și 
cei mai bum jucători de tenis de 
masă din tara noastră vor parti
cipa între 2 și 4 noiembrie la 
campionatele internaționale ale 
Austriei, de la Viena. După a- 
ceea, reprezentanții noștri vor 
concura la- campionatele interna
ționale de tenis de masă ale Iu
goslaviei (Belgrad 9—11 noiem
brie) și la cele ale Ungariei (Bu
dapesta- 14—18 noiembrie).

In lnna ianuarie la București
UN MARE TURNEU INTERNATIONAL 

DE TENIS DE MASĂ
In zilele de 10, 11, 12 <șî 13 

ianuarie 1957 Capitala țării noa
stre va găzdui urn mare concurs 
internațional de tends de «nașă la 
oa»re a.u fost invitați cei mai va
loroși jucători din Austria, An
glia,’ R. Cehoslovacă, R.P. Unga
ră, R.P.F. Jugoslavia, R.P. Chi
neză, Fra-nța, Italia, Belgia, R.P. 
Bulgaria, Suedia; Garm-aini-a și 
din alte țări

VALOARE MONDIALA

■ In ultimele zile. cronicarii 
sportivi din străinătate au con
semnat o serie de evenimente 
dureroase. Este vorba de moar
tea unor sportivi de frunte. Prima 
știre tragică a pornit de la 
Bruxelles, unde ciclistul profe
sionist Stan Ockers, fost cam
pion mondial, și-a pierdut viața 
într-un accident pe pista Pala
tului Sporturilor din capitala Bel
giei. Câzînd Ia o turnantă, Ockers 
și-a fracturat baza craniului și, 
după oe fusese transportat în co
mă la spital, a încetat din viață 
cu toate intervențiile chirurgi
cale încercate. Concomitent, un 
alt campion a trecut în amintire. 
Este vorba de halterofilul egiptean 
El Touny, fost campion olimpic 
și mondial. Incercînd să re

pare instalația electrică a apar
tamentului său, El Touny a murit 
electrocutat. Tot un accident stu
pid a pus capăt vieții celebrei 
înotătoare germane Helga Voigt, 
maestră a sportului din R.D. Ger
mană Ea a murit asfixiată într-o 
cameră de hotel, cu ocazia unui 
incendiu.

Programul cuprinde numai pro
bele olimpice.

La start se vor prezenta cano
torii din loturile olimpice ale ce
lor trei țări.

Sîmbătă după amiază, cu în
cepere de la orele 15, se dispută 
probele de fond. în următoarea 
Sine: canoe dublu, canoe skn- 

, caiac dublu, caiac simplu 
(toate pe 10.000 metri).

Duminică dimineața (primul 
start la orele 11) se desfășoară 
probele de viteză: caiac simplu

al rugbiștilor romini!
Perpignan, care ne-a vizitat acum 
cîțiva ani, nu mai are nevoie de 
recomandări speciale, deoarece 
toți amatorii de rugbi știu 
că ea este una din cele mai 
valoroase din Franța. Este sufi
cient să amintim că rugbiștii ca
talani au cucerit în anul 1954— 
1955 campionatul Franței. In ceea 
ce privește echipa R. C. Toulon, 
trebuie arătat că și ea a contat 
efectiv, în ultimii ani si lupta 
pentru titlul suprem. Toulonezii 
au jucat acum doi ani în finala 
Challange Yves du Manoir (a 
doua mare competiție franceză). 
Fără îndoială insa că cel mai 
dificil adversar pentru rugbiștii 
romini va fi selecționata lyoneză, 
care va cuprinde — desigur — 
în formația sa numeroși interna
ționali.

Turneul din Franța, deosebit 
de puternic, care urmează la pu
ține zile după întîlnirea cu e- 
chipa națională a Italiei, va cons, 
titui un nou și serios examen 
pentru rugbiul romînesc, căruia 
îi urăm șt de această dată cel 
mat deplin succes.

