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Peste 1500 participanți în preliminariile
Săptămînii atletismului"

;; z
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Intr-o clipă de răgaz, partidpanții la „Săptămina atletismului" 
tesc în coloanele ziarului „Sportul popular*  despre întrecerile 

iau parte
teze termenul de desfășurare al 
număratelor serii din probele 
viteză, dind starturile la 80 și 
m. pe ambele părți ale pistei,
ventivitatea a trebuit dusă și mai 
departe în cea de-a doua zi. cînd 
unica groapă de săritură în lungi
me de pe „Stadionul Tineretului*  
părea că... zimbește la gîndul că 
va adăposti, in aceeași zi, aproape 
300 de concurenți. Ei bine, soluția

care
Este mult mai ușor să redai ceie 

mai sugestive aspecte ale unei 
mari competiții atletice la care par
ticipă performeri cunoscuți decît să 
încerci același lucru în legătură 
cu o întrecere populară. Am con
statat acest lucru și cu prilejul ce
lor trei z le de întreceri prelimina
re ale ..Săntăminii atletismului* . 
cînd peripețiile celor piste 1500 
de tineri și tinere din școlile Ca
pitalei în întrecere pentru califica
rea în finale ar necesita aproape 
tot atitea comentarii... Dar. cum a- 
cesf lucru ar fi, practic, imposibil, 
ne vom mărgini la cîteva impresii.

UN SPECTATOR CONSECVENT

Către sfirșitut desfășurării pro
belor din fiecare după amiază a 
preliminariilor, și-a făcut apariția, 
lî regulă, un spectator nescontat, 
atras de marele număr de elevi 
in întrecere. S-a făcut totul pentru 
i se evita ivirea sa înainte de 
erminarea probelor (mai ales ci, 
te fiecare dată, ne-a făcut impre- 
ia că ne privea pe toți, concurenfi 
■•i organizatori, cam de— sus). Am 
ratat după prima zi că arbitrii au 
cotizat o inovație menită să srur-

Cu pr.lejui manifestațiilor sporti- 
re înciitaatc zilei de 7 No'.embrie 
-a organizat la Orașul Stalin, o 
nteresantă gală de box tatre re. 
•rezentativa Orașului Statici și e- 
hipa Energia D.G.S.M. Constan- 
a. IntWnîrea s_a ridicat la un 
an nivel tehnic. Mai bine pre- 
hiiți, boxerii selecționatei Or. 
italin au reușit să cîștige inttaiL 
ea cu 7—5.

Nicolae Tokacek 
corespondent

Consiliul sportiv regional Recol- 
a-Baia Mare a organizat duraini’a 
recută o competiție sportivă 
a tir. gimnastică, popice și tenis 
te masă. Au participat 71 de con- 
■urenți reprezentînd raioanele Satu 
dare, Cărei, Sighet și Somcuța 
dare întrecere la atletism v-’ocț 
omjnate cu autoritate de atleții și 
tletele raionului Sighet, c: . :r 
° trăgătorii raionului Caret, iar 
nirile de tenis de masă de sporti- 
I raionului Sighet. „Cupa RecoL 
“ pusa în joc a revenit sportivî- 
• raionului Sighet.

V. Săsăranu 
corespondent
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Un frumos succes al fotbalului nostru

C. C. A. a obfinuf o excelentă performantă 
Fotbaliștii romîfli au realizat o comportare și uo rezultat de prestigiu 

în meciul cu Arsenal - Londra: 1-1 (0-0)
LONDRA 17. (Prin telefon).—

Echipa de fotbal C.C.'A. și.a inau. 
gurat marți seara turneul printr-o 
performanță excelentă, reușită în 
condițiuni noi de joc (la lumină 
electrică) și în compania unui ad. 
versar necunoscut oa joc, dar re. 
numit In lumea fotbalistică, Arse
nal Meciul nul, 1—1 (0—0), ob. 
ținut la capătul unei întreceri deo. 
sebit de disputate și după ce au 
condus cu 1—0, constituie un ade
vărat succes pentru fotbaliștii ro- 
mini. Marți scară, pe terenul clu
bului Arsenal din Highburry, e- 
chipa C.C.A a reprezentat ’ cu 
cinste, prin joc și prin rezultatul 
obținut, fotbalul din țara noastră.

Timpul umed (în repriza a doua 
a burat), terenul alunecos, au con. 

Presa londoneză despre joc
lată scurte citate din ziarele engleze apărute la Londra 

miercuri dimineața :
DAILY TELEGRAF: Jn primul med al turneului, C.C-A.

era gata, gaia să cîștige. Proba bil că C.C.A. a crezut că o să 
aibă un concediu plăcut. Dar Arsenal — intreeîndu-se pe sine — a 
reușit să scoată un meci egal cu redutabila formație romînească. 
Arsenal a practicat un joc tn forță și numai astfel a reușit să 
egaleze'.

DAILY EXPRES: Sub titlul: 
Holton a salvat Arsenalul", 
taș a salvai Arsenalul. Niciodată 
teptat un goi asa de mult ca acel 
repriza a Il-a C.C.A. a arătat că 
la valoarea despre care a scris presa noastră după turneul lui 
Lut ton Town In Romînia.

DAILY HERALD: .Joc atractiv pentru spectatori. Amatorii 
de fotbal din Luiton, Shefield și Wolverhamton vor avea ce ve
dea. „Lupii" (N. R. Wolverhampton) au și vtndut 40.000 de bilete 
pentru jocul cu echipa romînă. In cazul cînd nu vor învinge 
C.C.A., „lupii" nu-și mai merită renumele, fiindcă pînă acum ei 
nu au fost bătuți de nici o echi pă străină".

a fost găsită cu aceeași prompti
tudine și în acest caz. afit de di
ficil : groapa de sărituri cu prăjina 
a fost amenațată adJioc pentru ele
ve. iar elevii au sărit cîte do- deo
dată. groapa de sărituri în lungi
me fiind d-.vizată în două culoare.

Ei bine, cu toate aceste eforturi 
și... inovații, nepoftitul spectator 
și-a făcut cu consecvență apariția. 
Ați înțe es desigur despre cine este 
vorba : luna, care, vorba cîntecului, 
știe multe dar n-a știut pînă acum 
că un concurs atletic școlar se 
poate prelungi atit de Vrziu, a avut 
ocazia să asiste în fiecare seară la 
desfășurarea utimelor întreceri de 
după amiază.

MULTI VENIȚI. PUȚINI ALEȘI

Fiecare elev ar fi dorit să se ca
lifice în fina ele rfr duminică Nu
mai că... regulamentul orevedea că 
in fina'e se califică doar primii IZ 
Și dacă unii dintre ei. ca de exem
plu Nițu Stan (cu 12.1 ne suta de 
metri), Karin Artz (48,2 pe 300 m). 
Ion Sandu (53,8 p? 400 m), Gh. 
Ciobanu (2:56.4 pe 1000 m), Dan 
Coe (1,65 m. la înălțime) și alți 
cițiva și-au asigurat net mult riv- 
nita calitate de finalișfi, în schimb 
nenumdrați alți elevi și mai ales 
eleve au simțit lacrimi în ochi vă- 

(continuare în pag. 2-a) 

st i tu it — împreuna cu lumina

FACTURA 
RITM

e. 
lectrică și maniera nouă de ar
bitraj — tot atîtea dificultăți pe 
care, însă, echipa C.C.A. le.a tre. 
cut cu succes, zmalgînd aplau
zele celor 30.000 de spectatori 
prezenț i în tribune.
JOC DE RIDICATĂ 

TEHNICA, IN 
EXTRAORDINAR

In genera! partida a prilejuit 
un joc de bună factură tehnică, 
ta repriza a doua, fotbalul practi
cat a atins chiar un niveă înalt, 
cu contribuția ambelor echipe, care 
au dus acest meci intr-un ritm ex
traordinar de iute. Fotbaliștii en
glezi 
de 24

(echipa are o vîrstă medie 
de ani) fiind toarte iuți, au

„Event a ratat un pena-lt'i, iar 
scrie: „Vijeliosul centru înain
ta noi în Anglia nu a fost aș- 
cu care a egalat Arsenalul, fn 
este o echipă mare, ridieîndu-se

| Un valoros lot de sportivi sovietici 
concurează la Snagov

Vă vom prezenta în aceste cî
teva rînduri pe cei mai valoroși 
dintre cezicurenții sovietici care iau 
parte la concursul internațional 
de caiac-canoe programat la stir- 
șitul săptăminu la Snagov. Dintre 
caiaciști, reținem în primul rind 
pe vitezistul Pisarev și pe cam
pionul unional la proba de 10 
km., Zvezdkin. La caiac dublu 
(viteză) cel mai bun echipaj al 
URSS s-a dovedit, pînă acum, cel 
compus din Kaaliste și Demiat- 
kov. Aceștia participă la concursul 
de ia Snagov. Dublul de fond este 
format din Jahinenko și Klimov. 
După cum se știe, singura probă 
feminină de canotaj la Jocurile 
Olimpice este cea de caiac simplu 
fete. Din lotul olimpic al URSS 
la această probă fac parte cam
pioana unională Dementieva și 
Pederson; pe amindouă ie vom 
vedea Ia siîrșitul sâptâmtaii.

In ceea ce privește probele de 
canoe, primele nume care se im
pun din iotul URSS sînt cele ale 
lui Silaev și Buharin concurenți 
la 1000 m. și, respectiv 10.000 m- 
Li sînt campion, unionali la pro
bele respective și la concursurile 
internaționale din acest an au 
ocupat locuri din cele mai bune. 
Nu mai puțin cunoscuți stat și 
concurenții sovietici la proba de 
canoe dublu Osepkov și lakunin. 
Ei sînt specialiști în probe de 
viteză. Cel mai bun cuplu de ca-

Problema provinciei, a jacătorilor „bătrîni” 
și a conducerii in fotbal - in discuția cititorilor

Problemele fotbalului îi frămîntâ 
pe numeroșii săi iubitori din țara 
noastră, care stat profund preocu
pați de readucerea acestui fru
mos sport la nivelul și prestigiul 
meritat. Nenumăratele scrisori pri
mite la redacție, prin care citi
torii ziarului nostru arată greșe- 
Iile săvîrșite și dau diferite soluții 
pentru ieșirea din impas, dove
desc cu prisosință acest lucru.

