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Momente dintr-
Nenumăratele manifestații spor

tive din cadrul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, printre care și a- 
propiatul turneu al uneia dintre cele 
mai interesante echipe sovietice de 
fotbal, Burevestnik, revelația campio 
naiului unional, constituie pentru 
sportivii noștri o minunată ocazie 
de a-și demonstra dragostea față 
de popoarele marii țări a socia

la lismului victorios. Pentru cei 
care au avut fericirea să vizi
teze Uniunea Sovietică, să-i cu
noască la ei acasă pe oamenii 
sovietici. Luna marii prietenii re
prezintă totodată un bun prilej 
de aducere aminte. Iată de ce 
am simțit nevoia să evoc citeva 

\ din clipele petrecute, cu puțină vre- 
) me in urmă, împreună cu fotba

liștii de la Energia Steagul roșu— 
Orașul Stalin, pe plaiurile Uniu
nii Sovietice. printre minunății 
oameni sovietici.

desa... C.hișinău... Kiev...
A trecut mai bine de o lună 
de atunci dar impresiile și 

amintirile stăruiesc cu aceeași 
strălucire In mintea noast-ă.

...Odesa. 30 de plaje feea mai 
frumoasă „Malul d? Atw"). 35 
de instituie superioare de învăță- 
mint, 35.000 de studenți, clădiri 
monumentale, numeroase case de 
odihnă in miilocul unor parcuri 
imense. Activitatea sportivă este 
intensă, desfășurată pe 16 stadi
oane. dintre care ,.Pișcevik“ — ridi
cat pe malul mării Negre — are 
cea mai mare capacitate: 30 000 
tocuri de stat (40.000 maximum). 
36 de săli de sport uti'ate modern 
găzduiesr întreceri de baschet, vo
lei. box. gimnastică. Stadionul „Ca
sei Ofițerilor" este o bază sportivă 
ca „Dinamo" al nostru, o bază com
plexă cu o sală splendidă, dota
tă cu aparate sportive dn cele 
mai moderne (panouri mobile, a-

Pe lacul Snagov se desfășoară azi și mîine un important con- 
'curs international de caiac-canoe. La întreceri participă loturile 
jolimpice ale U.R.S.S., R. P. Polone și R. P. Romine.

Azi după-amiază cu începere de la ore!e tsțjL dispută 4 pro- 
'be de fond (pe distanța de 10.000 m_). Mîine dimineață sînt pro
gramate 5 întreceri de viteză (pe 500 m. pentru fete și 1.000 m. 
.pentru băieți).

In clișeul nostru, Leon unul din componenții lotului
(olimpic al R.P.R., specialist^jji^ probele de fond. El concurează la 
.proba de canoe simplu.

un turneu sportiv tn U.R.S.S.

Căpitănii celor două echipe, 
și Mahortov (Burevestnik) schim 
precedind o întrecere prieteneasră 

oarate de gimnastică rulante etc,).

Satul Kojușno nu-i departe de 
Chișinău; la vreo 14 km. Aici 
fiinfează colhozul milionar 

,.Biruin(a“ Pobeda, (electrificat, ra- 
dioficalj primul pe Uniunea Sovie
tică la suprafața de viță de vie 
plantată. Președiniele colhozului 
Suharebrii Gavril Axentevici — 
păr încărunțit, trăsături energice, 
prietenos — ne poartă pe întinderea 
nesfirșită, pe care pulsează mun
că febrilă și rodnică... O splendidă 
clădire: casa de cultură, construi
tă din piatră, spațioasă și coafor 
tabilă. sală de lectură și de spec, 
tacote, aparate de cinema din cel» 
mai moderne. Un teren de spori 
pe pfunclul de a fi reamenajai 
și un colectiv sportiv cu 8 secții 
și 400 membri, toți purtători ai in-

Marinescu (Energia Steagul roșu) 
bă buchete de flori și fanioane, 
ta fotbal.

signei G.T.O. Președintele colec 
tivului, Repeduș Serghei Ivanovic! 
este și jucător intr-una din cei» 
patru echipe de fotbal. Aici, ca tn 
toate părțile, fotbalul atrage cel 
mat mult.

Kiev. Pe ma'.ul Niprului — 
o priveliște de neuitat. Sus 
se profilează orașul — pe 

pantă de cetate — cu clădiri 
și minăstiri pitite in ver
dele parcurilor. Jos, pe Nipm. 
se încrucișează vase și bărci d» 
toate tipurile și mărimile. Intr-an 
trafic intens. Dincolo, intre două 
brațe ale Niprului, o imensă zonă 
verde, liniștită, cu bria de plajă. 
Curind. aici se va ridica un parc 
de cultură și odihnă. Acolo unde 
brațele Niprului se unesc s-a și 
amenajat o bază pentru sporturi 
nautice.

..închizi ochii și relrăiești clipă 
cu clipă zilele petrecute in Uni
unea Sovietică. Imagini vii încep 
să se desfășoare ca intr-un film. 
Peste toate însă stăruie amintirea 
luminoasă a omului sovietic: mun 
că intensă, constructivă, pașnică 
șl multă, multă prietenie.

PETRE GAȚU

CINSTIND MEMORIA 
PARTIZANILOR 

IUGOSLAVI

In fiecare an popoarele 
Iugoslaviei sărbătoresc 
„Ziua luptătorului" cin
stind în acest fel memo
ria partizanilor iugoslavi 
care au căzut în luptele 
duse pentru eliberarea 
patriei.

Anul acesta numeroși 
tineri și tinere din 30 de 
localități din Serbia, au 
hotărît ca în cinstea a- 
cestei zile să parcurgă 
pe jos 500 km. vizitînd 
locurile istorice unde par
tizanii iugoslavi organi
zați în Brigada I-a pro
letară au luptat contra 
cotropitorilor fasciști.

BÎn3ea-Beke-Sepî ll-Schwartz-DoEay
Misiunea semnatarului acestor 

rînduri este destul de ușoară. Cel 
puțin tn privința prezentărilor in
troductive el este scutit de orice 
efort, fiindcă , .eroii" reportajului 
nostru-anchetă sînt cunosduți tu
turor celor care iubesc fotbalul. 
Cei ca templele încărunțite i-au 
văzut la lucru. Ceilalți au auzit 
vorbindu-se sau au citit despre 
ei: Atita doar trebuie să spunem: 
Bindea-Beke-Sepi Il-Schwartz șt 
Dobay sint și astăzi cu sufletul și 
fapta alături de sportul care i-a 
consacrat ca internaționali, ca ju
cători de clasă. Fie antrenori ai 
echipelor de categoria A (Dobay). 
fie ca antrenori ai echipelor de 
categorii meu mici (ceilalți), foștii 
fotbaliști timișoreni nu s-au depăr
tat de arenă, chiar dacă ocupațiile 
principale nu-i mai leagă direct 
de sport, cum este cazul lui Bin- 
dea și Sepi. Dar... pasiunea ră- 
mlne pasiune.

Anticipat le cerem scuze insă 
dacă reportajul de față nu va fi tn 
stare să cuprindă, din vina eter
nului inamic 
spațiul! — tot 
Sd începem.

al gazetarilor — 
ceea ce ne-au spus.

BINDEA CEL IUTE DE PICIOR

„Dacă fotbalul nostru r>-a cu
noscut în anii din urmă succesele 
altor discipline ca tenisul de ma
să, tirul, handbalul, vinovați sînt 
toți cei de care depinde bunul 
mers al acestei discipline: 1. 
conducători; 2. antrenori; 3.
jucători. Un exemplu de modul 
cum înțeleg mulți dintre conducă
tori să-i trateze pe antrenori: la 
o deplasare a echipei de juniori 
Știința Timișoara, antrenorul a 
fost lăsat pe peronul gării FIIND
CĂ NU ERAU BANI PENTRU BI
LETUL LUI DE TREN, IN TIMP 
CE PENTRU DOI CONDUCĂ
TORI S-AU GĂSIT FON DU Rit 
Și asemenea situații de desconsi
derare a antrenorului mai sînt 
destule. Dar antrenorii ? Nici ei 
nu muncesc spre a fi la punct 
cu toate noutățile fotbalistice. însă 
nu e mai puțin adevărat că nu 
sînt sirficiente materiale documen
tare. Jucătorii vor să ajungă, re. 
pede și cu cit mai puțină caznă, 
fotbaliști de tnîna tatii. Nu se 
poate. Fără efort în timp, fără 
modestie și seriozitate nimeni na 
va cuceri definitiv poziția cea mai 
de sus. Din cauza aceasta înregis- 

Bindea, Beke, Sepi II, Schwartz și Dobay, văzuți de Neagu.

Peste tot pe unde au 
trecut, tinerii au fost pri
miți cu multă căldură de 
populație. Cu acest prilej 
au avut loc diferite între
ceri sportive între echipe
le locale șl echipele gru
pului de excursioniști.

ÎNTREPRINDERE 
DE CONSTRUCȚII 

SPORTIVE
La Varșovia, pe strada 

Krolewska, se ridică un 
bloc ale cărui lucrări de 
finisare exterioară sînt în 
curs. In interior la toate 
etajele luminile sînt a- 
prinse -pînă noaptea tîr- 
ziu. La ușa de intrare sS 
poate vedea o firmă pd 
care stă scris; „Intre-:

prinderea pentru proiec
tări de construcții",

O secție a acestei mari 
întreprinderi poartă de
numirea : „Sport". In
tr-adevăr, colectivul de 
arhitecți și ingineri con
dus de Janusz Jelnicki 
care lucrează în această 
secție are sarcina de a 
proiecta și construi dife
rite baze sportive. Din 
aceste birouri au plecat 
6pre aprobare planurile 
Stadionului „Celor 1P 
ani", a combinatului 
sportiv din Lodz și a aL 
tor lucrări sportive. Ac
tualmente se lucrează la 
proiectul de reconstrucție 
a Institutului de Cultură 
Fizică din Varșovia; la 
proiectul stadionului aso

trăim căderile rapide ale elemente- 
lor-speranță“.
BEKE, INTERUL CARE A JUCAT 

NUMAI CU DREPTUL
Beke ne-a vorbit așa cum jucat 

liniștit, metodic, „Eu nu împărtă
șesc total pesimismul care stăpâ
nește acum aproape pe toți cei ce

———
I Ancheta noastră:

„Care sînt cauzele1 
nivelului scăzut

I al. II fotbalului nostru * Inostru

mult de la ju- 
într-adwăr, nu 

juca numai eu 
am făcut treabă

se interesează de fotbal. După 
mate, fotbalul nu este ta mare 
pericol, așa cum poate au lăsat 
să se înțeleagă multe din răs
punsurile la anchetă. Eu cred că 
el străbate o perioadă mai proastă 
din care va ieși. Motivul este și 
lupta acerbă care se dă anul a- 
cesta în campionat, față de numă
rul mare de echipe care retrogra. 
deazâ. Și, in plus, ne aflăm în 
plină perioadă de acomodare cu 
fotbalul nou, de viteză și mișcare, 
care cere mai 
oători. Astăzi, 
se mai poate 
un picior. Eu 
bună numai cu unul. Acum, așa ce
va nu mai este posibil. Nu se dă 
suficientă importanță exersării lo
viturii la poartă. Din acest punct 
de vedere, fotbaliștii se prezintă 
foarte slab. Portarii pot sta li
niștiți la locurile lor. Pavlovici. 
Zombori, Czinczer, David și ceilalți 
își amintesc: cînd Rudy Welzer 
avea balonul la 20—25 de m, de 
poartă își și scuipau în palme. Da, 
loviturile la poartă nu sînt sufi
cient exersate. Un ultim aspect: 
mai multă atenție la selecționarea 
elementelor tinere. Incepînd ou pi
ticii și juniorii să fim severi. Atît 
aptitudinile, cit și perfecta sănăa 
ta te să fie condiții ale intrării tn 
echipele de speranțe".