T.D.N.A. = REPREZENTATIVA 
BULGARIEI... DECI ATENȚIE 

DINAMO BUCUREȘTI
Duminică seara, corespondentul nos

tru din Sofia, Toma Hristov, ne-a 
atras atenția că reprezentativa Bul
gariei a început meciul cu 9 jucă
tori de la Ț.D.N.A., iar mai tîrziu 
Kovacev a fost schimbat cu Stoia- 
nov (Ț.D.N.A.) și Dimitrov cu Diev 
(T.D.N.A.). Deci, reprezentativa R. 
P. Bulgaria = T..D.N.A. In conti
nuare, corespondentul nostru ne-a 
spus că „naționala4' a jucat bine în 
cîmp, rapid, cu pase scurte deru- 
tînd echipa germană care a fost 
nevoită să se apere cu 7—8 jucători. 
Foarte bine au jucat, Rakarov. 
Boskov și Panaiotov. Scorul putea 
fi și mai mare dacă Milanov și 
Rakarov nu ar fi ratat ocazii clare 
de goi. Sarcina echipei Dinamo Bu
curești este deci deosebit de difi
cilă!

UN TURNBU CARE A REABILI
TAT FOTBALUL MAGHIAR

înainte de a juca ta Belgrad, 
Moscova, Paris și Viena despre

Foarte multe meciuri în apus 
se dispută în nocturnă. 'Motivul? 
Spectatorii vm în număr mai 
mare și bineînțeles șt încasările 
sînt mai consistente. Semnificativ 
în această direcție este faptul 
că în „Cupa campionilor" ma
joritatea meciurilor desfășurate 
pînă acum au fost organizate la 
lumina reflectoarelor. In Anglia 
de pildă, se va organiza în cu- 
rînd un campionat în nocturnă 
cu participarea a trei echipe en
gleze și tot atîtea scoțiene, iar 
meciul dintre echipa Angliei și 
a Danemarcei va avea loc (la 
5 decembrie, la Wolverhampton), 
tot în nocturnă.

Sînt și spectatori nemulțu
miți ca de pildă aceia din Lau
sanne care nu mai pot urmări în 
bune condițiuni jocurile de cam
pionat. deoarece conducerea sta
dionului a dispus construirea 
unui gard de sîrmă înalt de 2,20 
m. Acest gard împiedică în mare 
măsură vizibilitatea dar în același 
timp el constituie un obstacol 
greu de sărit pentru spectatorii 
cu temperament. (i.o.) i 

(fete) 500 metri, canoe simplu 
1000 metri, caiac simplu (băieți) 
1000 metri, canoe dublu 1000 -m., 
caiac dublu (băieți) 1000 metri.

Vot concura aproape 50 de 
canotori.

Taimanov conduce 
in turneul Alehin
Marele turneu internațional de 

șah în memoria lui „A. Alehin" 
care se desfășoară la Moscova a 
continuat sîmbătă cu disputarea 
partidelor rundei & IV-a. Din cele 
8 întîlniri 6 au luat sfîrșit în 
primele cinci ore de Joc O vic
torie rapidă a repurtat Najdorf în 
fața lui Sliwa. Giocîltea, deși juca 
cu albele, a pierdut la Uhlman 
a patra partidă consecutivă în a- 
cest turneu. Intîlnirile Taimanov— 
Unzicker, Pachnian — Botvinic, 
Szabo—Golombek și Pîdevski — 
Btahlberg au fost remize. Parti
dele Smîslov—Keres și Bronstein 
—Gligoric s-au întrerupt

Duminică au fost reluate parti
dele întrerupte. Bronstein cu 
Stahlberg au convenit fără Joc la 
remiză. Cu același rezultat s-a 
încheiat partida Smîslov—Keres. 
In schimb, în întîlnirea au Gli
goric Bronstein și-a exploatat 
într-un mod magistral avantajul, 
repurtind victoria.