Foarte mulți se ocupă de..
...NEGLIJAREA PROVINCIEI
Prin aceasta majoritatea celor 

ce ne-au scris înțeleg nu numai 
„uitarea" echipelor de categorie 
A. B. și C. din provincie, de că
tre asociațiile sportive, ci și „con
centrarea majorității jucătorilor 
buni din provincie ta București", 
după cum ne scrie tov ing. LEO 
FREIBERG din Satu Mare. Pe de 

impus un ritm cu care jucătorii 
noștri s-au obișnuit foarte greu. 
După meci au ți declarat că a 

fost — din acest punct de vedere 
— cel mai greu joc susținut in ca. 
riera lor. De altfel, tn acest meci 
jucătorii noștri au găsit și alte 
noutăți. Iu primul rind au tost; 
contrariați de maniera englezească 
de a folosi corpul. Jucătorii de la

TOMA (C.C.A.)

Arsenal — și probabil și ceilalți 
— joacă foarte tare, întrebuințează 
tot timpul corpul, dar corect, și 
atacă permanent portarul, Voinescu 
a si fost „aruncat" cu minge 
tot ta aut de poartă (noroc că 
era ta poartă!...) și arbitrul a 
cordat corner. Arbitrul Bond a 
sat jocul liber din acest punct 
vedere. Așa zisele faulturi pentru 
arbitrii noștri, aici stat acțiuni per. 
mise atunci cînd corpul este folo. 
sit corect, în luptă bărbătească

cu 
nw
a.
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noiștl în probele de fond este cel 
format din Botev și Harin.

Lotul olimpic al URSS a făcut 
deplasarea la București sub con
ducerea antrenorilor Krasnopevțev. 
Rogacev, Subin și Smirnova. L*  

ALEXANDRU AGHEI 
din lotul nostru olimpic la canoe

unele probe, sportivii sovietici vor 
concura cu cîte două echipaje.

Reamintim cititorilor noștri că 
la concursul internațional de- 
simbătă și duminică de pe lacul 
Snagov participă și concurenți 
polonezi. In ceea ce privește pe 
reprezentanții țării noastre, remar
căm prezența la start a celor nouă 
componenți ai lotului olimpic, 
printre care Anastasescu. Ismail- 
ciuc. Rotman, Aghei. Lipalit. etc.

altă parte tov av. SABIN 
GIUGIU din Cluj ne semnalea
ză și alte aspecte ale acestei pro-

Ancheta noastră:

„Care sînt cauzele 
nivelului scăzut 

li al.||f otbalului nostru tk

bleme : lipsa terenurilot hune pet- 
tru fotbal—de exemplu la Cluj și Tu 
mișoara,orașe mari care n-au en 
stadion corespunzător jocurilor de 
categorie A., ca și acela că in timp 
ce la colectivele mari din Capi
tală există cîte 2—3 dintre cei mai 
buni antrenori ai noștri, îti pro
vincie echipele sînt pregătite de 
antrenori mai slabi. Despre pro
blema jucătorilor din provincie, 
ne-a scris și tov. IOAN LEMACR 
djn Oradea, iar tov. IORDACHE 
AIOANEI din Timișoara se întrea
bă : „De ce colectivele din BtKU> 
rețti țin pe tușă jucători de va
loare ca Marin Marcel, Bukossy de 
la C.C.A„ Ene II de la Locomotiva 
șl alții"? Despre același lucru ne 
scrie și loan Mercas toi din Timi-: 
soața.

FOLOSIREA JUCĂTORILOR 
.BĂTRINl“„

...îl preocupă pe tov. A. STA- 
NESCU din Cluj, care, într-o vo
luminoasă scrisoare, pe Itagă alte 
chestiuni ne scrie și despre intro
ducerea prematură, în procentele 
mai mari decît era necesar, a ele
mentelor tinere. „Multe colective, 
ne scrie el, pornind de ia ideea 
greșită că păstrarea unor jucătnrl 
trecuți de 30 ani ar fi o piedică in 
calea promovării noului în fotbal, 
s-au dispensat de aceștia Si- au 
trecut la introducerea unor ete- 
mente tinere, care, neavtad ® 
bază serioasă în pregătire, ati ca
potat și apar astăzi ca un ba’ast 
ta colectivele respective. Forțarea 
acestora, extrem de dăunătoare, a 
scos d’n arenă un număr conside
rabil de cadre cu vech' state de 
serviciu. De aceea, pentru înlătu
rarea acestei situații, se recoma -dt 
ca promovarea elementului Itn.fr 
să se facă mai gîndit și la mo
mentul oportun*.

La aceeași concluzie au ațtiiis 
și D. BASESCU din comun a Ba- 
sarabi, raionul Medgidia, ’*
PETRESCU din Craiova, 
GUREȘAN din comuna 
raionul Toplița șl alții

SE SIMTE NEVOIA
SUFLU NOU IN FOTBAL?
Din scrisorile cititorilor noștri 

am mai desprins șt „necesitatea

CEZAR 
A UN-t 
Hodoșa.

UNUI i

(continuare h pag. 3-a)
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Puncte negre în organizarea
meciului atletic cu Norvegia

Echipa de oină Știința I. S. E, P> București 
oară campioanăpentru a 3-a republicană

Recentul meci atletic internați
onal, care a opus, în revanșă, 
echipele reprezentative ale țării 
noastre celor ale Norvegiei, s-a 
desfășurat în indiferența regre
tabilă a publicului bucureștean, 
care a dovedit în atîtea alte îm
prejurări că știe totuși să a- 
precieze frumusețile spectacolului 
atletic.

S-au 
acestei 
nostru 
numai 
mai puțin interes meciul 
lit, dar că și din partea organi
zatorilor s-a vădit aproape a- 
ceeași atitudine nepăsătoare. Se 
consideră probabil că, de vreme 
ce sîntem capabili să organizăm 
în mod ireproșabil concursuri de 
talia Campionatelor internaționale 
de atletism, atunci cînd este vor
ba de întreceri mai „modeste” nu 
trebuie să apelăm la întreaga 
noastră capacitate organizatorică. 
Astfel, spectatorii de la tribuna 
a doua au făcut un veritabil cor 
pentru^ a-i anunța pe organiza
tori că difuzoarele din această 
parte a terenului nu funcționează, 
crainicul care la „internaționale” 
ne obosise cu comentariile sale 
(deși fiecare avea ce vedta) a 
fost în nota difuzoarelor defecte.

dat tot felul de explicații 
stări de fapt. La rîndul 
vrem să arătăm că nu 
spectatorii au privit cu 

amin-

fost în nota difuzoarelor

Boxul nu
box auUltimele reuniuni de 

adus din nou în discuție problema 
insuficientei pregătiri tehnice a 
pugiliștilor noștri. Boxerii se 
aruncă orbește la luptă, lovind 
mult și primind lovituri în 
schimb, cu nemiluita. Orice preo
cupare pentru apărare este total 
neglijată. Dar nu numai atît. 
A devenit, de pildă obișnuit ca 

numai lo- 
„corp la 
cfoșeurile 

toate lovi- 
foarte rar 

reuniuni
me-

boxerii noștri să caute 
viturile la cap. Lupta 
corp”,-jipercyturile și 
la stomac, în general 
turile la corp, pot fi 
întîlnite în cursul unei 
pugilistice. In mod iiresc, me
ciurile de box scad în prțvința 
spectaculozității, boxerii se obiș
nuiesc cu un „stil" anapoda 
foarte îndepărtat de cerințele 
„sportului cu mănuși". Firește, o 
asemenea orientare nepotrivită 
duce la degenerarea boxului în 
bătaie.

Nu-i mai puțin adevărat că la 
această situație intolerabilă con
tribuie din plin și judecătorii-ar-

ne-tocmai acum cînd se simțea 
voia multor completări; tabela de 
afișaj a punctajelor foarte mică, 
nu permitea urmărirea diferitelor 
performanțe realizate; după pro
be nu se anunțau decit primele 
trei rezultate, deși în total erau 
patru; programul a fost com
pletat, în mod inexplicabil, cu o 
ștafetă de 4 x 800 m. juniori, ne
interesantă și căreia nu înțele
gem de ce i s-a găsit loc tocmai 
în ziua unei întîlniri internațio
nale ; în privința starturilor tre
buie spus că ele au început să 
enerveze nu numai pe concurenți, 
ci și pe spectatori. După ce ani 
de zile am avut de suportat ne
priceperea starterului D. Amorți- 
tu - (care monopolizase această 
„funcție") acum o suportăm pe 
cea a altora. Remarcăm de fiecare 
dată echipamentul foarte complet 
al starteritor (și poate chiar indis
pensabil); șapcă cu cozoroc foarte 
lung, mînecă specială în alb și 
negru, sac de spor*  pentru diverse 
ustensile ca și pozițiile lor foto
genice in clipa declanșării focului 
dar nu le putem admira ;n egală 
măsură priceperea. Numai la pro
ba de 100 m. femei s-a repetat 
de 4 ori start’i: !

Frumoasă performanță 1 Puține 
echipe din țara noastră au avut 
prilejul să îmbrace de trei ori In 
decursul activității lor tricourile 
de campioni Și iată că echipa de 
oină a studenților 
a reușit aceasta.

Ea și.a început 
urmă cu cîțiva ani 
al reconsiderării sportului nostru 
național. In palmaresul echipei 
sînt înscrise succese remarcabile. 
'A înfruntat cele 
formații 
me, ca 
gia S. 
Curcani, 
cîștigat

din București

activitatea î-n 
ca un rezultat

mai redutabile 
de oină din ultima vre. 
Dinamo București, Ener- 
M. București, ’Recolta 
Știința Iași, etc. Ea a 

pentru prima dată titlul

E. V.

este bătaie!
bitri. Pînă de curînd, arbitrii sto
pau orice eschivă (chiar și cea 
rotativă) pe motiv de... atac pe
riculos cu-capui. In schimb, atunci 
cînd se iveau cazuri veritabile 
de atac cu capul, mulți arbitri 
obișnuiau să facă mai mult de 
trei observații pînă să acorde un 
avertisment. Ținerile repetate nu 
sînt nici ele sancționate cu se
veritate, după cum loviturile cu 
mănușa deschisă sau cu latul mă
nușii îi lasă încă indiferenți pe 
arbitrii de ring. La meciul Dinu 
Eugen-Mîndreanu, arbitrul Hari- 
ghian (Pioești) s-a decis într-un 
tîrziu să-l avertizeze pe meta
lurgist pentru atacurile vădite cu 
capul. Arbitrul P. Malițchi (Bucu
rești) s-a dovedit, la rindul său, 
foarte indulgent față de Alex. 
Ghiță (Locomotiva), care trebuia 
descalificat pentru box neregle- 
mentar.

Nu există oare remediu pentru 
îndreptarea acestor stări de lu
cruri ?