SEPI. SPECIALISTUL IN 
„VOLEURl"

„Sînt pentru întinerire. Dar cu 
socoteală. Să intre în echipa națio-

(Cantinuare tn pag. 5-a)

ciației Gwardia, care va 
fi construit tot la Varșo
via, etc.
INOVAȚII LA MATE

RIALE SPORTIVE 
PENTRU SCHIORI
întreprinderile pentru 

confecționarea materia
lelor sportive „IK’ARIA" 
din Bmo au pregătit o 
mică surpriză pentru 
schiorii cehoslovaci. Este 
vorba de noi legături a- 
plicabile la 6chiurile pen
tru probele de coborîre, 
care feresc pe sportivi 
de accidente în cazul u- 
nor căderi grave.

Noul prototip de legă-, 
turî a. fost experimentat 
de schiorii cehoslovaci cu 
prilejul concursurilor din 
munții! Tatra, concursuri 
care au avut loc în 
cursul acestei veri, iar, 
acum s-a trecut la fabri-i 
carea în serie a legătuț^ 
riffle



In ajunul întrecerilor decisive...
De obicei, pentru a ilustra suc

cesul unei competiții sportive ci
frele constituie un factor conclu
dent. De aceea, vorbind despre 
„Săptămîna atletismului' enume- 

.*  răm doar cîteva date staTTstîce: 
participant — aproape 1500; per
formanțe— 3 finaliști ia proba de 

- înălțime cu rezultatul de 1,60 m.; 
trei finaliști la proba de 100 m. 
cu rezultatul de 12,2 sec.; două 
finaliste ia' proba de artinbare a 
greutății cu performanțe de a- 
proape 9 m....

Fără îndoială că aceste țfle»a 
I rezultate tehnice reprezintă o w- 
" țiairxi seama

realizate de elemente a căror acti- 
. -,vidate sportivă se afla în faa*  de 

i taceput
In cele trei zile de concursuri 

, preliminare ale „Săpta<ainii atie- 
tismului" am fost martorii unor 

•fapte deosebite petrecute pe st»- 
”dfon. Să amintim doar cîteva din 
„ noianul acestora^ 
,, —întrecerea săritorilor în Înăl

țime continua cu ardoare. Ștacheta 
fusese ridicată la 1,60 tn. In fati 
ei se aflau trei concurenți pe ale 
căror chipuri îmbujorate se puteau 
citi bucuria rezultatelor obținute 
și emoția încercărilor de a le de
păși. Doi concurenți au trecut a. 
ceasta înălțime la a doua încerca
re. Al treilea concurent — elevii 
Co® Dan de la școala medie Nr. 
4 — care doborîse ștacheta pen
tru a doua oară era atit de întris
tat .încît nu se mai încumeta să 
încerce o nouă săritură. In jurai 
său, colegii de clasă nu conteneau 
cu încurajările: „Dane, nu-ți pier
de încrederea în puterile tale. Vei 
sări, încearcă !". Cuvintele colegi
lor i-au dat parcă noi puteri Ini 
Dan. După cîteva clipe — aplauze 
și îmbrățișări. A treia încercare 
reușise. Dar cea mai mare satis
facție a celor ce l-au îmbărbătat 
pe Dan a prilejuit-o clipa în care 
acest elev sîrguincios a trecut 
peste ștacheta înălțată la 1,65 m., 
rezultat datorită căruia s-a clasat 
pe primul loc.

...Arbitrii de la sectorul de arun

urmeie... „maestrului și
nii dintre, o ti tor ii ziaruluiy îică un titlu asemănător celui de 
nostru JMEspecial cei din _ acum patru luni : La Galați, pe i 

lăți) păstrează încă în urmele unor mtfterioase 
T*fnK%sble  „note A de Ppl ce ?

drum" ale idioi^ reporteri... oca- 
zionali : _ ^maestri^" și „dișcipo-, 

3ul“vjflgțhaeeastă formă, pagirf 
da» satiră și humor din 12 iume 
J9f6 -prezenta (chiar și celor cjre 
iHlprea doreau/ acest lucru) ;un 
iaîflfe destul dț.-^bogat al f 
smfof3care frinău dezvoltarea’ac- 
tivității sportive in orașul Gafați. 
Un recent popas în orașul de pe 
malul Dunării ne-a oferit și pri
lejul de a urmări eficiența ace
lor „note de drum" și, astfel, am 
pornit, plini de curiozitate, pe 
urmele... „maestrului și drecipo- 
Suhii"! Iată oîteva din însemnă
rile care au acoperit fiilele unui 
nou carnet de notițe, însemnări 
<are în nici un caz nu mai justî-

dispa- f

ulte dintre- sporturile 
rute atf reapărut. La 

ji. tivul șpertiv Locomotiva se
Nț>- " desfășoară acum o in teas ă ac- 

tivftaie. la Voința a b»at ființă 
o secție nouă,' îa Energia-Construc- 
torul numărul membrilor secției 

de box s-a mărit considerabil. Se 
mai așteaptă reapariția secției de 
box a colectivului Energia-Meta- 
lul... Și acum, cîteva cuvinte des
pre celelalte sporturi... invizibile 

cu patru luni în urmă: FOTBAL: 
s-a îmbunătățit simțitor munca în 
secțiile colectivelor Energia Me-

dispă- 
eofec-

ic-

, FI oul bazin de înot din Galați este in plină construcție.
(Foto L.- Tibor)

care a greutății anunțaseră rezul
tatul înregistrat de una dintre 
concurente. Autoare, performan
ței — eleva Anca Gurău de la 
școala medie nr. 22 — și-a rotit 
instinctiv privirile spre tribuna 
care i-a oferit o plăcută surpriză. 
Printre numeroșii spectatori se a- 
tla mama ei. Odată cu informarea 
asupra rezultatului obținut — 8,51 
m_, locul II in clasamentul probei 
— Anca i-a vestit mamei sale că 
la această performanță trebuie sa 
adauge și cele trei r»Ae de 5 ob
ținute în dimineața zilei de con
curs la erele de geografie, psiho 
logic și limba nisă.

— Pe pista stadionului patru e- 
levi discutau inflietatea în pro
ba de ștafetă. Zeci de glasuri iz
bucneau de fiecare dată cînd a- 
lergătorii aceleiași echipe treceau 
priri fata înflăcărațllor suporteri:' 

Affind că printre „adversarii*  
aceriei echipe se aflai chiar co
legi tfe ai lor de rissă, m-am a- 
dresat, cu nedumerire' entnziaști-

.ăor saporieri;
— De ce i-ați încurajat doar ps 

cai P«*™  eleri ? Suporterii au 
răspuns aproape fei cm :

— Aceasta este ștafeta fruntași 
tar la Mvătăturl'

★

Trei zile de întreceri încordate 
ia capătul cărora bilanțul este 
peste așteptări.

Acum, în ajunul zilei decisive, 
sîntem îndreptățiți să nădăjduim 
un total succes al „Săptămînîi at
letismului*.

Din partea voastră, dragi elevi 
— finaliști ai competiției — aștep
tăm o comportare demnă de frun
tași sportivi ai școlilor. Să luptați 
cu întreaga voastră pasiune și 
pricepere sportivă pentru a de
păși performanțele cu care ați 
reușit să vă calificați în finale. 
Succesele voastre vor fi o vie sa
tisfacție a părinților voștri, a pro
fesorilor care vă îndrumă, a cole
gilor pe care-i reprezentați. Suc- ; 
cesele voastre, dragi finaliști, vor 
prilejui șj satisfacția noastră, cei 
ce v-am invitat la această compe
tiție.

PETRE DAVID

★

I

Bucurie de nedesfris pentru participanții la competiția „Săp- 
. tâmina atletismului" 1 /*  mijlocul lor, maestrul sportului DUMI
TRU COh’STANT/R care, la cercul de aruncări, explică viito
rilor ăileți. tehnica aruncării greutății... (Fota M, Petrescu)

,C REGOMAN I>ĂRi..ru
Fără îndoială că profesorii de 

educația Haită de la școUhe c»re 
sint reprezentate Ia finalele 
.-Săpttminii attatiMnuIui” se vor 

« contribuie la • tit mai 
bu*ă  desfășurare a probelor de 
miioe. Colectivul de organ-zave a 
,.Să**ăadnii  atletismului0 face o 
serie de recomandări ajutătoare pe 
care le publicăm mat jos.
• Participanții la Lnate'e 

..SdpUcntnii atletisimdui*  se vor 
orezetrta la stadionul Tineretului 
la ora 6 30.

• Festivitatea de deschidere 
a finalelor va avea loc mîine la 
ora 9.
• Pentru probele finale de 80 

m. lete, 100 m. fete și băieți, 300 
m. fete și 400 m. băieți s-au al
cătuit cîte trei serii fa fiecare 
probă. Ordinea elasamentudui se 
va întocmi pe baza reziaitatekx 
înregistrate în seriile respective.

• Proba de săritură în înăl
țime băieți va începe cu ștacheta
rkȘcată la 1,25 m., iar aceea 
rezervată fetelor va mceoe cu 

ștacheta ridicată la 9,95 in.
• Premierea primilor trei cla

sați în fiecare prooă se va lace
■după încheierea probelor respec
tive.