După patru runde clasamentul 
este următorul:

1. Taimanov 31/, p., 2. Botvi
nic 3 p., 3—8. Najdorf, Stahlberg 
Smîslov, Pachman, Bronstein, Sza
bo 2>/2 p. 9—12. Gligoric, Uhl- 
man, Keres, Pîdevski 2 p., 13
Unzicker l'/9 p., 14 Golombek 1 
P-, 15—16. Sliwa, Ciocîltea 0 p.

Luni a fost zi de odihnă. As
tăzi se dispută runda a 5-a.

echipa Ungariei se spunea urmă
toarele:., dacă în aceste partide di
ficile fotbaliștii maghiari vor reuși 
2 victorii și două med uri nule ei 
pot fi considerați reabilitați*',  iată 
însă că fotbaliștii maghiari au de
pășit toate pronosticurile și au rea
lizat 4 victorii în fața unor echipe 
redutabile: 3—1 cu Iugoslavia. 1—0 
cu U.R.S.S., 2—1 cu Franța și 2—0 
cu Austria. Se poate spune că acum 
echipa Ungariei a trecut de criză. 
A obține 4 victorii în deplasare în 
numai 6 săptămîni este o perfor
manță pe care puține echipe din 
lume o pot realizai

SPARTAK MOSCOVA CAMPIOANA 
A U.R.S.S.

Duminică au avut loc în cadrul 
campionatului de fotbal al U.R.S.S. 
două meciuri. Pe stadionul „V. I. 
Lenin”, Spartak a întîlnit formația 
Dinamo Kiev. Gazdele au obținut 
victoria cu 4-3, astfel că acumulînd 
32 puncte, Spartak Moscova e»ste 
echipa campioană a U.S.S.S., indi
ferent de rezultatul din ultimul 
meci pe care-1 are de susținut în 
compania lui Ț.D.S.A.

Invingînd cu 2-1 pe Șahtior Sta- 
lino, Torpedo Moscova a acumulat 
23 puncte, reușind să intre între 
primele cinci echipe ale campiona
tului.

Iată cum se prezintă prima parte 
a clasamentului:

1. Spartak
2. Dinamo M.
3. T.D.S.A.
4. Dinamo Kiev
5. Torpedo
6. Burevestnik

21 14 43 65:28 32
21 10 83 44:24 28
21 10 56 40:29 25
21 7 10 4 31:26 24
22 8 7 7 40:37 23
22 9 5 8 38:49 23

• In campionatul italian s-au în
registrat duminică următoarele re
zultate: Sampdoria—Fiorentina 2-2,
Napoli — Bologna 0-0, Palermo — 
Genova 1-0, Padova — Milan 2-0! 
Spai — A taianta 0-0, Torino — La- 
nerossi 2-1, Udinese — Triestina 
0-1, Intemazionale — Juventus 1-1,

DE PE PISTELE DE ATLETISM
•Sîmbătă și duminică s-a des

fășurat la Koln întîlnirea atletică 
dintre reprezentativele R. F. 
Germane și Suediei. Victoria a 
revenit atleților germani cu scorul 
de 115 la 97. In cadrul acestei 
întîlniri a fost slabilit noul re
cord european la ștafeta de 
4x100 m. bărbați: (40,0). In afa
ră de acest excelent rezultat s-au 
mai înregistrat și alte performan
țe de valoare : 400 m.: Haas (G) 
46,5; 800 m.: Dohrow (G) 1;48,2; 
400 m. g.: Janz (G) 51,8; suliță:

despre echipa de
Va fi o luptă „mare" la 28 oc

tombrie cînd echipa de tineret a 
Suediei va juca împotriva selec
ționatei romîne la București. Ti
nerii „galben-albaștri" nu au Ju
cat pînă acum niciodată împotriva 
vreunei echipe de pe continent, 
ci și-au disputat întîietatea nu
mai cu echipele țărilor nordice. 
Ele nu au jucat niciodată pînă 
acum în turneul F.I.F.A. și toc
mai de aceea, întreaga Suedie 
așteaptă cu nerăbdare rezultatul 
examenului de la București. Știm

J or gen Ekengren (Suedia}

cu toții că Romînia posedă o 
foarte puternică echipă de tine
ret și este de așteptat că jocul 
va fi deosebit de frumos.