M. G.

iBiinsberger, Mititelu șl Drimer conduc in semifinalele 
campionatului

ORADEA 17 (prin telefon). — 
Participă în această grupă: 1. E. 
-Szabo; 2. Pall; 3. Giinsberger; 4. 
.Balogh; 5. Nagy; 6, Șuta; 7. Men- 
ideisohn; 8. Mitrică; 9. Herman; 
10. Soos; 11. Șuteu; 12. Seimea- 
nu; 13. Gavrilă; 14; Karacsony; 
115. I. Szabo; 16. Nacht; 17. Sa
marian; 18. Braunstein; 19. Suti- 

•tnan; 20. Horvath.
Runda I: E. Szabo—Horvath 

1—Q, Pall—Sutiman */j —Gun- 
sberger—Braunstein 1—0, Balogh 
-—Samarian 1/2—1/2 Nagy—Na- 
•cht •/,—Vi. Suta—I. Szabo'i/,—Vs> 
Mendelsohn—Karacsony Vî-'/î. 

.'Mitrfcă-GavrHă Herman—
•Seimeanu 1—0 !, Soos—Șuteu
I— 0; Runda a ILa; Horvath—Șb- 

îteu 0—1, Seimeanu—Soos 1—0, 
«Gavrilă—Herman 1—0, Karacsony 
-—Mitrică */t —‘/s, I. Szabo- -Men- 
* del soim 1—0, Braunstein—Balogh
II— 0, Sutiman—Giinsberger 0—î, 
IE. Szabo—Pall ’0—1; Runda a
'III-a : Pali—Horvath 1—O, Gunî- 

îberger—E. Szabo 1—0, Ba'oghy- 
ISutiman 1—0, Nagy—Braunstein ~ 

,’/2-1/2. Șuta —Samarian, I—0. I
Mendelsohn—Nacht 0—t. Mitrică 
—I. Szabo 0—1, Herman—Karai- 
sony 0—1, Soos—Gavrilă */ 2—'/j, 
Șuteu—Seimeanu 0—I ; Runda a 
ilV-a: Gavrilă—Suteu 1—0, Karac
sony-Soos 0—1, I. Szabo—Her
man 1—0, Nacht—Mitrică '/z—Vt. 

'Braunstein—Suta Vs—'/z; Runda 
a V-a: Giinsberger—-Horvath 1-0, 
IBalogh—Pali 0—1, Nagy—E. Sza 
bo, 1—0, Șuta—Sutiman 1—0, Mi
trică—Samarian 0—1, Suteu—
Karacsony 0—1, Seimeanu—Ga
vrilă '/j—'/2.

Clasament: Gunsberger 4 (1), 
Pall, 1. Szabo 3'/t (1), Suta, Ga
vrilă 3'/j, Seimeanu. Nacht, Sa
marian 2Va (1).

IAȘI 17 (prin telefon). — Sur
priza rundei a 5-a a constitiMt.o 
infrîngerea maestrului Costea

de carr-'^ană la oină în 1953, a. 
poi în i j.,4, în 1955 „Cupa R.P.R.”, 
iar în acest an, a terminat pen
tru a treia oară victorioasă Cam
pionatul republican. Din cele 163 
de jocuri susținute de la înfun. 
țarea sa, a cîștigat 158, 2 jocuri 
le.a terminat la egalitate 
le-a pierdut.

Acest frumos palma.es se 
rește, desigur, și muncii
site a entuziastului “antrenor Ale
xandru Raiailescu, care a știut 6ă 
călăuzească activitatea stuidetiți. 
lor bucureșteni în acest sport. 
Merită de asemenea laude asocia
ția Știința, care s-a străduit să a. 
sigure cefe mai bune condiții de

dato. 
neobo.

pregătire echipelor sale de oi 
din țară.

Vorbind despre jucători, -se pc 
te spune că ei au dat dovadă 
o dragoste nemărginită pentru c 
lectivul lor, luptînd cu ardea 
pentru obținerea acestei perie 
manțe.

In sfîrșit trebuie amintit de în 
un succes al acestei echipe ; <
12 jucători de oină ai echiț 
Știința I.S.E.P. au îndeplinit ni 
ma de maeștri ai sportului. Si 
cunoscute iubitorilor acestui spe 
nume ca Tiberiu Voiau, ion Al' 
Nicoiae Căplescu, Viorel Băl 
Gh. Dumitrescu, Ion VeresejJ 
Ion Munteanu^ N. Cristache s 
cel al asistentului universn 
Constantin (ancu

O echipă fruntașă în sport s 
la învățătură. O echipa ..... poJ 
servi drept exemplu priu spin 
ei de disciplină", prin dragosi 
jucătorilor pentru colectiv șt p 
conștiinciozitatea cu care se p 

gătesc. N. OLARU

republican de șah
suferită din partea lui R. Ale- 
xandreecu, care înregistrase pînă 
atunci o serie de insuccese.

Runda a 4-a: Fischer—jDumi. 
trașcu 1—0, Marcovici—Mititelu 
0—1, Winkler—Pitpinjc 0—1, G. 
Adexandrescu—Deneș 1/2—1/2, 

Weissman—Radovici 0—1, Schle
singer—R. Alexandrescu 1—0. 
Costea—Neamțu Runda
a V: R. Alexandrescu—Costea 
1-0.
V» - ...
man 1—0, Halic—Rădulescu 1/2— 
1/2, Dunăreanu—Winkler 1—0, 
Mititelu—Hubner 1—0. Conduce 
Mititelu du 5 puncte, urmat de 
Halic 4, Pitpinic 3 1/2 (1 între, 
ruptă cu avantaj la Kadar), Ra
dovici 3 1/2.

In grupa din Capitală, după 5 
runde conduce Drimer cu 4 Vz 
p., urmat de Urseanu cu 3 1/2’ 
(1 întreruptă în poziție inferioară 
la Re’.cher).

R. Alexandrescu—Costea 
Radovici — Schlesinger, 
*/t, Stane iu — Weis-

Echipa Știința I.S.E.P. București campioană republicană de oină 
pe anul 1956. Rîndul de sus: Ăl. Rajailescu (antrenor), I. Albu, 
'N. Cristache. C. lancu, Gh. Marinescu, Gh. Teșu, E. Goța, V. Guja, 
M. Miu, I. Veresejan. Rîndul de jos; N. Căplescu, V. Bălin, T. 
Voicu (căpitanul echipei), 1. Mu nteanu și Gh. Dumitrescu.

(Foto: N. OLARU)

Din nou despre trasee, la motocros

Sesiune de comunicări 
la Tg. Mureș

In zilele de 20 și zi eclcmbi 
cabinetul metodico.științific din] 
Mureș organizează — în sala_£ 
tivă a sfatului popular al orațu 
— o sesiune de comunicări. L_ci 
rile vor aborda probleme în le] 
tură cu cultura fizică medicală d 
bleme de antrenament sportiv 
teme din istoria educației fiz 
Programul sesiunii cuprinde u:n 
toarele lucrări: „Istoria mi-șei 
culturii fizice muncitoreși din' 
Mureș” ; „Principiile moderne | 

. săriturii în înălțime”; „ContribJ 
la fiziologia scrimei” ;. „Influe 
culturii fizice asupra organismi] 
în perioada de creștere” ; „Con 
buții la studiul influenței activit] 
sportive asupra nașterii ’ ; ,.Des| 
modificările electrocardiograme 
tocită sistemului nervos vegeta 
la sportivi"; „Contribuție la d 

, voltarea calităților fizice șt pyd 
la sportivi”.

poițiunea ou no
ii m vorbit 
comportarea mo-

prindă din nou 
roi despre care

In ce privește
tocicliștilor, trebuie să arătăm că 
aceștia, în marea lor majoritate, 
au corespuns mult mai bine decit 
au făcut.o la prima probă a cam
pionatului. Au arătat o mai mare 
siguranță în parcurgerea terenu
lui cu denivelări și de asemenea, 
pe pantele cu trambuline și cobo- 
rîșurile abrupte s-au comportat 
mai sigur. Dintre toți au excelat 
Mihai Pop (Dinamo), pe care pu
tem să-i numim cei mai bun mo. 
tocrosist al nostru, Ăl. Lăzărescu, 
N. Sădeanu • (C.C.A), B. Predescu 
(Energia), V. Szabo (Dinamo), 
Gh. Ioniță (C.C.A.).

■ In urmă întrecerilor din proba 
a douș a campionatului, în clasa
mentul general M. Pop, V. Szăbo 
și Al Lăzărescu și-au consolidat 
poziția de lideri Singur Gh. Io. 
nițâ, la clasa 350 cmc., care in 
urma unei defecțiuni mecanice a 
ocupat duminică locul IV., a pre
dat conducerea în clasament cole, 
gutui său N. Sădeanu, care în 
momentul tie față, cu punctajul 
acumulat, are toate șansele de a 
cuceri titlul de campion, iată a- 
cum situația primelor trei 
din clasamentul general al 
pionatului de motocros: 125
1. Mihai Pop (Dinamo) 16
2. B. Predescu (Energia) 8
3. N. sDițescu (Energia) 7
250 cmc-: 1. V. Szabo (Dinamo) 
16 pct.; 2. I. Hatzag (Energia
Mediaș) 12 pct.; 3. P. Gheorghiu 
(Energia) 6 pcu; 350 cmc: 1. N„ 
Sădeanu (C.C.A.) 16 pct.; 2. Gh. 
Ioniță ițC-C-A.) 11 pct.; 3. Murgu 
Șerban (Recolta) 8 pct.: 500 cmc.:
1. Al. Lăzărescu ȚC.C.A.) 16 pct;
2. P. Iordăchescu (C.C.AJ 12 
pct; 3. I. Olaru (Dinamo) 4 pct

G. ȘTEFANESCU

s-a desfășurat 
doua a campio- 
de motocros, a

Traseul 
duminică 
natului republican 
suferit cîteva modificări față de 
traseul inițial fixat In mod cu 
totul nejustificat s-a scos o por
țiune de cîțiva metri de teren cu 
noroi care, după părerea 
„specialiști-4, ar fi prejudiciat 
fășurarea întrecerilor. Această 
țiune a fost înlocuită cu o 
mai lungă, incomparabil 
ușor de parcurs. Cu această mo. 
dificare, precum și cu altele, am fi 
lost de acord în cazul cînd ploaia 
ar fi făcut traseul, pe unele por-, 
țiuni, iinpractRații. Or, de la ul
tima ploaie, vîntul a zvîntat tere. 
nul astfel incit duminică traseul 
se prezenta aprpape în acelea^ 
condițiuni Ca la întrecerii© de 
campionat de acum 9 zile.

Există o tendință din partea n_ 
nora dintre antrenorii noștri care 
au, în același timp, și calitatea 
de membri în comisia centrală și 
orășenească de automoto, de a in
terveni în alegerea traseelor fără 
a ține seama de interesul general 
al sportivilor ci doar de posibili, 
tați le motocicliștilor pe care-i pre
gătesc.