• Listele participanților la fi
nalele „Săptănrînii atletismului” 
sînt afișate la redacția ziarului 
„Sportul popular" str. C.tin
nr. 17. fi

• Și acum, cîteva date șta. 
tistice: numărul total al finaljști- 
lor la „Săptămîna atletismului” 
este de 281 elevi și eleve. Cel 
mai mare număr de finaliste — 
i>7 i— sînt efeve ale școlii medii

Miul „11 Iunie" și S.N.G., Loco, 
motiva CFR, Progresul, Voința, 
Flamura roșie și Recolta. NATA- 

ȚIE: înotul este acum practicat de 
către mai nai Iți tineri și tinere din 
colectivele Energia Metalul S.N.G. 
și Constructorul, însă organizarea 
secțiilor întîrzie. Secția colectivu
lui Flamura roșie, desființată a- 
cum doi ani nu arată deloc semne 
de reluare a activității. GIM
NASTICA: E drept, siecția de 
gimnastică a colectivului Flamura 
roșie riu a făcut niciun pas îna
inte, dar, în orașul Galați, au 
început să se organizeze nu
meroase concursuri, iar la „Cu
pa orașelor" gimnaștii gălățeni 
au ocupat locuri fruntașe. HAND
BAL : Au fost reluete ședințele 
cu comisia regională ($e pă
cat că din această comisie su 
muncesc decît doi oameni), s-au 
disputat multe jocuri și handbalul 
a început să capete o largă po
pularitate. In continuam, cîteva 

constatări despre eficiența cri
ticilor noastre în alte probleme: 
la Flamura roșie situația proastă 
a secțiilor de lupte și haltere nu 
s-a schimbat, la Locomotiva 
DRNF s-au luat cîteva inițiative, 
dar munca nu s-a îmbunătățit 
prea mult, stadionul colectivului 
Energia Metalul S.N.G. este acum 
practicabil, comisiile regionale de 
baschet, volei, natație și auto- 

moto, care dețineau „lanterna ro
șie", s-au pus pe treabă, iar la 
competițiile de masă au partici
pat numeroși tineri și tinere.

Iată dar că incursiunea pe ur
mele „maestrului și discipolu'ui" 
ne-a dat satisfacția să constatăm, 
încă odată, că, acolo unde cri
tica este însușită, rezultatele fru
moase nu se lasă așteptate.

D. GIRLEȘTEANU 

nr. 22 (profesoara de educație 
nzică tov. Ana FHMț.- Gri mai 
mare număr de finaliști — 21 — 
sînt elevi ai școlii medii' nr. 7 
(prof, de educație iisică, tov. Că
rnii Morțun).

Prooramul tehnic 
al finalelor

Ora 9,30: 100 m. băieți ca
tegoria 14—15 ani; 100 m. 
băieți cat. 16—17 ani, arunca, 
rea greutății băieți și fete: 
săritura în înălțime fete.

Ora 9,50: 300 m plat fete: 
săritura în lungime băieți și 
tete.

Ora 10: 1000 m. băieți.
Ora 10,15: 400 m. băle}L
or» 10,30: 100 m. fete cat.

16—17 ani: săritura în înâl-
țlme blăiețl.

Ora 10,45: 80 m. fete cat.
14—15 ani.

Ora 11: ștafeta 8-ț-4-}-2 
4-109 m. băieți.

Ora 11,15: ștafeta 4x100 m. 
fete.

1
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4 O importantă consfătuire pe țară 
cu președinții unor colective sportive

Luni dimineața va începe 
în sala mare de ședințe a 
C.C.S. din Bd. 6 Martie (dea
supra Casei de Cultură a Sin
dicatelor) o importantă cons
fătuire la care participă nu
meroși președinți de colective 
sportive din întreaga țara pre
cum și activiști ai comitetelor 
regionale U.T.M., C.F.S., ai
asociațiilor sportive și repre
zentanți ai organelor sportive 
centrale. Consfătuirea va 4'ira 
trei zile (22, 23 și 24 octom- 

■~brie) și va avea Ca obiect' ac
tivitatea din cadru} colectivu
lui sportiv — unitatea de bază 
a mișcării noastre sportive. 
După un referat prezentat de 
secția C.F.S. a C.C.S. vor îi 
supuse discuțiilor referate sus

Ultima întrecere înaintea finalelor de cros

Duminică, în reședințele de re
giune, un nou start! De data a- 
ceasta, în crosul de mase .,Să în- 
tîmpinăm J Noiembrie" vor lua 
plecarea seniorii și senioarele... Și, 
dacă ar fi să ne orientăm după în
suflețirea pe care au dovedit-o, cj 
o duminică în urmă, juniorii și ju
nioarele, ar trebui să prevedem a- 
ceeași atmosferă entuziastă care a

Rmduri de Ia corespondenți...
O In regiunea Craiova se desfă

șoară cu succes o competiție spor
tivă de mase — locală — denu
mită „Spartachiada craioveană**.  
Competiția are patru etape — pe 
colectiv, centre de comune, raion 
și regiune — și urmează a se în-( 
cheia la 11 noiembrie. Băieții se' 
vor întrece la atletism, tir, hand
bal și călărie, iar fetele la atletism, 
tir și volei.

I. AMĂRÂȘTEANU-coresp.

O Pînă ia sfîrșitul anului, orașul 
Bapău va aveș o nodă și frumoasă 
bază soortivâ: stadionul ..23 Au
gust", cu o capacitate de 12.000 
locuri. Ritțnul în care se execută 
lucrările s-a intensificat odată cu 
venirea pe șantier a unor noi bri
găzi de tineret. In incinta stadio
nului vor putea avea loc întîlnlri 
de fotbal, handbal, rugbi și atle
tism. Noua baza sportivă din Ba
cău va avea în apropiere o sală 
de gimnastică, un bazin de înot 
și un poligon de tir.

M. NEGRlEANU-coresp.

• ba Pitești este în curs de des
fășurare o competiție organizată de 
colectivul Progresul din localitate, 
la șah, tenis de masă, tir și volei. 
După exemplul acestuia, consiliul 

suri. în mai multe etape Ia: trîrită. 
șah, tir, tenis de masă ți volei. Cei 
mai mulți participant au lost mo
bilizați de colectivele G.A.S. ște- 
fănețti, G.A.S. Piatra Olt. U.I.L. 
Stîlpeni și S.M.T. Drăgâșani.

ILIE FETEANV-coresp.

• Numeroși membri al colectivelor 
sportive din Tî mă veni și-au trecut 
m ultima vreme probele pentru 
obținerea insignei G.M.A. Dintre 
aceștia 31 au reușit să treacă toate 
normele, devenind purtători ai insignei

FENIKEL LADISLAU-cotesp.

• Fără îndoială una dintre sec
țiile cu cea mai rodnică activitate 
din școala sportivă de tineret din 
Craiova este secția de tox. La fi
nalele campionatului rezervat aces
tor școli, craiovenii au cucerit lo
cul I la mai multe categorii reve
niți du-le astfel și Cupa comisiei,
centrale de specialitate. Acest suc-' 
ces se datorește antrenorului Alton-1 
te Ciocan dar și perseverenței cu 
care se pregătesc tinerii boxeri Ion 
Pîrvu, Octavian Mărăcineanu, Iile 
Șerban ș.a

GEORGE POPESCU-coresp.

• Sportivii constănțeni fac o su
gestivă propunere: înființarea de 
către cabinetul medieo-sportiv a 
unor cursuri sanitare la care să 
participe și activiști ai colectivelor 
sportive. Cursurile sanitare ar da 
posibilitate oricărui activist să asi
gure — la nevoie — un prim aju
tor sportivilor accidentați.

C. GOLDENBERG-coresp.

ținute de colectivele sportive, 
avînd ca temă munca consi
liului colectivului sportiv, for
mele și metodele de organizare 
a activității sportive de nosă, 
asigurarea bazei materiale, a- 
jutorul și îndrumarea activi
tății colectivelor de către or
ganele C.C.F.S. și consiliile 
centrale ale asociațiilor, for
mele și metodele de organi
zare a propagandei sportive și 
a muncii de educație, formele 
și metodele de atragere a ță
ranilor muncitori în sport.

Această consfătuire are o 
deosebită importanță, concluzi
ile ei fiind menite să ducă ’a 
luarea unor măsuri eficiente 
pentru întărirea muncii în co
lectivele sportive.

caracterizat de altfel și ediția 
din acest an a crosului „Să în- 
tîmpinăm 7 Noiembrie".

Din Iași, corespondentul nostru 
Eugen Ursu ne-a relatat că etapa 
de regiune rezervată juniorilor 
junioarelor a fost organizată in 
împrejurimile Bîmovei, pe un t',- 
seu foarte bine ales, adecuat a- 
cestui gen de întrecere O ve:: 
prilej s-au relevat cîteva elemer. 
te de talent, ca Dumitr.i Radu
lescu (raionul Bîrlad) Elena Sa- 
boiduc (Iași) etc.

Și corespondentul nostru Emil 
Bocoș din Cluj ne-a transmis 
vestea unei bune organizări a a- 
ceștei etape. întrecerile au fost si 
mai interesante, deoarece clujenii, 
principalii favoriți, au fost între- 
cuți de tineri din raioane (Cornel 
Pop din raionul Dej și Lujza Nă
drag din Luduș au cîștigat la in
dividual). Pe echipe însâ victoria 
a revenit clujenilor, astfel că a- 
ceștia vor participa în etapa fi
nală.

In Capitală, mîine, se va des
fășura și etapa pe Capitală a cro
sului „Să întîmpinăm 7 Noiem 
brie". Concurenții vor alergi ne 
un traseu anume ales, în împrejuri

mile stadionului Tineretului
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însemnări după turneul rugbișiilor în Anglia
VIZI TÎVD OR AȘIL RUGBY Coflsfitwrea utreMrStr 

ie schi
Spre orașul Rugby am plecat 

cu autobusul din Leicester. Era 
o după amiază mai frumoasă ca 
altele, deși soarele continua să 
fie la fel de zgîrcit. In dreapta 
și în stingă șoselei bine asfaltate 
se întind cit vezi cu ochii pășuni 
nesfirșite. Dar, spre deosebire de 
pășunile din țara noastră, acestea 
de aci sînt împrejmuite, în cele 
mai multe cazuri cu un gard viu, 
înverzit, destul de' înalt. Același 
peisaj întîlnit peste tot în Mid
land, sau cum am spune, în gra
iul bătrinilor cronicari, in .țara 
de mijloc* *...  a Angliei desigur.

asistă Ia întreceri- Deci mal 
mult curaj arbitri!
• Antrenorii au și un însem

nat rol educativ. Dar ce fel de 
educație po; primi luptătorii res
pectivi dacă — de pildă — văd 
că antrenorii lor își permit să- 
apostrofeze pe arbitri, să țipe tn 
gura mare, ba uneori chiar să-li 
insulte. Exemple de felul atestai 
ne-au furniza, corespondentul .nos
tru din Cluj ți arbitrul principal aF 
reuniunii de la Cluj. Cei în cauzai 
suit antrenorul 1. Lovasz (Re
șița) și V- Bați (Timișoara) care- 
— de altfel — au și primit cite- 
o suspendare de o lună. Avertis
ment pentru o culpă oarecum a. 
semănătoare a prim'd și L- Ko
vacs (Hunedoara). In acest t:mp 
vor avea (desigur) posibilitatea 
să-și analizeze atitudinea șl să-și 
potolească nervii 1 

tru dezvoltarea acestui gen de 
probă pentru câ — așa cum am 
mai subliniat — proba completă 
desfășurată în primele zile ale 
campionatelor, nu ne-a mulțumit 
cîtuși de puțin. Spunem aceasta! 
gîndindu-ne și la situația destul de 
neplăcută cînd organizatorii și cei 
aproximativ 40 de arbitri au avut 
de urmărit evoluția a 6 călăreți și 
sosirea a doar trei dintre ei.