Ca să respectăm adevărul, tre
buie să spunem că Suedia trimite 
la București o echipă cu adevărat 
excelentă. Personal nu sînt con
vins dacă echipa A a Suediei ar 
putea să obțină victoria în fața

HOTftlE
• In urma rezultatelor înregistrate 

sîmbătă clasamentul campionatului 
englez se prezintă astfel;

Lax io — Roma *-X In clasament, 
după 5 etape conduce Sampdona și 
Napoli cu 8 puncte, Juventus, Roma 
cite 7 p. etc.

1. Manchester UnlL 12 14 2 0 32:14 22
2. Tottenham

Ho t tsp ur 12 9 1 2 39116 19
3. Bumley 13 6 5 2 23:15 17
4. Blackpool 12 Ba 3 36:23 17
5. Leeds United 13 733 24:18 17
5. Birmingham 12 6 3 3 25317 15
7. Lutton Town 12 633 24:23 15
8. Wolverhampton

Wanderer'- 12 6 2 4 31bI8 14
9. Bolton 13 544 17:16 14

14. Arsenal 13 616 28:24 13
11. Preston North

End 13 5 2 6 21:23 12
12. Sheffield

Wednesday 13 5 2 6 34:30 12
13. Aston Villa 12 444 17:20 12
14. West Bromwich

Albion 12 354 17:20 11
15. Newcastle 12 435 14:25 11
16. Chelsea 12 345 13:18 10
17.! Cardiff City 13 3 4 6 19:2t) 10
18. Everton 13 328 14:30 8
19. Sunderland 12 318 27:28 7
24). Portsmouth 12 2 3 7 22:31 7
21. Manchester City 13 229 15:31 6
22. Carlton Atletic 13 2 1 10 17:38 5

• Duminică la 
Olandei a învins 
Belgiei.

Anvers, 
cu 3—2

echipa
echipa

• In etapa a VIII a campionatu
lui francez d'e fotbal disputată du
minică s-au înregistrat următoarele 
rezultate: St. Etienne — Angers
3— 1, Toulouse — Reims 4—0 (este 
cea mai categorică înfrîngere a 
foștilor campioni în acest campio
nat), Valenciennes — Racing Club 
Paris 3—1, Nice — Lyon 1—o, Mar
seille — Metz 3—3, Lens — Rennes
4— 1, Nancy — Nimes 1—4, Sedan- 
Strasbourg 3—1, Sochoux — Monaco 
J—1. In urma acestor rezultate 
echipa St. Etienne s-a detașat în 
clasament, conducînd acum cu 15 
pct. Ea este urmată de Racing, 
Lyon, și Reims cu cîte 10 pct. fie
care.

Will (G) 80,22 m. (record.); 200 
m.: Haas (G) 20,7.

• Cu prilejul unui concurs atle
tic desfășurat la Praga atletul 
cehoslovac Lansky a obținut o 
performanță de valoare la proba 
de săritură în înălțime, trecînd 
ștacheta înălțată la 2,04 m

• Intr.un meci internațional de 
atletism desfășurat sîmbătă și du
minică la Cairo, echipa Turciei a 
învins cu 104—103 puncte echipa

tineret a Suediei
ei. Echipa aceasta poate, fără în
doială, să ajungă la o mare mă
iestrie. Avem aci în Suedia o 
serie întreagă de valoroși fotba
liști tineri și sînt numeroase e- 
xemplele cînd jucători din 11-le 
de tineret au ajuns mari vedete.