După părerea noastră, modul de 
alegere a traseelor este greșit și 
explică de ce în general motoci- 
cliștii ronwni, atunci cînd au de 
concurat peste hotare, se dovedesc 
net inferiori celorlalți pariicipanțr. 
I<n momentul cînd dau de por. 
țiuni de teren cu noroi, motoci- 
clistii romîni nu le mai pot face 
față, în timp ce alergătorii străini 
(sovietici, cehoslovaci, etc.) consti
tuie exemple de îndemînare și vir
tuozitate. Ar fi de aceea de dorit, 
în cazul cînd vremea se menține 
frumoasă, ca la ultima probi a a- 
cestui campionat, traseul să cu-

pe care 
proba a

unor 
des. 
por- 
alta, 
mai

locuri 
cam- 
cmc.: 
pct-; 
pct.; 
pct.;

Peste 1500 pârtie ipanți în preliminariile „Săptăminii
(urmare din pag. 1)

ziztd că nu realizează performan
ta scontată. Prima înfrîngere nu e 
niciodată p'ăcută și-i înțelegem pe 
cei care, deși au concurat cu toată 
dirzenia, din toate forțele, vor par
ticipa la finale doar ca... spectatori. 
Dar, o remarcă reconfortantă, n-am 
auzit prea deseori pe învinși afir
mând că nu vor mai lua parte la 
un alt concurs atletic. !n schimb, 
nu pot fi numărați cei care seu 
grăbit să-i... amenințe pe învingă
tori că în curind îi var avea din 
nou ca adversari.

at leii sin ului”
PASIUNE 1

Acesta ar fi termenul cel mai po
trivit pentru a califica munca ma
jorității concurenților, a arbitrilor 
și a profesorilor de educație fizică. 
Și să ne fie iertai dacă, făcînd men
țiunea respectivă, ne vom opri la 
un singur caz, ilustrativ. Este vorba 
de tov. Camil Morțun, profesor de 
educație fizică la școala Nr. 7, care 
a făcut pentru acest concurs mai 
mult decît se putea aștepta de la 
un singur om, fiind cel mai activ 
și cel mai de preț ajutor al orga
nizatorilor. Și totuși, ni se pare de 
prisos să-i aducem mulțumiri, pen
tru că dtnsul socotește că nu-și

face decît datoria. Da, cînd este 
vorba de pasiune, datoria are li
mite foarte elastice ! V. A.

LISTELE CU NUMELE FI- 
NALIȘTILOR SINT ' AFIȘATE. 
INCEPIND DE ASTĂZI, LA 
REDACȚIA ZIARULUI ..SPOR
TUL POPULAR- STR. 
CONST. MILLE NR. 17. PRO. 
FESORII DE EDUCAȚIE FI. 
ZICĂ POT SOLICITA TELE. 
FONIC (3.77.91) INFORMAȚII 
SUPLIMENTARE.

J

Șpor^lJJl
LUPTE. — Sîmbătâ și damuj 

se desfășoară la Iași în sala 1 
mura roșie finala campionatului 
calificare pe echipe cu participa 
următoarelor formații: Voința I 
goj, Voința Tg. Săcuiesc, Voința j 
curești și Locomotiva Oradea. I 
mele două clasate în acest cond 
se vor întîlni mal tîrziu eu u 
mele două clasate în campioni 
republican pe echipe.

SERIA I

• RUGBI. — In urma etapei 
duminică a campionatului repd 
can, clasamentele categoriei B 
luat următoarea înfățișare:

1. Știința Buc. 13 11 e 2 220:
2. Energia Mine Buc.

13 10 2 1 141:
9. Progr. F. B. 13 9 3 1 157:
4. Fi. roșie Or. Stalin

13 7 1 5 71:
5. Loc. Buzău 13 63 4 81:
6. Știința Iași 13 5 0 S 93: :
7. Știința Galați 13 3 3 7 77:1’
8. Energia Ploești 13 2 3 8 38:1:
9. Energia C-ța 13 1 3 9 11:11

10. Progr. Teouel 13 1 2 10 rr.-r4
SERIA a Il-a

1. Energia Republica București |
13 11 1 1 116: 3

2. Știința Tlm. 13 10 2 1 157 . d
3. Energia T-venl 13 7 1 5 123: ]
4. Progr. I Buc. 13 7 1 5 57: 1
5. Loc. Cluj 13 5 3 5 127: 1
6. Știința Arad 13 4 2 7 45: 4
7. Loc. Tim. 13 4 4 5 S3: 1
8. Progresul I.A.S. Sibiu

13 2 4 7 «
9. Voința Cluj. 13 2 2 9 24 

10. Energia Lupeni 13 2 2 9 2»

MASCULIN S

• TENIS DE MASA. — C asai 
tele campionatului categoric- A

1. Energia Constr. -q
IC 14 3 Wd

2 n. roșie Buc. 17 11 S «
3.' Progr. Buc. 16 10 6 67:
4. Progr. Satu Mare 16 10 6 55d
5. Progr. Cluj 14 13 4 57 d
6. Voința L. M. Buc. 16 8 s srd
7. Voința Arad 16 8 8
8. Dinamo Tg. Mureș 1£. 4 11
9. FI. r. Oradea 15 2

10. Dinamo C-ta 18 3 15 Ud
- FEMININ

î. Progr. Buc. 13 12 1 n
2. Progr. Cluj 13 12 1 jr
3. Știința Buc. 12 8 6
4. Enerva Constr. Bucure?:

12 8 4 25:
5. FI. roșie Buc. 14 5 3 ir
6. FI. roșie Oradea 12 4 8 *
7. Progr. Tim. 14 1 U
8. Dinamo Constanța 14 1 U

BASCHET. — In încfcrteree 
neului pe care îl mt'e 1 
tara noastră, echipa ierrurrs 
baschet Stara Zagora tR P- 
garia) a întrecut ieri a C: 
china locală Energia y.-’a . 

46—38 [22—21).

palma.es


C. C. A. a obținut o excelentă performanță
(urmare din pag. l-a) 

pentru balon. Maniera de arbitraj 
de aid i-a dezorientat pe jucătorii 
romînj, obișnuiți cu arbitrajul de 
la noi.

PRUDENȚA Șl APOI...
Jocul Începe cu minute întregi 

de studiu și tatonări. De altfel, î*i  
general, prima repriză a avut un 
aspect de egalitate. C.C.'A. joacă 
prudent, cu mijlocașii retrași, tac
tică determinată și de faptul că 
'Arsenal începe cu centrul înaintaș 
Holton retras. Apoi, englezii încep 
să inițieze atacuri din ce în ce 
mai iuți, iau inițiativa și Toma 
are o intervenție spectaculoasă la 
un șut al lui Tapscott (min. 10). 
Un minut mai tîrziu. Holton trage 
în bară, pentru ca în min. 22 a- 
celași Holton să tragă tare de la 
6 m. iar Toma să apere din nou. 
încet, încet, jocul se echilibrează, 
însă ritmul crește. Se joacă foarte 
iute. In același m'nut sînt puse 
în pericol ambele porți. Zavoda 1 
trage foarte puternic în min. 25, 
însă Kelsey intervine la timp. A. 
poi (min. 26) Alexandrescu trage 
în bară. Trei minute mai tîrziu, 
Charlton respinge în corner la o 
acțiune a lui Tătaru. Englezii ri
postează cu atacuri rapide, prin 
lansări lungi. In min. 43, Clapton 
centrează șl Holton, venit din ut. 
mă în viteză, reia cu capul alături, 
prjntr.un plonjon spectaculos. Ul
timele minute marchează o ușoară 
superioritate a echipei noastre.

DUPĂ 2 MINUTE. GOL!
Repriza a doua încene cu atacuri 

ale echipei romîne. Kelsey salvea. 
ză cu un reflex un șut al lui Za
voda 1» dar nu poate face nimic 
în min. 47 : Zavoda 11 îi pasează 
tui Onisie, care-l deschide pe Tă. 
taru. Acesta a centrat la Cacovea. 
nu. care a trimis balonul spre 
Constantin. UN DRIBLING, O 
FENTA, UN ȘUT PUTERNIC ȘI 
PLASAT PE JOS IN COLȚUL 
DREPT, ȘI KELSEY NU MAI 
ARE NIMIC DE FĂCUT. ESTE 
1—0 PENTRU C.C.A. După gol, 
echipa noastră prinde aripi și timp 
de 12—13 minute domină terenul 
și presează poarta lui Kelsey. 
Mingea este pasata pe jos cu mul. 
tă precizie. Combinațiile — ini
tiate mai ales de halfi, motorul 
echipei — sînt spectaculoase și 
mult aplaudate

11 M. RATAT 
SI APOI EGALAREA

Arsenal își revine însă, iuțește 
ritmul de joc, forțează chiar. Jo
cul devine deschis, acțiunile alter, 
nează.

O centrare bună a Iui Clapton 
nu este fructificată în min. 61. 
Două minute mai tîrziu, Zavoda II 
intervine la o acțiune a lui Ha. 
verty, dar din cauza terenului alu. 
necos alunecă ți în întoarcere îl 
obstrucționează pe adversar (min. 
gea ieșise între timp afară). Ar
bitrul acordă — cu destulă uțu. 
rință — lovitură de Ia 11 m. Clap, 
ton însă trage afară!... E rîndul 
echipei C.C.'A. să rateze: în min. 
69 Alexandrescu luftează la 6 m. 
de poartă. In min. 77, o faza 
dramatică și egalarea; atacul 
C.C.A. este la poarta lui Kelsey, 
mingea ajunge la Cacoveanu, 
care trage puternic în bară. Min. 
gea revine în teren, fundașul E- 
vans degajează la CLAPTON, 
CARE FACE O CURSA LUNGĂ, 
SI CENTREAZĂ. HOLTON—VE. 
NIT DE PE POST DE EXTREM 
STINGĂ — DEȘI TALONAT DE 
ZAVODA II, REIA CU CAPUL 
ȘI ÎNSCRIE, EGALIND: 1-1.

Arsenal preia inițiativa, atacă 
foarte periculos prin Halton și

Lotul republican de tenis de masă—la lucru
Una den caracteristicile întrece

rilor desfășurate în prima zi a 
concursului de verificare și selec
ție a loturilor republicane de te
nis de masă și care’ constituie în 
același timp un element pozitiv 
este comportarea meritorie a jucă
torilor tineri. Faptul este cu atit 
mai îmbucurător cu cît acești ju
cători sînt de curînd promovați 
în loturile reprezentative ale țării 
și prin rezultatele obținute ieri în
dreptățesc încrederea ce le-a fost 
acordată.