întrecerile din cadrul campiona
telor au continuat ieri după amia
ză cu proba de dresaj categoria 
„B“ la startul căreia s-au prezentat 
3 călăreți: I. Oprea, cu Sulina, N. 
Marcoci cil Koheilan și N. Mihalcei 
cu Corvin toți de Ia CCA. N, Mi- 
halcța a reușit să-și păstreze titlul 
cucerit anul trecut (cu același cal 
și cu 142 pct) realizînd un punc
taj bun (145,80). Ultima probă 
desfășurată ieri: obstacole catego
ria mijlocie a însemnat, de fapt 
o dispută pentru titlul de campton 
între călăreții de la C.C.A., care 
au donfnat întrecerea, prezentînd 
cai de valoare. Proba s-a disputat 
în două manșe pe un parcurs 
foarte dificil care a cerut concurări, 
ților și cailor eforturi deosebite. La 
prima manșă au luat parte 10 cală* 
reți dintre care, singur meslrul 
sportului Mihaj Timu (CCA) pe ca* 
Iul Odobești I a terminat parcursul 
fără greșeală. Dificultatea probe! 
reiese din analiza următorului „bi
lanț": 3 concurenți eliminați fn pri
ma manșă, (Gh. Ghițuran, Chirii* 
Titus șl I. Stuparu) 2 concurenți 
cu un mare număr de canalizări (!• 
Stuparu, cu Castor 27 pct. și N. 
Niculescu cu Nor 41 3/4 puncte), o 
retragere din probă, după prima 
manșă a călărețului I. Oprea — 
din cauza accidentării calului. Toa
te acestea au mărit considerabil 
șansele călărețului M. Timu în 
lupta pentru titlu și acesta, deși a 
totalizat 12 penalizări în manșa a 
doua, a cucerit titlul de campion 
republican Ia această probă. Cam
pionul de anul trecut — D. Velicu 
a fost penalizat cu 36 pct. ocu- 
pînd locul 3 după Gh. Antohi 
(CCA) care s-a clasat pe locul lî 
cu 20 pct. penalizare.

Tot discuiind despre pășuni, 
vite și alte chestiuni de acest fel. 
am ajuns repede la Rugby. Dru
mul n-a durat mai mult de o oră. 
La intrarea în oraș — surpriză. 
Gogu Soculescu — talonerul Lo
comotivei, care se afla lingă mi
ne, îmi arată rizînd semnificativ, 
primul teren întîlnit în acest oraș 
în care s-a născut rugbiul. Stu
poare I Era un teren de fotbal’! 
Pentru cei care se miră poate de 
această paranteză, este cazul si 
amintesc că rugbiștii mi tachinau 
mereu arătîndu-mi numărul mare 
de terenuri de rugbi. aceasta de
oarece ei cunoșteau calitatea men 
de membru în comisia centrală 
de... fotbal.

Autobusul a oprit pe o stradă 
laterată lingă un gard de lemn. 

' Coborîm și intrăm înt'-n curte. 
Rămlnem uimiți de md'imea et. 
Inchipuiți-vă cel puțin 3—4 hec
tare acoperite cu un gazon des 
ca perla și înalt de vreo 20—30 
cm. Rugbiștii nu s-au putut stă- 
pîni și au început să fugă și sd 
se placheze reciproc, deși erau 
îmbrăcați în haine de oraș. Mo- 
raru. lordăchescu, Dobre, lonescu 
și alții m-au Invitat să fac ace
lași lucru spunindu-mi: .F. o ade
vărată plăcere să fii trîntit pe un 
astfel de teren*.  Tentantă propu
nere, dar am preferat să verific 
afirmația tor sărind de citeva ori 
ne minunatul gazon care intr-a- 
devăr avea o elasticitate neobiș - 
nuită. Căpitanul echipei, Titi lo- 
nescu. m-a rugat să nu uit ca in 
reportai să subliniez că deși se 
joacă rugbi, gazonul nu este de 
fel stricat. -Aceasta spre știința 
anumitor tovarăși de la IEBS 
care se pare că sînt de altă pă
rere. lată că m-am conformat ce
rerii căpitanului și a multor mem
bri ai echipei

Pe zidul dinspre partea de sud 
a curții se află o placă de mar
moră a cărei inscripție amintește 
tuturor vizitatorilor fapta năstruș
nică a elevului William Webb 
Ellis care într-o zi a anulai 1823, 
aflindu-se în această curte, a lu
at mingea în brațe și scăoînd de. 
toți cei care au vrut să-l oprească 
a reușit sd intre cu mingea tn 
poartă punînd-o jos dincolo de 
Itnia porții. Această faptă neobiș
nuită — menționează inscripția — 
a constituit baza de plecare pen
tru organizarea ulterioară a focu
lui de rugbi. Bineînțeles, că pri
mii care au practicat acest sport 
au fost elevii școlii din orașul 
Rugby, al cărei elev era William 
Webb Ellis și în curtea căreia 
s-a născut jocul, fn această curte 
ne aflam acum noi. totul echioei 
de rugbi a Bucureștiului.

înainte de a vizita școala, de
venită renumită în lumea întrea
gă in urma faptei mai sus amin
tite, am urmărit cu atenție cît de

Timp de trei zile am putut ur
mări evoluțiile jucătorilor și jucă
toarelor noastre de trunte în cadrul 
concursului de verificare a loturi
lor reprezentative de tenis de masă. 
Ca o concluzie generală, se poate 
afirma că nivelul întrecerilor a fost 
ridicat și că au contribuit la fac
tura bună a întîlnirilor nu numai 
titularii de pînă acum ai echipelor 
naționale, ci și o serie de tineri 
asupra cărora s-a îndreptat în ul
tima vreme atenția antrenorilor 
noștri.

Incontestabil că în această pri
vință s-a depus o activitate stă
ruitoare și rodul acestui efort co
lectiv a reieșit limpede: am pro
gresat atît pe plan calitativ cît și 
pe plan cantitativ, s-a lărgit sfera 
elementelor cu perspective pentru a 
ne reprezenta în arena internațio
nală. Este cazul jucătorilor Șirlin- 
can, Bujor, Andronache, Maria 
Golopența, Irma Magyari, Maria
na Barasch, Maria Gavrilescîi și 
Marta Tompa.

In această ambianță favorabilă, 
chiar o jucătoare cu state mat 
vechi de servici dar totuși tînără 
ca vîrstă, cum este de pildă Ca

tifelei Fălea a reușit să progreseze 

perfect și uniform este tuns ga
zonul de către o mașină specia
lă, remorcată de un mic tractor. 
Profesorul care ne-a primit și 
ne-a servit de ghid, ne-a spus că 
tn cartea respectivă slnt antena 
fate patru terenuri de rugbi și 
mai rămine loc suficient pentrr 
plimbare sau pentru alte focu'i 
ale elevilor. Acum fiind vacanță 
gazonul a fost lăsat să crească 
mai mare, pentru a se reface, 
stîlpii porților fiind scoși.

Am aflat că școala din Rugby 
a fost fondată încă In 1567. la 
decursul anilor, la această școală 
au învățat tineri care ulterior au 
deverul personalități remarcabile. 
Printre aceștia se află și arhi
episcopul de Canterbury. Din <*■  
ceasta școală a pornit inițiativa 
de reformă a metodei de predare 
și a regimului foarte sever care 
domina în școlile <Sn Anglia. 
Prima autoconducere a etedlor a 
fost organizată aci spre sfî'șit-cl 
veacului trecut.

Ne-a impresionat foarte mult 
interiorul unei clase pe care a-n 
vizitat-o. Totul aci este la fel ca 
tn urmă cu sute de ani. Nici o 
parte din mobilier nu este schim
bată. Pupitrele sînt acoperite de 
semnăturile elevilor care și-au 
ros coatele pe ele de-a lungul 
veacurilor și deceniilor. Titi lo- 
nescu a ctștigat un rămășag, or. 
ganizat ad-hoc, găsind cea mec 
veche inscripție datată d;n anul 
in care a izbucnit revoluția fran- 
ceză — 1789.

Am vizitat apoi cu deosebit in
teres atelierul de mingi și ghete 
de rugbi .Gilbert". In acest ate
lier, situat la mai puțin de 100 m 
de școală, a fost confecționați 
prima minge de rugbi — cunos
cutul balon oval caracteristic a- 
cestui joc. Cu mândrie. urmașa 
acelui Gilbert, cizmarul care in 
1823 a făcut prima minge, men
ționează acest lucru nu numai oe 
firma atelierului ci pe toate ma
terialele de reclamă și propagan
dă. Atelierul este mic. tn contrast 
cu marea sa reputație. In față, la 
stradă, se află un magazin de 
desfacere. In fundul curții o mi
că clădire cu etaj. Este atelierul 
propriu-zis. Doar o singură mași
nă. Una de tăiat talpa. In rest se 
lucrează de mină. Am cunoscut 
pe unul dintre muncitori care 
spune, cu vădită mindrie in glas, 
că lucrează în acest atelier de 
peste 40 de ani. Iată tacă o ex
plicație a bunei calități a mingi
lor, .Match" și a celorlalte pe ca
re le produce atelierul Gilbert

înainte de a părăsi magazinul, 
rugbiștii noștri, ta rugămintea 
proprietarului, și-au așternut sem. 
păturile tntr.un registru. Răsfoind 
acest registru vechi, am găsit nu
me faimoase în rugbi. cunoscut! 
internaționali din echipele Aus
traliei. Africii de Sud. Noii Zee- 
lande. Franței, din echipele Angliei 
ș. a. Sîntem siguri că cei ce-șt 
vor așterne semnătura după u- 
ceea a rugbiștilqr bucureșient, 
descifnnd una sau alta dintre 
semnăturile lor, își vor aminti d» 
sportivii romîni al căror renume 
se răspindește acum departe, din. 
colo de granițele patriei noastre.

Rugby, un orășel străvechi din 
mijlocul Angliei, devenit renumit 
pretutindeni tn lume datorită năs
trușnicii fapte a unui elev de 
școală va dăinui în amintirea 
noastră. ȚICU S1MION 

Calm și mai multă îacre^ere ia forțele proprii!
...este principala recomandare ce trebuie făcută 

fruntașilor tenisului nostru de masă
serios datorită unei pregătiri per
severente și contactului mai des cu 
jucătoare de certă valoare.