Se poate spune cu siguranță că 
Suedia nu a avut niciodată o 
echipă de tineret atît de puter
nică ca aceasta. Toți jucătorii po
sedă experiența jocurilor de pri
mă ligă. Majoritatea lor obțin 
cu fiecare duminică noi aprecieri 
laudative din partea criticii spor
tive și este de presupus că cel 
puțin 2—3 dintre acești jucători 
vor fi integrați în echipa națio
nală pentru sezonul 1958, cîni 
Suedia găzduiește campionatul 
mondial.

In echipă se remarcă, de pildă, 
zveltul mijlocaș-dreapta Oile 
Hellstrom de la Djurgarden. El 
reprezintă cea mai mare senza
ție fotbalistică a Suediei. Toată 
toamna Hellstrom a prestat jocuri 
minunate și el este mereu com
parat cu celebrul Sigvard Pal
ling. Bucureștiul îl cunoaște pe 
Parling, care joacă de asemenea 
la Djurgarden. Hellstrom va ft 
cu siguranță omul de rezervă în 
națională pentru Sven Ove Sven-> 
som, în anul viitor. Este un ju
cător care nu obosește nicîolată 
și care are o energie extraordi
nară în corpul său fragil.

Să ne oprim asupra liniei de 
atac. Acolo avem trei jucători din 
înaintarea lui Malmo FF, echipă 
fruntașă în campionatul suedez. 
Tînărul extrem dreapta Frojd 
este rapid și totdeauna în bune 
dispoziții de șut, iar pe stînga a- 
vem un „duo" rutmat în interul 
Jan Ekstrom și extrema Bertil 
Nilsson. Primul a constituit sen
zația acestui sezon și rămîtie me
morabilă partida sa împotriva 
naționalei engleze, cînd a cîștl< 
gat cu brio duelul împotriva ru
tinatului stoper Billy Wright. 
Ekstrom a jucat și împotriva Ro- 
mîniei, in iunie la București. Tî
nărul Bertil Nilsson a jucat de 
cinci ori în echipa A. Este o as 
rlpă rapidă, care combină foarte 
bine cu puternicul șuter Ekstrom.

Harry Bild, interul dreapta, 
este și el un jucător care a ju
cat senzațional de bine în acest 
an. El a debutat la Norrkoping. 
după ce jucase într-o echipă din 
liga a doua. Bild este și el copf 
perrtru echipa A. foarte bun dri- 
bler și șuter la poartă. Rapidul 
centru înaintaș Gert Nilsson d» 
la Hâlsingborg, este extrem de 
mobil și joacă uneori aripă In eu 
china sa.

Din apărare, desigur că va 
place publicului înaltul Jorgeit 
Ekengren, foarte solid și care 
joacă în stilul fundașilor conti
nentali, făcînd cele mai surprin
zătoare pa.radte.

Personal am multă încredere în 
această echipă, care este condusă 
de Einar Jonasson, fostul portar 
al echipei Elfsborg, actualmente 
unul dintre cei trei selecționeri 
ai reprezentativei Suediei.

WOLF LYBERG 
de la „IDROTTBLADET"

STOCKHOLM

NOU RECORD MONDIAL 
DE HALTERE

In cadrul unui concurs al 
lotului olimpic american care a 
avut Ioc la Honolulu, halterofi
lul Tommy Konno a stabilit un 
nou record mondial în proba îm
pins cu ambele brațe, obținînd 
performanța de 173,5 kg. în ca
drul câtegoriei semigreii. Vechiul 
record al l-urnii (173 kg) aparți
nea halterofilului sovietic Loma
kin.

Egiptului. în cele două zile de 
concurs atleții turci au cîștigat 
10 probe față de 8 victorii ale 
gazdelor.

• In cadrul unui concurs atletic 
desfășurat la Odesa studentul din 
Moscova Iuri Bașlîkov a realizat 
în proba de 100 m. plat excelen
ta performanță de 10”3/10. Baș- 
lîkov este al șaselea sprinter so
vietic care egalează recordul U- 
niunii Sovietice la această proba, 
stabilit de Vladimir Stihariev în 
anul 1951 la București.

Redacția și 
XXX