Așa bunăoară ne-a impresionat 
plăcut evoluția lui Bujor care 
«rupă ce l-a învins pe Nazarbe- 
ghian a furnizat o partidă de 
toată frumusețea în compania lui 
Harasztosi, avînd inițiativa în 
majoritatea acțiunilor, jucînd ofen
siv și obligîndu-1 pe reputatul său 
adversar să se întrebuințeze la 
maximum pentru a termina învin
gător în cinci seturi. Alt tînăr, 

Uîapton, forțează jocul, car apăra
rea echipei CC.'A. rezistă tuturor, 
atacurilor. Jocul se desfășoară în. 
tr_o alură extraordinară. După 10 
minute de dominare a Arsenalului, 
partida devine egală, iar în ulti
mele minute se joacă mai mult pe 
centru.

CEI MAI BUNI
Echipa C.C.A. a făcut în an. 

6amblu un joc foarte bun și nu a 
fost mai prejos decît renumitul 
său adversar din punct de vedere 
tehnic sau tactic. A știut să se 
organizeze în momentele critice și 
să anihileze tactica englezilor, care 
au început cu centrul retras și a. 
poi au trecut la centru avansat, 
pe post de inter sau extrem stin
gă, după fază, cu atacuri inițiate 
de extrema 6tîngă Haverty prin 
centru. Linia de atac a profitat de 
pe urma faptului că apărarea și 
mai ales fundașii englezi au ju. 
cat foarte închis — postîndu-se 
pe colțurile careului — și a acțio
nat pe aripi, care aveau cîmp li. 
her. Toți jucătorii au reușit să 
facă față jocului atletic al engie. 
zilor, dintre care numai Haverty 
este sub 1,75 m. înălțime. Mijlo. 
cașii Onisie ți mai ales Bone, sto. 
perul Apolzan, portarii ți în spe. 
cial Toma (schimbat Ia pauză pen
tru că a fost lovit la stomac), 
Cacoveanu ți Constantin s.au e- 
vidențiat în mod deosebit. In 
schimb, Alexandrescu, Zavoda I Și 
Tătaru’au jucat sub forma lor o- 
bișnuită. Din echipa engleză s.au 
remarcat: Haverty, un jucător ex. 
cepțional, Goring ți Holton.

C.C.A.: Toma (Voinescu) — Za
voda H. Apolzan, V. Dumitrescu 
— On'sie, Bone — Cacoveanu, 
Constantin, 'Alexandrescu, Zavoda 
1, Tătaiu.

ARSENAL : Kelsey — Charlton, 
Dodgin, Evans — Goring, Bowen

CONSTANTIN (C.C.A.)

— Clapton, Tapscott, Holtom, Bro. 
omfield, Haverty.
CITEVA APRECIERI BRITANICE

Goring (căpitanul echipei Arse, 
nai) : „Echipa romînă mi a plăcut 
mai mult decît Racing Club Paris 
pe care am invins.o săptămina tre. 
cută cu 4—3 (3—0)“.

Wall (secretarul clubului Arse
nal) : „La echipa romînă mi.a plă. 
cut foarte mult condiția fizică. 
Din joc s-a văzut că echipa C.C.A. 
nu a jucat la valoarea sa reală, 
datorită condițiunilor noi (la la
mina electrică). A jucat prudent, 
necunosclndu.fi adversarul. A în
ceput timid ți a terminat puternic. 
Sînt convins că îți va încheia tur. 
neul foarte tare, cu un Joc mult 
niai bun. Jucătorii romini au po
sibilități pe care nu le.am bănuit.

„Echipa noastră s.a ridicat în 
acest meci peste valoarea unor 
jocuri de campionat'1.

Șirlincan, a început cu succes tur
neul, depășindu-1 pe cunoscutul 
jucător-Stan Ilie, iar apoi a Te- 
zistat onorabil în fața lui Gantper 
și Bottner, jucători de certă va
loare.

La fete, o comportare bună au 
avut: Mariana Barasch, care a 
învins-o pe Maria Golopența, pra- 
ci ni și clujencele Maria Gavri- 
lescu și Marta Tompa, care au a- 
cumulat cîte două puncte prețioase 
la Catrinel Folea Și Anita Babi- 
chian.

Desigur că nu vom putea avea 
o imagine exactă a valorii actuale 
a primilor noștri jucători decît 
după consumarea celorlalte două 
zile ale turneelor în care sînt pre
văzute cele cinej probe (simplu 
bărbați, simplu femei, dublu băr- 
tați, dublu femei și dublu mixt), 
care vor continua astăzi și mîine 
după amiază de la ora 17 în sala 
Floreasca.

GOOOL / Constantin a deschis scorul in meciul C.C.A.-Arsenai. 
Bucuria a cuprins pe ascultătorii sirînși în jurul aparatelor de ra
dio, cum se vede în această fotografie. Scena a fost surprinsă de 
reporterul nostru fotografic în sala agenjiei Pronosport din Cal.
Victoriei FOTO: I. MIHA1CA

Problema provinciei, a jucătorilor „bătrîni” 
și a conducerii în fotbal —in discuția cititorilor

(Urmare din pag. 1)

primenirii cadrelor celor care răs- 
pund de destinele acestui sport în 
țara noastră", cum ne scrie tov. 
CRISTIAN SOARE din București. 
Cred — continuă acesta — că ei 
au o mare parte din vină. In plus, 
trebuie să se facă mai puțină zar
vă pentru victoriile obținute în 
fața unor echipe mediocre, victorii 
mai mult decît neconcludente care 
fac un rău serviciu fotbalului nos
tru". Pe de altă parte, tov. GH. I. 
BENȚIA, tot din București, ne 
vorbește despre „dezorientarea 
(poate ți nepriceperea) conducă
torilor și răspunzătorilor de la fo
rul central de fotbal, care s-au 
rupt de colective și asociații și 
și-au simplificat existența, lăsînd 
totul pe seama comitetelor și an
trenorilor". Tot dînsul propune or
ganizarea unei școli de antrenori 
c-u durată de cel puțin un an la 
care să predea cei mai buni antre

Ț.D.N.A.Sofia,una dintre cele mai bune 
echipe de colectiv din Europa

Au mai rămas trei zile pînă cînd 
Dinamo București va întîlni Ia So
fia — îrr prima partidă a dis
putei lor din optimile Cupei campio
nilor europeni — pe campioana Bul
gariei, Ț.p.N.A. Cititorii noștri cu
nosc desigur formația bulgară, pe 
care ati și văzut-o „la lucru" la Bucu
rești ; cu toate acestea, socotim 
că este necesar să prezentăm per
formanțele echipei Ț.D.N.A., care 
trece pe bună dreptate la ora ac
tuală drept una dintre cele mai 
bune formații de club din Europa.

Ț.D.N.A. — care numără în rin- 
du<rile ei pe toți component» na
ționalei Bulgariei -- a cucerit de 
5 ori pînă acum titlul de campioa
nă a țării: 1948, 1951, 1952, 1954, 
și 1955. Ea este virtuală campioa
nă și anul acesta, întrucît conduce 
cu cinci puhete față de a doua 
clasată, Dinamo Sofia. Ț.D.N.A. a 
susținut pînă acum 40 de întîlniri 
înternaționalie, dintre care a ciștigat 
23, a terminat la egalitate 10 șt a

©■onosport
• Prxjgxamul concursului Pronos

port nr. 42 (etapa din 21 octombrie) 
cuprinde o serie de întîlniri intere
sante. Dintre ele se detașează de
sigur meciul dintre echipele Franței 
și U.R.S.S. Cele două formații s-au 
mai întîlnit o singură dată, în 1955 
la Moscova. Scor final: 2—2. Gaz
dele au suferit în acest an două 
înfrîngeri (0—2 cu Italia șl 1—2 cu 
K.P. Ungară) și au învins Austria 
cu 3—1. Oaspeții nu au cedat decît 
reprezentativei maghiare (0—1), dis- 
punînd de R.F. Germană în depla
sare. cu 2—1, de Israel cu 5—0 și 2—1, 
Danemarca, etc. După cum se vede un 
meci greu pentru reprezentativa 
franceza deși joacă pe teren pro
priu. Al doilea meci al programu
lui este cel dintre formațiile secun
de ale R. Cehoslovace — 1—2 eu 
R.P.F. Iugoslavia (B), 1—o cu R. D. 
Germană (B) și 1—3 cu R.P. Unga
ră (B) — și Franței — 1—1 cu R.P. 
Polonă (B), 2—0 cu 2—0 cu Luxem
burg (A), 2—1 cu Italia (B), etc.— 
Palmaresul celor două echipe ne 
arată din nou un meci echilibrat. 
In continuarea programului întimim 
5 meciuri de categoria A. Unele din
tre ele (Știința Timișoara — Ener
gia Flacăra Ploești) sînt dueluri în
tre formații din fruntea clasamentu
lui iar altele (Progresul București— 
Locomotiva Timișoara si Dlnamo 
Bacău — Știința Cluj) se vor dis
puta sub semnul luptei pentru evi
tarea retrogradării. 

nori străini (maghiari, sovietici, 
englezi, etc.).

Despre antrenorii de stat ne-a 
scris tov. CORNEL HODOJEU 
din Constanța, care consideră că 
„o mare parte din vină o au și 
antrenorii de stat Deși în general 
echipele noastre de fotbal ca de 
pildă C.C.A., Știința Timtțoara, 
Minerul Petroșani au reușit fru
moase rezultate internaționale, to
tuși echipa noastră națională joacă 
lamentabil. Cred că antrenorii de 
stat greșesc atunci cînd scot din 
lot pe unii jucători care nu au co
respuns în primul meci de trial, 
sau jucători experimentați ca 
Petschovski, Călinoiu etc.".

De aceeași problemă — a antre
norilor de stat — se ocupă în 
scrisorile lor și FLORIAN PANAI- 
TESCU din Dej, Dr. ALEXANDRU 
APOSTOL din București etc. Des
pre scrisorile acestora, în nume
rele viitoare.

pierdut 7. Golaverajul general al 
palmaresului ei internațional este 
108^57 .Cele mat frumoase per
formanța ale fotbaliștilor bulgari 
sînt: 5—0 cu Djuf garden, (la 
Stockholm !), 6—1 cu selecționata 
Copenhaga, 2—1 cu Steaua Roșie 
Belgrad, 1—0 cu B.S.K. Belgrad, 
4—1 cu Lutton Town, 4—2 cu 
Partizan Belgrad, 2—0 cu selec
ționata orașului Goteborg. De no
tat că în acest an Ț.D.N.A. nu a 
pierdut nici o partidă internațio
nală.