In același timp, barometrul în
trecerilor care au avut loc în sala 
Floreasca ne-a impus și o altă 
constatare. Se observă o tluctuație 
de formă, un joc oarecum inegal, 
unele nesiguranțe în comportarea 
fruntașilor. Editicatoare sînt îh a- 
ceastă privință cîteva rezultate. 
Harasztosi o învinge cu ușurință 
pe Ella Zeller, dar este întrecut de 
Nazarbeghian, care la rîndul lut 
pierde la Zeller. Bujor face un 
meci excepțional, cedînd la limită 
lui Harasztosi, pentruca apoi să 
nu-și găsească ritmul nici un mo
ment în partidă cu Ella Zeller, de 
tare a fost învins cu 3—01 In tur
neul fetelor asemenea cazuri sînt 
și mai numeroase. Același aspect 
l-a oferit și jocul Angelica! Rozea- 
nu, care, alături de acțiuni frumoa
se, conduse cu multă măiestrie, a 

avut șl numeroase ezitări, o insu

Unele probleme în sportul luptelor
• Primele două etape ale cam

pionatului republican de lupte pe 
echipe ne-au dat prilejul să facem 
unele constatări pozitive și in 
același tknp să semnală n multe 
lipsuri. Îmbucurător este, în pn- 
mul rînd, faptul că de Ia început 
meciurile au avut un caracter mai 
dirz, luptătorii fiind mai bine 
pregătiți din punct de vedere fi
zic. S-a stabilit un echilibru în
tre majori.atea formațiilor parti
cipante, dovadă și scorurile st.-în- 
se cu care s-au terminat foarte 
multe îniîlniri. Chiar și rezulta
tele socotite drept surpriză cu 
care Dinamo București și C-C-A. 
au terminat unele partide pot ti 
puse în m3re măsură pe seama 
acestui echilibru care se vădește 
de la etapă la etapă.

• Importantă, în același timp, 
este apariția unor noi elemente 
talentate și bine pregătite din 
punct de vedere fizic (Bivolaru, 
Gergely-Energia Hunedoara ș.a.) 
maturizarea și progresul tehnic 
aF altor lup.ători tineri (M. Gris- 
tea-Hunedoara. F. Popescu, D. 
Grozavu, I. Ionescu-Metalul Re
șița, I. Pintea-Voioța Tg. Mureș, 
etc-). Dezvoltarea acestor luptători 
tineri trebuie urmărită însă cu 
deosebită grijă și nu lăsată la 
voia In.implării. Calitățile lor tre. 
buiesc șlefuite și îndrumate știin
țific. Există în această privință 
pericolul plafonării și al automa
tizării unor deprinderi greșite la 
unii dintre acești tineri ca și ace
la al îngîmfării de pe urma unor 
suocese. Să dăm unele exemple. 
I- Pintea este un luptător cu ca
lități fizice excelente, cunoscut 
prin vioiciunea sa și prin ritmul 
viu pe care-1 imprimă luptei. El 
luptă însă dezordonat și nu are 
stil. Adversarii au început să-i 
cunoască slăbiciunile și rezulta- 
tele bune au început să-I oco
lească. M. Cristea se remarcă prin 
talentul său. prin felul cum își 
conduce lupta și prin forța ridi
cărilor de la parter- Dar aceste 
succese l-au îngîmfat ducîndu-1 

ficientă hotărîre și calm în mo
mentele decisive, fapt care a pri
vat-o de rezultate superioare.

Este firesc ca la orice început 
de pregătire să existe asemenea 
fluctuații, oarecare inconstanță și 
nesiguranță în joc. Desigur că, pe 
măsură ce antrenamentele se vor 
intensifica majoritatea acestor di
ficultăți vor îi . depășite. Principa
lul este ca jucătorii să nu se lase 
influențați negativ da lipsurile ine
rente primei taze a perioadei pre
gătitoare, ci să se aștearnă cu toa
tă încrederea pe lucru și rezulta
tele cele mai bune nu se vor lăsa 
așteptate.

Exemple... tonice în această pri
vință le constituie comportarea a- 
vută de Ella Zeller, Matei Gant- 
ner și Toma Heiter. Convingerea 
cu care au luptat pentru fiecare 
minge, varietatea acțiunilor între
prinse, inițiativa lor din mai toate 
partidele și ca o consecință, re

la subaprecierea unora dintre ad
versarii săi. Antrenorii respectivi 
au cuvînlnl

• Se duce o serioasă bătălie pe 
plan mondial pen Eu dinamizarea 
luptei. S-a făcut chiar propunerea 
în cadrul Biroului Executiv al 
FILA de a se reduce timpul de 
luptă la 12 minute, urmi nd ca o 
hotărîre defin tivă să fie luată 1a 
Congres. Pînă atunci arbitrii noș
tri, pot și au datoria de a contri
bui la dinam zarea întrecerii. Ei 
au Ia îndemînă avertismentele. 
Unii arbitri mai curajoși au des
calificat pentru pasivitate pe câți
va luptători. Foarte mulțî însă, 

după ce au dat două avertismen
te pentru luptă pasivă nu mai au 
curajul să-l dea și pe al treilea. 
Și astfel, întHnirea Hncezește, 
plictisește și contribuie 'a înde
părtarea puț’nilor spectatori care

Călăreții de la C. C. A. învingători 
tn primele probe ale campionatelor

Joi, tn întrecerea decisivă din 
cadrul concursului complet de că
lărie s-au înregistrat noi surprize: 
3 din cei 6 participant! au fost 
eliminați pentru „stopări” repetate 
și astfel, V. Bărbuceanu (C.C.A.), 
A. Kadar (Recolta Ploești) și C. 
Vlad (Dinamo Ploești) au rămas 
singuri în lupta pentru titlu. Învin
gător din cei... doi (C. Vlad a fost 
descalificat în cea de a treia pro
bă a concursului — obstacole —) 
a ieșit V. Bărbuceanu care acumu
lase încă din prima zi un avans 
considerabil de puncte. V. Bărbu
ceanu a cucerit titlul de campion 
republican de călărie cu rezultatul 
de —74,10 pct., o performanță 
frumoasă. De subliniat comporta
rea meritorie a tînărului călăreț 
A. Radar care a reușit să termine 
această dificilă probă pe locul II

Odată cu sfîrșitul concursului 
complet de călărie credem că vor... 
incepe și măsurile preconizate pen- 

zultatele obținute, întăresc conclu
zia noastră, că pregătirii tehnice 
trebuie să i se adauge o doză 
puternică de încredere în torțele 
proprii și un autocontrol riguros. 
Sîntem siguri că fruntașii tenisu
lui nostru de masă vor medita a- 
supra acestor scurte considerații, 
ceea ce credem că îi va ajuta în 
mare măsură să realizeze succesele 
la care sînt îndreptățiți să aspire 
în bogatul program internațional 
care îl așteaptă.

O. SEVEREANU 
N. MARDAN

★
Iată clasamentele finale ale 

concursului:
Simplu băieți: 1. Matei Gantner 

5 v.; 2. Reiter 3 v.; 3. Pesch 3 v.: 
4. Harasztosi 2 v.; 5. Sirlincan 1 
v.; 6. Bottner I v. Turneu loc 
7—12 (primii trei): 1. Ella Zeller 
5 v.; 2. Andronache 4 v.; 3. Bujor 
3 v. Simplu fete: 1. Maria Gavri- 
lescu 5 v.; 2. Tompa 5 v.; 3. Fo- 
lea 4 v.; 4. Golopența 4 v.; 5. 
Magyari 4 v.; 6. Barasch 3 v.; 
7. Strugaru 2 v.; 8. Babichlan 
1 v. Dublu băieți: 1. Gantner — 
Reiter 5 v. Dublu fete: 1. Folea— 
Strugaru 3 v. Dublu mixt: Zeller 
—Gantner 3 u.

Consfătuirea antrenorilor de 
schi care a avut loc de eurirtd în 
Capitală și la care an partiepat 
numeroși antrenori schiori și ac
tiviști, a ridicat o serie de pro 
blanc deosebit de interesante pen
tru schiul din țara noastră.

In cadrul consfătuirii s-a ana
liza» part iertarea schiorilor noș
tri la concursurile internaționale 
din anul acesta

întrebările și discuțiile pe mar» 
ginea fiecărui referat, au con
tribuit 13 elucidarea unor proofe- 
me ridicate In timpul consfătuirii. 
Cu toate acestea nu S a ajuns I» 
o wificare a vederilor tutiiroe- 
antrenorilor In ceea ce fr.veșlu» 
metodica antrenamerolni

De asetne-ea, se recomanda tu. 
Error reierenților care au susținut 
lucrări In cadrul consfătuirii an
trenorilor, să demonstreze prao*  
tic :eze!e susținute teoretic.

La iraa discuțiilor purtate Ttr 
eeîe două zile ale consfătuirii s-a 
ajuns la concluzia că pentru a se 
ridica nivelul schuluj nostru pe o> 
treapta cft na- InaEi, ar trebui’ 
invitați la noi. o serie de antre
nori dia țările und: schiul a atinsa 
performanțe deosebite.



Pentru sportivii romîni olimpiadele au început în anul 1924 ...
' Niciodată nu mi-aș ji închipuit 
cît de pasionant, cit de captivant, 
poate fi să te cufunzi ore în șir 
în lectura unor gazete sportive de 
demult, cu paginile îngălbenite 
de patina necruțătoare a vremii, 
credincioase trezoriere ale trecu
tului nostru sportiv! Citeam astfel, 
mai deunăzi, o seamă de ziare de 
acum 20—30 de ani; Mă găseam 
pentru cîteva ore desprins de at
mosfera clocotitoare a mișcării 
sportive din zilele noastre, cu tri
bunele pline de spectatori, cu urîa*  
șa revărsare de tineret de pe sta
dioane, mă găseam zic, pentru ci- 
leva ore în mijlocul meciurilor de 
fotbal de pe „Romcomit", al gale
lor de box care programau i,în 
vedetă" pe Dumitru Teică, Umberto 
'Lancia și Dumitru PaveUscu șt al 
obscurelor întreceri de af etism ea. 
re de abia dacă reușeau să adu
ne 15—20 de concurentă Era o 
atmosferă timidă, de început de 
drum, care ne face desigur să 
zîmbim astăzi cu. indulgență, dar 
care păstrează indiscutabil parfu
mul acelei epoci de pionierat.

Și tot astfel, frunzărind mulți
mea de ziare, m-am găsit fațăîn 
față cu evenimentul căutat: prima 
participare a Rominiei la Jocurile 
Olimpicei Era în anul 1924. O echi
pă de fotbaliști fantezist a'căhâ- 
iă de selecționerul unic Adrian 
Suciu, cuprinzînd pe Strode I— 
Bartha, Molnar—CozovicL Bo- 
nigsberg, Zimmermann—Taenzer, 
Guga (căpitanul echipei)', Rudy 
Wetzer, Bonciucat și Strode II,- 
a plecat la Paris, în orașul celei 
de a VJ-a Olimpiade modeme pen
tru a reprezenta culorile Rominiei. 
Rezultatul: o înfrîngere la scor
(6:0)‘ din partea Olandei. La Pa
ris plecase de asemenea și o for
mație de rugbl Nu era selecționa
ta celor mai buni jucători, fiind 
că unii dintre aceștia nu putuseră 
să-și plătească costul călătoriei. 
’Echipa noastră a pierdut de două 
ori și, de fiecare dată, la scoruri 
astronomice.