Jucătorii bulgari privesc meciul 
cu Dinamo cu deosebită seriozi
tate. Ei au făcut antrena
mente și marți și miercuri. 
După cum ne transmite corespon
dentul nostru Toma Hristov, ce
rerile pentru bilete cresc întruna 
și se pare că vor depăși cu mult 
numărul locurilor de pe stadion-

Dinamo București a făcut antre
namente ușoare în cursul acestei 
săptămîni. Pentru duminică echipa 
nu poate conta decît pe o sin
gură reintrare: Suru- Jucătorii 
noștri vor părăsi Capitala în 
cursul zilei de vineri cu avionul.

Clasamentele
SERIA I

1. Rec. Fălticeni 21 16 3 2 57:13 35
2. Loc. Pașcani 21 15 2 4 49:22 32
X FL r. Buhuși 21 13 5 3 50:26 31
4. Victoria Tecuci 21 10 5 6 42:29 25
5. Știința Galați 21 10 3 8 33:23 23
6. Dinamo Galați 21 9 2 10 41:32 20
7. Energ. Moineștl 21 6 2 11 35:39 13
«. Dinamo Dorohol 21 6 4 11 33:42 16
9. Progr. Rădăuți 21 5 6 10 31:43 16

10. Rec. p. Ntamț 21 5 5 11 32:53 15
11. Progr. Iași 21 4 7 10 24:41 15
12. Voința Tecuci 21 2 2 17 12:66 6

SERIA «1 Il-a
1. Loc. M.C.F. 23 16 4 3 64:20 36
2. En. Tîrgoviște 23 16 3 4 53:26 35
3. Locomot. Galați 23 12 4 7 28:24 28
4. Progr. Corabia 23 10 6 7 27:24 26
5. Fi. r. Giurgiu 23 10 5 8 35:31 25
6. Energ. Sinaia 23 9 6 8 39:33 24
7. Energia 131 23 10 3 10 47:52 23
6. Din. Pitești 23 7 7 9 33:26 21
9. Energ. Buc. 23 6 5 10 38:33 21

10. En. Met. C-ța 23 • 4 11 31:40 20
11. En. Brăila 23 • 4 11 31:40 30
12. En. Constr. C-ța 23 8 4 11 44:55 20
13. -Fl. r. B.R. Buc. <23 7 1 15 31:59 15
14. Progr. Călărași 23 1 6 16 14:60 8

(Turneul Alehin
in runaa a V-a a turneului in

ternațional de șah de la Moscova 
reprezentantul nostru V. Ciociltea 
a întîlnit cu negrele pe marele ma
estru sovietic Paul Keres. Sarcina 
lui Ciocîltea nu era ușoară, mai 
ales că el venea crupă 4 înfrîngeri 
consecutive. Totuși .jucînd mai 
bine decît în partidele anterioare, 
el a reușit să obțină un rezul
tat de egalitate, consemnat la 
mutarea 21-a. Tot remize au fost 
partidele Taimanov—Szato, Uhl- 
man—Pachman și Stahlberg—Naj
dorf. Smislov a cîștigat ușor ia 
Golombek. Partideîe Pîdevski- - 
Gligoric și Unzicker—Sliwa s-au 
întrerupt iar cea dintre Bronstein 
și Botvinik a lost amînatâ.

Aseară s-a desfășurat runda a 
Vl-a.

Au fost înregistrate următoarele 
rezultate : Najdorf—Gligoric T/a— 
>/2, Unzicker—Stahlberg 1 —0. Pî-, 
devski—Botvinik 0—1, Pachman—- 
Keres 0—1, Szabo—Sitiîslcv 0—I. 
Partidele Taimanov—Sliwa și 
Bro'iștein—Uhlman au fost a- 
mînate, iar cea dintre Ciocîltea șî 
Golombek s.a întrerupt într.o 
poziție în care reprezentantul nos
tru are un pion mai puțin într-un 
final de damă, turn și cal

După șase runde în fruntea 
clasamentului a trecut Smislov 

cu 4’/2 puncte. Taimanov și Bot- 
vinik au cîte 4 puncte din 5 par
tide. Urmează: Najdorf, Keres 
3>/2 P_-, Stahlberg, Pachman, Sza
bo 3 p.

Turneul continuă astăzi cu des-- 
fășurarea partidelor întrerupte și 
aminate.

NOTE, ȘTIRI
ASTĂZI PE STADIONUL DINAMO 

— JOC DE CUPA
Amatorii de fotbal au ocazia să 

urmărească un interesant meci de 
fotbal în cadrul unej competiții 
care și-a făcut un renume din re. 
zultatele neprevăzute ce le prile
juiește : Cupa R-P.R. Se întilnesc 
Dinamo 6 București — echipă de 
categorie B — și Locomotiva Bucu. 
rești — din categoria 'A. Loc de în. 
trecere: Stadionul Dinamo. Ora 
întîlnirii: 15 (ca să fie timp pen
tru eventualele prelungiri). Rezul
tatul ? Depinde de comportarea dL 
namoviștjlor, dar în primul rînd 
de feroviari.

Asemenea întreceri între echipe 
de B și de A mai au loc la Sibiu, 
T. Severm și C. Turzii. La Galați, 
o echipă regională joacă cu Dina, 
mo Bacău, iar 1a Timișoara două 
echipe de A (Locomotiva și FI. 
roșie Arad).

UN GEST CURAJOS 
ȘI EXEMPLAR

Spectatorii jocului Ene.gia Uz. 
tr. Orașul Stalin — Progresul Si
biu au rămas surprinși văzînd că 
jucătorul sibian Stoica părăsește 
terenul (min. 65) pentru a nu mai 
reintra. Stoica nu fusese nici acci
dentat și nici eliminat. Totuși a 
ieșit. De ce ? Pentru că antrenorul 
său, Suciu, — văzînd că joacă indo. 
lent și uneori nesportiv — a decis 
să.l scoată de pe teren, preferind 
să lase echipa în 10 oameni decît 
să mențină un jucător care nu 
apără cu toată hotărîrea și vigoa
rea culorile echipei

Iată o hotărîre dreaptă, sănătoa
să, care poate fi exemplu atît pen. 
tru antrenori, cît și pentru acei ju
cători care dovedesc indolență a- 
tunci cînd este vorba să lupte pen
tru colectivul lor. Cîți antrenori ar 
îndrăzni să ia asemenea hotărîri ?.

categoriei C
SERIA a IlI-a

1. Din. Tg. Mureș 2213 4 5 52:24 30
X En. Baia Mare 21 14 2 5 48:25 30
3. Energia 7 21 11 3 7 42:84 25
4. Rec. TopUța 21 10 4 7 23:25 24
5. FI. roșie Cluj 21 1*4 7 40:25 24
6. Progr. Turda 21 8 6 7 28:28 22
7. FI. r. St. G-ghe 21 8 4 9 29:25 20
8. En. Oradea 21 6 4 9 25:33 2«
9. Rec. Salonta 22 S 9 8 20:23 19

10. Rec. Sighet 21 5 6 10 22:39 16
11. Locomot. Oradea 21 7 2 12 17:31 16
12. Recolta Cărei 22 5 6 11 16:33 16
13. Energia Turda 21 6 2 F 28:45 14

SERIA a IV-a
1 En. Met. Arad 21 14 4 3 36:15 32
2. Fl r. Rm. Vîlcea 21 11 4 6 48:21 26
3. Știința Craiova 21 H 4 6 26:14 26
4. Energia 14 21 6 8 5 24:22 24
5. FL r. 7 N. Arad 21 11 1 9 34:36 23
6. En. Otelul Roșu 21 9 5 7 30:52 23
7. Energia 103 21 8 4 9 20:25 20
8. Loc. Craiova 21 7 5 9 32:41 19
9. En. Constr. Arad 21 5 7 9 22:29 17

10. Progr. Tim. 21 6 3 12 20:36 15
11. En. Craiova 21 5 4 12 21:33 14
12. Loc. Simerla 21 5 3 13 24:33 »

necunosclndu.fi


Călin Tudose*  (Progresul) invii.sător 
m etapa a lll-a a Cursei Victoriei

• Atleții chinezi obțin rezultate 
tot mai bune. In cadrul concursu
rilor preoiimpice <fe calificare care 
au loc în prezent, studentul Tal 
Yi-su a stabilit un nou record în 
proba de săritură cu prăjina reali- 
zînd performanța de 4,15 m. In 
proba de disc femei Shl Pao-clu a 
obținut rezultatul de 46,34 m.

• La un concurs atletic desfă
șurat la LjubBana sportiva Iugo
slavă Nada Kotlusek a stabilit un 
nou record al R.p.F. Iugoslavia în 
proba de aruncare a greutății cu 
rezultatul de 15,04 m. Vechiul re
cord era de 14,65 m. și aparținea 
aceleiași atlete. Este interesant de

D. Munteanu
După cum era de așteptat, C. 

Șandru (purtătorul tricoului gal. 
ben) a fost ținta a nenumărate 
atacuri. Șandru s-a apărat trie. 
de.a lungul a 100 km , dar pe ul
tima parte a cursei a cedat, pier, 
zînd peste 5 minute și, odată cu 
ele, și tricoul galben.

Se cuvine subliniată excelenta 
comportare a doi tineri, revelațiile 
etapei: C. Moiceanu (Șc. Tineret), 
în vîrstă de 19 ani, și 1. Stoca 
(CCA), mai tînăr cu 1 an rara 

au sosit cu primul pluton. Ei au 
rezistat cu succes la media o.a a 
de 40 km. (de-a lungul a 150 
km.) medie orară la care au con. 
tribuit și ei în morișca fugarilor. 
Dacă reducem cele peste 3 minute 
Pierdute la ducere, de întregul 
pluton, din pricina unei bariere, 
media orară reală se apropie de 
41 km.

Pînă la km. 110, am asistat la 
numeroase sprinturi și nărțuieli. 
'Aci, un grup de 5“alergători pla. 
sează atacul decisiv: C. Tudose, 
Poreceanu, V. lonescu, Șerbaji șl 
D. Munteanu. Lor li se alătură 
curajoși C. Moiceanu și I. Stoica. 
Șandru ezită. La fel și Șelaru.

„Bucurestiul merita să primească 
organizarea campionatelor de atletism ale Europei

A trecut mai bine de o lună 
de la desfășurarea campionatelor 
internaționale de atletism a.e 
R.P.R., dar ecourile marei com
petiții nu s-au stins încă. In presa 
internațională găsim des articole 
de reveniri asupra întrecerilor de 
la București. Intr-unui din ulti
mele sale numere, revista franceză 
„Miroir Sprint", publică sub sem
nătura redactorului șef Maurice 
Vidai o largă cronică a campio
natelor sub titlul sugestiv „Bucu
rești avant-premieră pentru Mel- 
bourne“. Găsim interesant să re
producem din acest articol urmă

toarele pasaje:
„Incontestabil, campionatele in

ternaționale ale R.P.R. au devenit 
o solidă realitate. Lăsînd la o 
parte Jocurile Olimpice și cam
pionatele Europei, este cea mai 
mare manifestație de atletism de 
pe continentul nostru. Este chiar 
singura de acest tel care a căpă
tat un caracter atît de internațio
nal. Să î.e gindim că 22 de țări 
au fost reprezentate la Bucu
rești

Firește, este ușor să-ți imagi
nezi ce muncă reprezintă organi
zarea anuală a unor asemenea în
treceri pe distanța a trei zile (și 
au fost trei zile foarte pline de 
evenimente, vă rog să credeți). 
Numeroși oficiali, perfect califi

semnata dopă inUlalrea interna
țională pe care formația Danemar
cei o vi susține ta ȘS octombrie 
eu Suedia.

• Nina Ponomareva, care cu cinei 
zile în urmă a plecat <Sn Anglia 
spre patrie pe bordul vasului „Mo
lotov”. a declarat corespondenților 
de presă. în timpul escale: de ta 
Stockholm, că îșî va relua imediat 
pregătirile în vederea olimpiadei de 
ta Melbourne.

• Federația suedeză de tir a se
lecționat următorii trăgători pentru 
Melbourne: armă liberă calibru re
dus: Anders Kvissberg, John Sand
berg; pistol: Aake Lindblom, Tor
sten Ullman; talere: Hans Llljedihl, 
Knut Holmqvist; cerb mișcător: 
Oile Skoeldberg, Bengt Azstrin.
• In cadrul pregătirilor pe care le 

face înaintea Jocurilor Olimpice 
echipa olimpică de natațle a An
gliei a învins la Londra echipa 
Danemarcei cu rezultatul de S3—57 
puncte, inotătoarea engleză Ann 
Morton a stabilit un nou record al 
Angliei in proba de 14» yarzl flu
ture cu timpul de l’07”S/l* *.
• Lotul olimpic de canotaj aca

demic al R. Cehoslovace a plecat 
Ia 16 octombrie în localitatea Du
brovnik din R.P.F. iugoslavia unde 
iși va desăvîrși pregătirile pentru 
Olimpiadă. De asemenea cicliștii 
cehoslovaci Foucek și Macek, se
lecționați pentru Melbourne, au ple- 
~at pentru a se antrena ta Milano.
• Comitetul olimpic din Singa

pore a anunț? t că la Tocurile O- 
Kmpice va participa o delegație de 
65 de sportivi din Singapore prin
tre care 4 atleți, 11 jucători de ho
chei pe iarbă, 18 jucători de polo 
P^e apă, 11 halter-fii:, yachtmeni și

• Danemarca va fi reprezentată la 
Melbourne de o delegație cuprin- 
zînd atleți, înotători, trăgători, scrl- 
merl, canotori, cicliști și boxeri. 
Echipa de box urmează să fie de

(Dinamo) lider
Astfel, fugarii au și luat 200 m. a. 
vans. Acesta crește apoi mereu, 
Șandru, secondat de cei de la E. 
nergia, contraatacă, dar fără suc
ces. Și astfel, grupul de 7, sfîr. 
șește etapa cu un avans de peste 
5 minute.

Subliniem că peste 20 de aler. 
gători tineri (mulți dintre ei de- 
butanți în curse pe etape) au ob. 
tnut norma de categoria l-a.

Clasamentul etapei: 1. C. Tudose 
(Progr.) 150 fan. în Jh 44’52. Me
dia: 40.023 km.-h; 2. Șt. Poreceanu 
(C.C.A.) 3. V. lonescu (Voința); 4. 
C. Moiceanu (Șc. Tin.); 5. D. Mun
teanu (Dinamo); 6. I. Stoica (Indiv.); 
7. Gh. Șerba.n (C.C.A.), toți eeelași 
timp; «. D. Tupa (Progr.) și restul 
plutonului în 3h 50’2«"..

Pe echipe etapa a fost cîștîgată 
de C.C.A. urmată de Progresul, 
Voința. Șc. Tineret, Dinamo, etc.

Clasamentul general: 1. D. Mun
teanu (D.) Sh 52’44”; 2. Gh. Șerban 
(C.C.A.) la r03”. 3. V. lonescu (V.) 
la 3'20”: 4. Șt. Poreceanu (C.C-A.) 
la 2’2T’; 5. C. Șandru (FI. r.) ta 
4’55”; S. C. Tudose (Progr.) la S'IȚ’.

Pe echipe: 1. Dinamo 23h 5U34”;
2. C.C.A. Ia 2’5»’’: 2. Voința la «6”.

Astăzi se aleargă etapa a IV-a, 
pe șoseaua Urziceni. Plecarea la ora 
12 de ta CC A. (Calea Victoriei). 
Sosirea, la ora ÎS. ta km. 11.500.

Em. 1.

cați și cu o corr.peten.j care a 
uimit numeroși oaspeți, au sarcina 
de a pregăti această competiție 
cu multe luni înainte.

Bucureștiul mentă să primeas
că organizarea campionatelor Eu
ropei... Ne raliem dorinței expri
mate de toți atleții, toți gazeta
rii și toți conducătorii de loturi 
ca viitoarele campionate de atle
tism ale Europei, ediția 1958. să 
se desfășoare la București. Nici 
o altă țară nu posedă acum o 
experiență organizatorică atît de 
mare a întrecerilor internaționale 
de atletism, tar în ce privește suc
cesul de public, el va depăși tot ce 
se poate ima^n». fn acest an. 
150.000 spectatori au asistat Ia 
întreceri, timp de trei zile. Este 
vn pubVc extrem de cnno<câtor. 
căruia nimic nu-1 scapă Sporti
vitatea sa este ireproșabilă...”

Reprezentativa de lapte Ț.U- L. Finlanda Ia București
Luptătorii noștri vor susține săp- 

tămtna viitoare două întĂniri In
ternationale în compania unei re
prezentative a asociației sportive 
muncitorești finlandeze T. U. L. 
Oaspeții și-au anunțat sosirea pen
tru duminică, urmtruf a susține pri

• In cadrul unei ședințe care a 
avut loc la 15 octombrie la Pruga, 
comitetul olimpic cehoslovac a fă
cut cunoscut reprezentanților presei, 
lotul sportivilor din R. Cehoslovacă 
pentru Olimpiada de la Melbourne. 
Delegația cehoslovacă cuprinde 61 
de sportivi, printre sportivii selec
ționați fac parte E. Zatopek, care 
va participa numai in proba de 
maraton. Dolezal (marș». Itatopkova 
(suliță). Skobla (greutate). Jung
wirth (306 Și 1500 m plat), Lanski 
(înălțime» Modrachova (inălțime) 
Skupilova (natați ei. Foucek (ci
clism). Hadii (canoe». Chovanek 
Zachara, Tomi, May6loch (box) și 
aițu. Lotul sportivilor cehoslovaci 
va părăsi Praga la 4 noiembrie, 
piecmd spre Melbourne.

• Comitetul olimpic al R. p. 
Bulgaria a hotarit ca la Jocurile 
Olimpice de la Melbourne să parti
cipe o delegație alcătuită din 35 de 
sportivi. Sportivii bulgari vor lua 
parte la întrecerile de lupte libere, 
lupt- clasice, gimnastică (bărbați și 
femei), halter.-, box și atletism. In 
ceea ce privește participarea la 
Olimpiadă a ectjiei de fotbal a 
R.P. Bulgaria o hotărire definitivă 
urmează să fie luată peste cîteva 
zile.

• Comitetul olimpic german a 
anunțat zilete trecute că la 
jocurile Olimpice de ta Melbourne, 
R. F. Germană și R. D. Germană 
vor fi reprezentate împreună de 163 
sportivi care vor alcătui echipa unită 
a Germaniei. Din lotul celor două 
țări fac parte 15 atleți, 15 jucători

T. Petrescu (C. C. A.) 
piwl csnwn republican 

de călărie din acest an
Transmitted cititorilor noștri in

vitația <te a nu ocoli întrecerile de 
călărie, ne-am asumat totodată o- 
bligația de a reliefa cu tărie Hp- 
surile care împiedică realizarea u- 
nui spectacol sportiv de bună ca
litate. Prilejul unor astfel de con
statări l-am avut mult mai curînd 
decît ne așteptam Este vorba des. 
pre proba de dresaj din cadrul 
concursului complet de călărie. Nu 
valoarea și rezultatele participan- 
ților ne-au decepționat însă, ci nu. 
mărul nejustificat de redus al celor 
care au evoluat în manejul de dre
saj. Considerăm că o probă de 
importanța acesteia putea reuni la 
startul întrecerilor mai mult de
cît... șase călăreți. Slabele rezul
tate obținute de călăre’ii noștri la 
Jocurile O'impice de călărie de la 
Stockholm au fost de nu știm cîte 
ori analizate, s-au făcut ședințe, 
planuri de muncă, dla nuri de per
spectivă dar practic na s-a înre
gistrat o preocupare mai intensă 
pentru pregătirea cailor și călăre
ților în vederea participării la ast
fel de probe. De sigur, nu avem 
pretenția ca :ntr-un timn relativ 
scurt antrenorii noștri să pregăj 
tească zeci și zeci de că’ăreți și 
cai, dar nici nu putem admite ca 
la un campionat republican (in 
care este prevăzut și clasament pe 
echipe) să ia parte o singură echi
pă (Dinamo București).

După prima zi. în „clasamentul 
celor 6*  conduce V. Bărbuceanu 
/C.GA) cu 153.60 pct.. urmat de 
Felix Țocescu fDinamo Buc.) cu 
144,60 pct și Gh. Soare (Dinamo 
Buc.) cu 139,40 pct

Cam același lucru s-a petrecut șî 
în întrecerile pentru primul titlu 
de campion republican : dresaj ca. 
teg. „A”. Nici aici, oficialii n-au 
avut prea mult de lucru. Titlul de 
campion și l-au disputat doar... 4 
concurenți. Titus Pe'rescu (C.C.A.), 
pe calo! Florei, a realizat o per
formantă hună’ 178,40 pct. (anul 
trecut tit'u! a fost cîștigat cu 
161 £6 pct). cucerind titlul de cam
pion. o binemeritată răsplată pen
tru comportarea sa în toate între
cerile din acest an. Astăzi, ne tra
seul Pădurea Băneasa.Hipodromul 
Băneasa galop, se desfășoară pro
ba de fond, iar vineri programul 
campionatelor — mu't mai bogat 
— cuprinde interesante probe de 
obstacole și dresaj).

b. g.

ma înttlnire, la București, tn ziua 
de 23 octombrie, iar cea de a doua 
la Orașul Stalin, în ziua de 26 
octombrie. Luptă tori lor finlandezi 
le vor fj opuse două selecționate 
de asociații, proba M Progresul și 
Energia.

de hochei pe Iarbă, 16 boxeri, 16 
cicliști, 12 canotori. 7 luptători, 16 
halterofili, 18 Înotători și alți spor
it vt

• In urma concursurilor de se
lecție care au avut loc la Pekin 
echipa combinată de baschet a ar
matei și studenților chinezi a ob
ținut dreptul de a reprezenta R.P. 
Chineză la turneul de baschet din 
cadrul Jocurilor Olimpice. Combi
nata a Învins echipa orașului Șan- 
hai cu scorul de 161-84.