Patru ani mai tîrziu, ia olimpia
da de la Amsterdam, au făcut de-

Cu un favorit la J.O. despre ceilalți favoriți
Ca în orice duminică dimineața, 

cinematograful „Timpuri noi" era 
arhiplin... De aceea, a trebuit să 
uzăm de toată puterea noastră de 
convingere pentru a găsi un scaun 
liber pentru un spectator puțin obiș
nuit al iilmelor documentare romî- 
nești: 5 vere Strandli! Fostul cam
pion mondial la ciocan a dorit ne
apărat să vadă filmul campionate
lor internaționale ale R.P.R, — 
„Preludiu olimpic" — mai ales 
pentru a urmări tehnica de arun
care a lui Anatolii Samoțvetov.

— Așa mă antrenez eu... — ne-a 
spus Strandli. — Kinogramele, fo
tografiile, filmele sînt singurii mei 
sfătuitori. Eu n-am în Norvegia un 
antrenor bun și de aceea nici teh
nica mea nu este fără cusur.

Strandli voia să tie modest... Cel 
care în aceeași după-amiază ave*  
să arunce pe stadionul Republicii 
de trei ori ciocanul peste linia de 
60 m. este incontestabil unul din 
inițiatorii stilului modern în aceas
tă disciplină. I-nsuși Krivonosov a 
declarat în mod public că n-a fă
cut decît să ducă la perfecție teh
nica observată în aruncările lui 
Strandli.

(Se a condiționat „revoluționarea" 
performanțelor la ciocan și aceas
tă neîntreruptă cursă spre 70 m. 
pe care o efectuează specialiștii 
probei ? Răspunde Strandli:

— In primul rînd, faptul că de 
cîțiva ani atleți de valoare au în
ceput să se intereseze de această 
probă, care în trecut fusese apana
jul exclusiv al celor care eșua

seră la disc sau greutate... Apoi, 
au intervenit acele lucruri noi îrr 
tehnica aruncării, care au determi
nat ameliorarea constantă a recor. 
dului mondial.

Strandli se referă în special la 
inovația care constă din aceea că 
mișcarea de rotire a aruncătorului 
să tie comandată de cap și umă
rul sting, spre deosebire de teh
nica veche (germană) în care 
trunchiul și coapsa căutau să ur
meze rotirea ciocanului. „Exemplul 
perfect al acestei tehnici moderne

lată-l pe Vasile Firea, 'cart a ocupat locul 20 la Olimpiada 
de la Berlin, in cursa de 50 km., partidpind Ia o întrecere la Bucu
rești, In anul 1935.

plasarea âțioa aileți și scrimeri. 
Plecarea lor a fost precedată de 
multe șl jenante peripeții. Primul și 
cel mal mare obstacol l-a consti
tuit lipsa de fonduri. Guvernul 
promisese ajutor, dar... nu se ținu
se de cuvînt. Se apropia cu pași 
mari începerea Jocurilor. Recur- 
gindu-se la unica soluție posibilă 

list a de subscripție — s-a încro. 
pit -o sumă modestă, cu care s-a 
putui organiza deplasarea. La 
Amsterdam s-a ajuns după înce
perea Jocurilor și chiar in ajunul 
inaugurării întrecerilor de atle
tism. Rezultatele n-au fost nici ele 
faimoase. Sprinterul Peter, de la 
care se aștepta să ajungă cel pu
țin în semi-finale, a fost eliminat 
în serii. Aruncătorii de greutate 
David și Fritz au obținut rezulta
te foarte slabe (sub 13 m.), iar 
săritorii în înălțime Schdpp și Rus. 
su au ieșit din concurs la IJ7 m. 
Ziarele vremii, cu toate cercetările 
amănunțite pe care le-am între
prins, nu vorbesc nimic despre 
comportarea altor aileți care ple

rămîne Krivonosov", — spune 
Strandli.

Despre Hall Connolly, noul re
cordman mondial, Strandli nu are 
o părere atît de bună și își expri
mă. de altfel, nedumerirea față de 
ultima sa performanță.

— Tehnica lui Connolly este des
tul de slabă. In schimb forța sa 
este excepțională. El se antrenea
ză făcind genuflexii cu haltere de 
peste 100 kg. Connolly este apoi 
avantajat de faptul că are brațele 
cam scurte, ceea ce îl ajută la 
controlarea ciocanului...

Ar ti prea lung să vă redăm aci, 
în întregime, discuția purtată cu 
blondul atlet norvegian. Ea a po. 
posit adesea între... 60 și 70 me
tri, acolo unde a început să cadă 
tot mai des ciocanul aruncat de 
atlețu pe care-i vedeți înscriși pe 
„lista de onoare" de alături, me
reu în primenire. Ea se schimbă

SÂ NE
De la desfășurarea primei edi

ții a Jocurilor Olimpice modeme 
se împlinesc anul acesta 60 de 
ani. După eforturi îndelungate, 
francezul Pierre de Coubertin a 
reușit să pună bazele Jocurilor 
Olimpice moderne care s-au des
fășurat pentru prima oară în a- 
nul 1896 la Atena, dovedind ast
fel lumii întregi că și pe terenul 
de sport se poate dezvolta priete
nia și înțelegerea reciprocă între 
popoare.

Ziua de 6 aprilie 1896 poate fi 
considerată ziua de naștere a 
Jocurilor Olimpice modeme. Pe 
stadionul olimpic din Atena și-au 
întins prietenește mîna și au ju
rat în comun că „vor lupta cin
stit pentru victoria olimpică" 
sportivi din 12 țări și din 3 con
tinente. Țările participante la 
prima ediție: Australia, Dane
marca, Franța, Olanda, Chile, 
Germania, Austro.Ungaria, Sue
dia. Elveția, S.U.A., Anglia și 
Grecia.

Stadionul olimpic din Atena con
struit numai din marmoră) în for-' 

caseră de asemenea la Amster
dam: hurdterul Lothar Albrich, 
maratonistul Vintilă Cristescu, 
sulițașul Otto Rottman, decailonis- 
tul Gh. Czegezi și atletele Berta 
Kely și Irina Orenrfi.

Mult mai masivă a fost parti
ciparea Rominiei la olimpiada de 
la Berlin (la Los Angeles, în 1932, 
nici nu se pusese problema depla
sării), unde au făcut deplasarea 70 
de sportivi din mai multe ramuri: 
atletism, scrimă, tir, gimnastică 
box, lupte și handbal. Toată .expe

diția" fusese instalată în salul 
olimpic, la „Marne House". Din 
nou nu aveam pretenții, decît, poa
te, la călărie unde ne bucuram de 
renume, dar speranțele erau mari 
și mulți credeau în surprize. Pri
mul sportiv romîn care a cucerit 
o medalie olimpică a fost un călă
reț : căpitanul Chirculescu ! El a 
ocupat locul al treilea în clasica 
probă de dresaj, în urma locote
nentului Stubendorff (Germania) 
și locotenentului Stjemswaerd 
(Suedia). De altfel, la Jocurile 

atît de des în acest sezon, Incit i-a 
prins pe picior greșit pe organiza
torii J. O. de la Melbourne, care 
se arată complet inactuali fixînd 
baremul de calificare în finală la 
numai 54 m... Oare cei din Austra
lia nu privesc în jurul lor?

RADU VOIA

TABELUL CELOR MAI BUNI
aruncători de ciocan

1. Connolly (S.U.A.)—1956 66 m. 71
2. Krivonosov (U.R.S.S.) - 1956 66m. 39
3. Blair (S.U.A.) — 1956 65 m. 95
4. Samoțvetov (U.R.S.S.) 1956 65

m. 03
5. Nenașev (U.R.S.S.)—1954 64 m. 05
6. Rut (Polonia) — 1956 63 m. 57
7. Iegorov (U.R.S.S)—1956 63 m. 12
8. Strandli (Norv.) — 1956 62 m. 96
9. Kresimir Raoic (R.P.F . Iug.) —

1956 62 m. 60.
10. Nikitin (U.R.S.S.)-1956 62 m. 78
11. Csermak (Ung.) — 1956 62 m. 59

24 atleți au depășit limita celor
60 m.t dintre care 21 în acest se
zon.

ADUCEM AMINTE
mă de „U“, avea o capacitate de 
80.000 locuri. Turnantele pistei de 
atletism erau foarte ascuțite și 
contraveneau legii vitezei.

Start la proba de 100 m. plat. 
Șase, dintre cei mai rapizi spor
tivi din lume așteaptă semnalul 
starterului, fiecate stând într-o 
poziție cît mai comodă, cu ex
cepția unuia, americanul T. E. 
Burke care luase un start jos și 
îngenunchiase cu un picior. Cei 
prezenți nu puteau concepe o ase
menea poziție greșită. Starterul 
nu știa ce să facă. Să dea sem
nalul de plecare sau să aștepte 
pînă ce concurentul își va ter
mina „rugăciunea" ? Sau poate 
că din cauza încordării și-a 
cam pierdut mințile? Publicul 
nerăbdător începu să-1 fluiere pe 
concurent. După o scurtă delibe
rare a arbitrilor s-a permis lui 
Burke să ia acest start, puțin o- 
bișnuit. „Dacă este neghiob, n-are 
decît să ia startul din această 
poziție" — spuse unul din organi
zatori. Spre surpriza lor Burke a 
cîștigat însă detașat.

Olimpice de la Berlin, călăreții 
aveau să confirme din plin aștep
tările. Intr-adevăr, cîteva zile mai 
tîrziu. It. Henri Rang s-a clasat pe 
locul al ll-lea în Premiul Națiuni
lor și puțin, foarte p»(in chiar, a 
lipsit ca să-i răpească primul loc 
locotenentului Haas (Germania).

Dacă nu ar fi existat aceste două 
comportări excelente, Olimpiada 
din 1936 s-ar fi soldat pentru noi 
cu aceleași rezultate mediocre pe 
care le înregistraserăm și în 1924 
și în 1928. Ar trebui însă amintit 
act și despre comportarea lăuda
bilă a luptătorului Toeszer. Evo- 
luînd în limitele categoriei cocoș, 
el a dispus—pe rînd—de adversari 
puternici: francezul Bayle (tuș), 
iugoslavul Toth (la puncte)*  și 
italianul Bertoli (prin tuș). La un 
moment dat se afla în fruntea 
clasamentului și nu erau puțini 
aceia care intrevedeau în el pe 
campionul olimpic al categoriei. 

Dar*  suferind două neașteptate 
înfrîngeri din partea germanului 
Brendel și a finlandezului Pertunen, 
Toeszer a coborlt tocmai pe locul 
V. Victorii au mai înregistrat la 
Berlin și luptătorii noștri Horvath, 
Cocoș și Borkrvan, dar cum în- 
frîngerile lor au cîntărit mai ... 
greu, cei 3 sportivi n-au putut 
ocupa locuri fruntașe. Dintre scri
meri, N. Marinescu și Miclescu 
au izbutit să treacă primele ture 
și să se califice în sferturi de fi
nală la floretă. La sabie, în com
petiția pe națiuni, Rominia*  a 
pierdut cu 6-10 la Germania și a 
terminat la egalitate cu formația 
Uruguayului. Această din urmă în- 
t tini re fiind decisivă, s-a luat în 
considerație numărul tușelor. Uru- 
guayenii avînd 60-57 la tușe, s-au 
calificat mai departe, iar sabrerii 
romîni au rămas... spectatori.

Pentru prima oară în istoria Jo
curilor Olimpice, o echipă de bo
xeri rormni a luat parte la marea 
întrecere. Făcuseră deplasarea pa
tru pugiliști: D. Panaitescu-Zigotto 
(muscă). Marin Gașpar (cocoș), N. 
Berechet (pană) și C. David (ușoa
ră). Antrenorul lor era fostul cam
pion profesionist Dumitru Teică. Re
zultate deloc strălucite. Panaitescu 
a pierdut în fața filipinezului Nu- 
nai, Gașpar a cedat germanului 
Stach, N. Berechet a fost întrecut 
de estonianul Seeberg, iar italianul 
Fachinl a dispus de Constantin 
David. Deplasarea boxerilor noștri 
la Berlin a avut și un desnodămtnt 
tragic: N. Berechet a contractat o 
septicemie și a murit chiar în tim
pul Olimpiadei. La handbal, tir și 
gimnastică, performanțe obscure și 
locuri în clasament pe măsura... 
performanțelor. Atleții (Nemeș, Ha- 
valeț, Ionescu-Crum și Gali) n-au 
izbutit nici ei rezultate deosebite. 
Singur, mărșăluitorul Vasile Firea 
s-a clasat al 20-lea în cursa de 50 
km. Dar cu o floare...

Rezultatele cele mai marcante ale 
sportivilor romîni și participarea 
cea mai numeroasă s-a înregistrat 
la olimpiada de la Helsinki (1952). 
Dar despre aceasta, cu un alt pri
lej...

MARIUS GODEANU

Un alt caz neobișnuit s-a În
tâmplat și la aruncarea discului. 
Favoriți în această probă erau 
sportivii greci care se considerau 
specialiști. Victoria a revenit însă 
americanului Garett, care la ple
carea sa din patrie nici nu știa 
cum arată un disc...

La maraton, victoria a revenit 
unui păstor grec: Spiridon Louis, 
care a alergat fără nici o pre
gătire prealabilă.

Și ca încheiere, cîteva rezultate 
înregistrate la atletism cu prile
jul primei ediții a J. O.: 100 m.: 
Burke (SUA) 12 sec.; 400 m.: 
Burke (SUA) 54,2 sec.; 800 m. : 
Flak (Australia) 2:11,0; 1500 m.: 
Flack (Australia) 4:33,2; 110 m. 
garduri: Curtis (SUA) 17,6 sec.; 
greutate: Garett (SUA) 11,22 m.; 
disc: Garett (SUA) 29,15 m.; lun
gime : Clark (SUA) 6,35 m.; 
înălțime: Clark (SUA) 1,81 m. ; 
triplu salt; Conolly (SUA) 13,71 
m.; prăjină} Hoyt (SUA) 3,30 
m.; ciocan; Flanagan (SUA) 
49ț73 ms

Echipa noastră de polo pe apă 
s-a comportat bine 

în fața echipei lugo.laviei, 
candidată la titlul olimpic

Turneul echipelor noastre de 
polo în R.P.F. Iugoslavia, desfă
șurat în prima jumătate a acestei 
luni, ne-a dat prilejul să cumoaș. 
tem mai bine renumita școală de 
polo pe apă iugoslavă, ai cărei re
prezentanți au cucerit, la ultimele 
două Olimpiade, medaliile de ar. 
gint.

Lotul de polo pe apă al Iugo
slaviei pentru Melbourne cuprinde 
16 jucători, Înzestrați cu calități 
fizice deosebite: înalți, puternici, 
rapizi și care posedă toată gama 
execuțiilor tehnice. De la bun în
ceput ,ei pornesc așa dar cu avan, 
tajul acestor două arme: calități 
fizice superioare și tehnică avan
sată.

Echipa noastră s-a dovedit bine 
pusă la punct în ceea ce privește 
condiția fizică, reușind în majori, 
tatea jocurilor să dștige repriza a 
doua. In primul meci, susținut la 
Split, echipa a jucat timid, pier, 
zînd ou 2—1 (scor la care, tot la 
Split a pierdut în acest an și echi
pa Ungariei, campioană olimpică). 
O zi mai tîrziu însă, deși conduși 
cu 4—0 la pauză, jucătorii nu s-au 
descurajat, remontând 2 din cele 4 
puncte, astfel că scorul final a 
fost de 6—4 în favoarea iugoslavi
lor. Mai echilibrate au fost jocu
rile de la Dubrovnik, dintre care 
unul trebuia în mod normal să ne 
revină. Rezultatul a fost de 3—2 
în favoarea echipei olimpice iugo
slave, dar arbitrul ne-a refuzat o 
lovitură de 4 m. evidentă, acor- 
dfind, în schimb, al 3.1ea p; net e. 
chipei gazdă, deși fusese n scria 

Z. Hospodar

după o împingere clară a tundasw-» 
lui nostru. Și în cel de a! doilea 
joc de la Dubrovnik — pierdut cu 
1—3, — jocul în cîmp ai echipei 
noastre a fost superior iugosla
vilor. dar a lipsit finalitatea ac
țiunilor.

Jocurile echipei noastre olimpice 
în Iugoslavia au dovedit un pro
gres evident din punct de vedere 
tactic. Nu s-au mai produs agio, 
merări în fața porții adverse, jocul 
a fost desfășurat pe tot întinsul 
•erenului. Am observat de aseme
nea un progres în precizia paselor. 
Numai că în ceea ce privește tra. 
sul la poartă lucrurile nu stau tot 
așa de bine. Chiar și jucătorii ca
re la antrenamente trag excepțio. 
nai, ca Szabo, Zahan, la meci trag 
timid, fricos și, deci. imprecis. 
Contraatacurile au reușit în gene, 
ral foarte bine, însă, s-a întâmplat 
ca uneori balonul să nu ajungă la 
jucătorul din față. Marcarea ad
versarilor a fost destul de bine e. 
fectuată doar Simon și Nagy tre
buie să fie mai atenți la acest ca. 
pitol. Portarii s.au menținut la un 
nivel mediocru, in orice nu
li se poate reproșa vreo înfrîn- 
gere. 'D ntre jucătorii de cîmp s.a 
detașat Hospodar, excelent atît în 
apărare cît și în atac. Bordi și 
Zahan au muncit foarte mult, pri
mul s-a mișcat foarte bine în fața 
porții adverse, celălalt a strălucit 
tnai mult în apărare, dar a avut 
și contraatacuri inspirate. Nagy 
s-a comportat în nota obișnuită; 
Bordi, cu excepția ultimului joc, 
a fost foarte combativ, iar Simon 
a manifestat întârzieri în inițiative 
și în marcarea adversarului.

In fața unui adversar cu preten
ții justificate la titlul olimpic, e. 
chipa noastră a reușit rezultate 
superioare celor de pînă acum, 
manifestând un real progres care 
o îndreptățește — așa cum a su
bliniat și presa iugoslavă — să 
spere în rezultate frumoase la 
Melbourne.

AL. BAL1NT, antrenor
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Echipa C. C. A. inaintea celei de a doua nocturne... Joi intilniri de cupă, miine in campionat...
LONDRA, 19 (prin telefon). — 

Luni, fotbaliștii echipei G.G.A. vor 
susține la Sheffield ai doilea meci 
al turneului ia Anglia, în compa
nia formației Shetiield Wednesday, 
lntîlnirea, ca și următoarele două 
(de la Lutton și Wolverhampton) 

se va disputa la lumina reflectoa
relor. De data aceasta însă jucă
torii romîni își vor vedea adver
sarul la lucru înainte de partida 
de luni, șl anume sîmbătă, cînd 
Sheffield joacă acasă în campio
nat. Sportivii noștri pleacă din 
Londra sîmbătă dimineață cu au
tobusul. lntîlnirea, mai ales după 
partida cu Arsenal, suscită un și 
mai mare interes.

★

In tabăra totbaliștilor romîni 
domnește o atmosferă de bună 
dispoziție, de încredere în posibili
tățile echipei pentru o nouă com
portare de prestigiu. Starea mo
rală și fizică, foarte bună. A'pol-

Ancheta noastră

Au cuvîntul: Bindea-Beke-Sepi II-Schwartz-Dobay
(Continuare din pag l)

Bală și jucători de 17 ani. Dar 
numai dacă au o tehnică cores
punzătoare. Naționala să aibă un 
schelet. Anul acesta am avut 3 
echipe naționale diferite în tot a- 
tîtea meciuri. Asta nu se poate 
și nu s-a petrecut nicăieri în lume. 
In ultimii ani s-au ridicat destul 
de puține talente. Să noi ne mi
răm! In școli nu se mai joacă 
fotbal. Am pierdut o pepinieră în 
care au crescut mulți dintre fotba
liștii noștri. Sînt partizanul creă
rii unor condiții materiale EGALE 
pentru toate echipele fruntașe. Cî- 
teva cuvinte despre un element 
de tehnică uitat: „voleul* * *. Sînt 
adevărate rarități golurile marcate 
direct din aer. De ce ? Nu se mai 
exersează la antrenamente. Eu 
stăteam pînă se lăsa noaptea pe 
stadion cu amîndouă extremele. 
Ajungeam să știu cu ochii închiși 
cum va veni mingea centrată de 
Bindea, cum va veni aceea de la 
Dobay. Cer de asemenea mai multă 
severitate în creșterea tinerilor, a 
căror educație lasă foarte mult de 
dorit"

In urma trierii și omologării bu
letinelor depuse la concursul Spe
cial Pronosport din 18 octombrie 
1956, fondul de premii în valoare 
de 209.478 lei a fost repartizat la 
următoarele premii stabilite :

Premiul 1: 56 variante cu 12 
rezultate exacte, revenind fiecărei 
variante cîte 935 lei.

Premful II: 202 variante cu 11 
rezultate exacte, .revenind fiecărei 
variante cîte 311 lei.