• La Melbourne vor putea fi re- 
văzuți mai mu'.ți celebri campioni 
olimpici. învingători tn edițiile tre
cute. Printre acești sportivi care vor 
urmări întrecerile se află Jesse O- 
wens, decatlonistul Bob Mathias și 
alții.

Prietenie,
Cînd privești noianul de însem

nări, căutind să desprinzi din mul
tele și interesantele lucruri văzute 
și trăite pe cele mai semnificative, 
îți dai seama că aceasta nu e de fel 
o treabă lesnicioasă Și este firesc 
să fie așa, căci o călătorie in An
glia îți prilejuiește ceas de ceas 
și zi de zi contactul cu un popor 
de veche cultură, ale cărui înfăp
tuiri in artă, în tehnică și in atite^ 
alte domenii slnt demne de laudă.

Dar, mai înainte de orice, iți re
vin în minte mărturiile de prietenie 
și deosebită considerație dovedite 
de entuziastul public englez, de 
sportivii șț oficialii care au găzduit 
pe rugblștii bucureșteni. In toate 
cele 3 orașe in care aceștia au re
prezentat cu cinste^-sportul romî- 
nesc, ia Leicester. Gloucester și 
Bristol, primirea și atenția cu care 
au fost înconjurați sportivii romini, 
au fost călduroase. Dar la acest 
capitol trebuie să remarcăm în pri
mul rind felul cum s-au străduit 
oficialii și sportivii din Leicester 
să ne facă plăcut timpul petrecut 
in orașul lor. Amintirile frumoase 
pe care le păstrăm in minte din 
acest oraș slnt legale strins de un 
nume: Tom B’epsdale. Amatorii de 
rugbi din București îșî amintesc 
desigur de el, căci in meciul cu 
Harlequinii a jucat remarcabil in 
linia a doua. Acum el este căpitan 
a! „Tigrilor*  din Leicester, dar a- 
vind ligamentele rupte nu și-a pu
tut conduce echipa in jocul cu re
prezentativa caD:talei noastre. Se 
pare că Tom Bleasdale s-a sim’it 
deosebit de bine în primăvară la 
București, de vreme ce el a fost 
acela care i-a convins pe conducă
torii din Leicester ca unul dintre 
cele 3 jocuri ale turneului in An
glia ale echipei noastre să se dispu
te la Leicester. De asemenea nu 
încape nici o îndoială că l-a im
presionat profund primirea și pro
gramul de la București. Am aflat 
aceasta nu numai din aprecierile 
entuziaste pe care le împărtășește 
public, fără urmă de zgîrcenie, ci 
din strădania sa. neascunsă de alt
fel, de a pune pe picioare un pro
gram asemănător aceluia din Bu
curești. Deși lucrul acesta este foar
te puțin obișnuit la ei în țară, se 
poate spune că prietenul nostru 
Tom a reușit de minune. Așa se 
face ci am viz tat o fabrică de țe
sător ie foarte mare — cea mai 
mare din lume, după cum ne-au de
clarat cu vădită mindrie conducă
torii ei —, castelul Belvoir ale că
rui începuturi datează de pe vre
mea cuceririi Angliei de către nor
manzi, mai multe locuri in oraș 
unde se văd ruinele unor vechi con
strucții romane, etc. Nu sîntem si
guri, dar putem face rămășag că 
tot strădaniilor lui Tom Bleasdale i 
se datorează șl cadourile primite 
de băieții noștri din partea unor 
întreprinderi din oraș.

Aș mai adăuga la cele de mai 
sus doar două fapte, care pot pă
rea mici, dar pe care le consider 
semnificative. Se știe că în Anglia, 
totul este socotit în bani. Pînă și 
căldura din camera de hotel o ob
ții doar după ce ai introdus o mo
nedă intr-un aparat ingenios care 
este instalat în cameră. Și dacă 
ești mai friguros, trebuie să repeți 
operația de cîteva ori. Ei bine, în- 
tr-o seară, după transmiterea tee- 
fonului la redacție, m-am dus să 
văd un film. Cetățeanul care rupe 
biletele la intrare m-a recunoscut 
după uniformă că fac parte din lo
tul romin. Și ce credeți că a făcut? 
A plătit el biletul de intrare, re- 
zistînd cu încăpățînare. de astă 
dată specifică, tuturor protestelor 
mele. Lucrul s-a repetat, multipli
cat însă cu 24, la Gloucester, unde 
cei clțiva funcționari de la cinema
tograful Regal au plătit ei bile
tele de intrare pentru întregul lot. 
La protestele noast'e ei au răspuns 
că fac aceasta ca semn de mulțu
mire pentru plăcerea de a vedea 
rugbiștii romini despre care au ci
tit atîtea lucruri frumoase. Adău-

Pe pistele de atletism ale lumii
subliniat că și cea de a doua cla
sată la această probă, Mllena Use- 
nik a obținut cu rezultatul de 14,81 
m. o performanță superioară recor
dului anterior.

• Cu prilejul campionatelor de 
atletism ale Japoniei, atleții japo
nezi au obținut o serie de rezultate 
de valoare Internațională. Astfel în 
proba de triplu salt titlul a fost 
cucerit de Shojl Kogake cu un ex
cepțional rezultat de 16,48 m._ Jla 
numai 6 cm. de recordul motivai 
aparținînd brazilianului Da SIJS&).
Un rezultat remarcabil a obținut 
Yushlro Sonoda la săritura în lun

însemnări după turnent rugbiștilor in Anglia

considerație
gați la aceasta, telegramele de fe
licitări pe care le-am primit de la 
conducătorii clubului „Leicester Ti
gers*  după rezultatele bune obți
nute la Gloucester și Bristol și veți 
tntelege că am fost mișcați de a- 
ceste mărturii de prietenie.

O expresie oficială a considera
ției și prieteniei față de sportivii 
romini o reprezintă, desigur, și re
cepția organizată în cinstea noas
tră in apartamentul său din Lon
dra, de către Sir Wawel Wakefield, 
președintele clubuui Harlequins și 
membru a! parlamentului englez. 
Recepția la care au asistat condu
cători ai clubului londonez, oficiali 
ai federației de rugbi, oameni po
litici și ziariști, a decurs într-o at
mosferă foarte cordială.

O CĂLĂTORIE INSTRUCTIVA

Dintre lucrurile cele mai intere
sante și mai instructive văzute în 
Anglia vom aminti doar cîteva. 
Să începem cu vizita la castelul 
Belvoir. Situat la 40 km. de Lei
cester, acest castel este un mic și 
valoros muzeu de artă : arhitecto
nică. plastică, in domeniul gobeli- 
nulul și artizanatului. Dintre ta
blourile de valoare care acoperă 
pereții sălilor de pictură a castelu
lui este suficient să amintim portre. 
iul iui Henric al VHI-lea—capodo
pera pictorului Holbein, peisajul ru
ral de Claude Lorrain, vestita pînză 
intitulată ,.Superstițiile*  opera pic
torului David Teniers II și tabloul 
„Copii*  pictați cu atîta măiestrie 
de Reynolds. De asemenea, impre
sie deosebită a făcut asupra noas
tră excepționala suită de mari go- 
belinuri reprezentând scenele cele 
mai importante din nemuritoarea 
operă a lui Cervantes, — „Don 
Quijote*.

La Gloucester am vizitat faimoa
sa catedrală din oraș, veche de 
peste zece secole, socotită drept 
una dintre cele mai frumoase con
strucții din Europa. Coloanele șl 
cupolele gotice, vitra Hle, dantelăria 
extrem de fină a unor părți a tava
nelor și a fațadei sini o mărturie 
impresionantă a măiestriei mește
rilor zidari din evul mediu. Acest 
oraș — unul dintre cele mai vechi 
din Anglia, este plin de construcții 
care datează de 5-6 secole.

Am vizitat, din păcate doar în 
trecere, orașul Stratford.upon-Avon, 
în care s-a născut și a trăit ne- 

'. muritorul William Shakespeare. 
Întregul oraș trăiește de pe urma 
veniturilor reali zale de la sutele 
și miile de turiști care țin să vadă 
locurile legate de copilăria și ado
lescența marelui scriitor. Am vizitat 
casa in care s-a născut Shakes
peare, am admirat teatrul „Memo
rial Garden*  și monumentul ridi
cat în memoria sa. Firește că nu 
am uitat, ca niște bravi turiști ce 
sîntem, să cumpărăm diverse suve
niruri. avind gravat sau cromoli- 
tografiat chipul aceluia care a fost, 
este și va rămine cea mai mare 
glorie a literaturii engleze, o min
drie a literaturii universale.

La Bristol — oraș industrial și 
renumit port — ne-a impresionat 
cel mai mult, vestitul pod suspen
dat de la Clifton. Este o adevărată 
minune a tehnicii. La o înălțime 
de 245 picioare (cca SO m.) po
dul unește cele două maluri ale 
cheilor rîului Avon. El are o lun
gime de 702 picioare (cca 231 m.) 
sprijinindu-se doar pe pilonii de 
pe maluri, fiind asigurat insă de 
arcade de oțel extrem de puternice, 
de care atîrnă Construcția podului 
a început în 1836 și a fost complet 
gata în 1864. El este atît de solid 
încit trec pe el mașini și autobuse.

Pentru rugbiștii bucureșteni a 
fost deosebit de interesantă vizi
tarea orașului Rugby. Dar desore 
asta ne vom ocupa intr-un alt ar- 
tico'.

ȚICU SIMION

gime cu 7,56 m. (nou record japo
nez).
• In ultimele concursuri ale atie- 

tilor din Africa de Sud desfășurate 
la Johannesburg au fost înregis
trate o serie de rezultate remar
cabile. La săritura în lungime Pri
ce a obținuf 7,60 m., iar atleta 
Winter a marcat în proba de 80 m. 
garduri timpul de U"2(10. Cursa 
de 400 m garduri a fost cîștigată 
de Portgierter cu 52”6/10.

e In cursul campionatelor univer
sitare ale Suediei, atletul Udde- 
tom, selecționat în lotul olimpic, a 
realizat un nou record al țării sale 
în proba de aruncare a greutății 
cu o performanță' de 16,72 m.