Premiul III: 1617,8 variante cu 
10 rezultate exacte, revenind fie. 
cărei variante cîte 58 lei.
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 41 din 14 octombrie 
continuă în Capitală astăzi după 
amiază începind de la ora 17 la a- 
gențiile proprii Pronosport din 
raioanele în care și-au depus pre
miali buletinele.
• PARTICIPANȚII DIN CAPI

TALA ÎȘI POT DEPUNE BULE* 
TUfELE PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT nr. 42 (ETAPA DIN

ENERGIA METALUL 
GALAȚI-DINAMO BACAU 

3—0 (2—0)!
GALAȚI (prin telefon). Peste 

4000 de spectatori au aplaudat 
o nouă performanță a echipei din 
campionatul regional — Energia 
Metalul Galați, care după ce a 
eliminat două echipe de catego
ria B (Progresul Focșani și EL 
roșie Bacău), șt-a completat pal
maresul cu o valoroasă victorie 
în fața echipei de categorie A, 
Dinamo Bacău, performera ulti
melor etape din campionatul pri
mei categorii. Fotbaliștii din Ga
lați merita toate laudele pentru ho- 
tărîrea cu care au luptat pentru 
victoria culorilor colectivului for 
și ei trebuie să facă toate efortu
rile spre a continua seria succe
selor din Cupă.

Energia a luptat cu multă dîr- 
zenie, nu s-a lăsat impresionată 
de faptul că juca împotriva unei 
echipe superioare cu două cate
gorii și a reușit să facă față cu 
succes adversarului. Dinamoviștii 
au jucat bine în cîmp, dar n-au 
putut străpunge apărarea ime
diată a gazdelor. In schimb, Ener
gia a atacat foarte periculos și 
simplu, declanșînd contraatacuri 
fulgerătoare. Ea s-a apărat la în
ceput cu 7—8 oameni, dar apoi
— după ce a preluat inițiativa
— a trimis în atac și mijlocașii, 
terminînd jocul în nota ei de su
perioritate. Golurile au fost mar
cate de: Stolniceanu (min. 11), 
Rusu, din lovitură de la 11 m„ 
(min. 34), și Vasiliu (min 57).

ENERGIA: Tănase-Corbuso,
Stoica, Bușe-Stan, Drumea-Rusu, 

Stolniceanu, Ștefănescu. Marola, 
Vasiliu.

DINAMO: Varga-Popa, Vasile, 
Lupeș- Cicerone, Comeanu-Oaidă, 
Giosanu, Gram, Dărăban, Crețea.

S-au remarcat: Stoica. Bușe, 
Stolniceanu, Vasiliu, Cicerone, Cor- 
neanu

A. Schenkmann și 
V. Paladescu 
corespondenți

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA — 
FLAMURA ROȘIE ARAD 

2-1 (2-1) 
TIMIȘOARA (prin tetefon). Joc 

de factură modestă, urmărit de 
3000 de spectatori Echipele au 
prezentat formații incomplete. Sco
rul a fost stabilit în primele 25 
de minute Locomotiva a început 
tare, și a luat conducerea prin 
golurile înscrise de Szekely (min 
8 și 23). Arădanii au contraatacat 
șl au redus handicapul prin Du- 
daș (min. 25). De altfel.. Flamura 
roșie a dominat 60 de minute, dar 
înaintașii au tost nehotărîți și au

de rezervi A: Lyon-St. Etienne. 
Iată acum programul concursului 
Pronosport nr. 43 (etapa din 26 oc
tombrie).

l. R. P. Romină-Suedla (tineret).
II. R. P. Polonă - Norvegia
m. R. P. Ungară (A)-Suedia (A).
IV. Suedia (B)-R. P. Ungară (B).
V. Dinamo București-Știința Timi

șoara (cat. A).
VI. En. Min. Petroșani-Progresul 

București (cat. A).
VII. En. Flac. Ploești-Dmamo Or. 

Stalin (cat. A) ANULAT
VIII. Progresul SiLiu-En. Met. 

Hunedoara (cat. B.).
IX. Rec. Av. Reghin-Loc. Tr. Se

verin (cat. B).
X. En. FI. Morenl-Fl. roșie Su

ceava (cat. B).
XI. Dinamo Bîrlad-Progr. C.P.C.S. 

(cat. (B).
XII. Locomotiva Iași-Fl. roșie Ba

cău (cat. B).
MECIURI DE REZERVA:

A. Lyon-St. Etienne (camp, fran
cez).

B. Racing Club Paris-Strasbourg 
(camp, france^'

SGHWARTZ — DUPĂ 16 ANI — 
TOT ALATURI DE DOBAY

„Să încep cu o părere personală: 
sînt pentru dezvoltarea specialită
ții unui jucător. Adică pe ju
cătorii creatori să-i dezvoltăm în 
această direcție, pe realizatori de 
asemenea. Antrenorii de stat au 
ajuns — după părerea mea — să 
lucreze prea mult din birou. Nu 
strică să aibă mai mult contact 
cu terenul și să folosească su
gestiile antrenorilor din toată țara. 
Cred că in echipele de categoria 
A trebuie să activeze cei mai des
toinici și mai cu experiență an
trenori. Cîteva cuvinte despre 
spectatorii noștri, care nu permit 
desfășurarea unor acțiuni normale 
ale fotbalului modern. Intrări în 
forță, dar corecte, sînt imediat 
dezaprobate și arbitrii opresc ac

zan — puțin răcit și Toma — lo
vit — în jocul cu Arsenal, sînt 
complet restabiliți. Astfel că in 
meciul cu Sheffield va juca aceeași 
formație folosită la Londra.

★
Joi și vineri membrii delegației 

au vizitat orașul Londra: la Do
wer, Lancaster House, Parlamen
tul și palatul Buckingham (joi), 
castelul Windsor (vineri). Vineri 
dimineață, sportivii romîni au de
pus o coroană la Mormîntul Eroi
lor căzuți in cele două războaie 
mondiale. Seara au asistat la un 
spectacol al teatrului Palladium.

★
Paralel cu programul de vizitare 

a orașului, jucătorii au desfășurat 
șl o activitate de pregătire. Joi 
după amiază, întregul lot a parti
cipat la un antrenament pe tere
nul Arsenal. La Sheffield, jucă
torii se vor antrena sîmbătă sea
ră, pe terenul pe care se va juca 
luni.

țiunea! Se face astfel un deser
vi du fotbalului*.

DOBAY, ȘUTERUL NR. 1

„Calul" ne-a răspuns rapid cum 
ti era și jocul:

„1. Respect față de antrenori. 
Să-î lăsăm pe tehnicieni să se ocu
pe de echipe. Prea multe „moașe*  
în jurul echipelor și jucă
torilor, 2. Rezolvarea situa
ției antrenorilor în raport cu 
obligațiile și capacitatea lor. Dacă 
aducem antrenori străini care costă 
atîția bani, să apelăm Ia tehnici
eni foarte bine pregătiți. 3. Proble
ma echipamentului și materialelor. 
Ce s-a mai făcut în direcția fa
bricăm mingilor de BUNA CALI
TATE la noi ? 4. Jocul defensiv, 
retrograd, dur. Și în campio
natul actual, mai ales în etapele 
din urmă, s-a apelat din nou la 
mijloace rudimentare direct peri
culoase. b. Arbitraje corecte. 6. 
Mai puțină teorie și vorbărie și 
mai mult fotbal.

EF. IONESCU

Scurte știri
• Biletele pentru Jocul Progre- 

sui-Locomotlva Timișoara se gă
sesc în vînzare la: „Pronosport" 
(Cal. Victoriei), ,,Dinamo", în gtr. 
I. Vidu și la stadionul „23 Au
gust". Biletele cu preț redus 
pentru studenți și elevi, la casa 
din Bd. NTuncii.
• Lotul reprezentativei de ti- 1 II. * IV. V. 

neret pentru meciul cu Suedia de ' 
la 28 octombrie cuprinde urmă- . 
toril jucători: Cîmpeanu (Bacău), 
Ghibăneseu (Iași)—portari—, Dra
gam! rescu (București), Stanca 
(București), Nedelcu (Cluj), AL 
Vasile (Bacău)—lundașl, — Bodo 
Neamțu, Szekely (București). — 
mijlocași — Oaidă (Bacău), Sere- 
dai, Ene II, Georgescu (Bucu
rești), Filip (Mediaș), Oprea (Clu,J) 
și KSszegi (Oradea)-înaintași.
• Tragerea la sorți a semifi

nalelor campionatului republican 
de juniori a dat următoarele jo- , 
curi: i

Știința Cluj—Progresul CPCS 
București la Orașul Stalin.

Energia Flacăra Ploești — Fla
mura roșie Arad la Sibiu.

Intîlnirile se vor disputa la 28 
octombrie.
• Energia Tîrgoviște — Ener

gia Met. Constanța se dispută 
mîine la Moreni, iar Energia Si- 
nala-Fl. roșie BR București la 
Bușteni.

C^onosport
21 OCTOMBRIE) PINA MIINE DI
MINEAȚA LA OUA 12. După cum 
se știe, în programul concursului 
Pronosport nr. 42 sînt cuprinse 2 
întîlniri internaționale (Franța- 
U.R.S.S. șl R. Cehoslovacă' B-Fran- 
ța B), 5 meciuri din cadrul cate
goriei A și 5 meciuri din categoria 
secundă.
• Duminică 28 octombrie 1956 un 

nou concurs Pronosport. Programul 
concursului nr. 43 este alcătuit din 
4 meciuri internaționale, 2 din ca
drul categoriei A, 5 din cadrul ca
tegoriei secunde și un meci din 
campionatul francez de fotbal. Cu 
această ocazie, I. S. Pronosport a- 
duce la cunoștința participanțllor 
Ia concursul Pronosport nr. 43 că 
meciul VM: Energia Flacăra Plo- 
ești-Dinamo Orașul Stalin este A- 
NULAT. Partidpanțli vor trebui să 
completeze pronosticul la meciul

Cele șase „optimi" ale cupei desfășurate joi s-au soldat cu -re
zultate normale (Sibiu, București, Tr. Severin, Timișoara, C. Turzii) 
dar și cu o mare surpriză (la Galați). Pentru viitoarea etapă de 
cupă (18 noiembrie) s-au calificat deci patru echipe de categoria A 
(Energia Ploești, Locomotiva București, Progresul Oradea, Loco
motiva Timișoara), una de B (Energia C. Turzii) și una de 
regiune (Energia Galați — performera etapei). Șase din echipele 
programate joi in cupă, au de susținut miine jocuri dif icile in 
cadrul campionatului, lată programul etapei de miine:

BUCUREȘTI (stad. J23 August" ora 15.30): Progresul — Lo
comotiva Timișoara

BACĂU: Dinamo — Știința Cluj
ARAD: Flamura roște — Energia Minerul Petroșani 
ORAȘUL STALIN: Dinamo — Locomotiva București 
TIMIȘOARA: Știința — Energia Flacăra Ploești.
Primele două jocuri interesează îndeaproape lupta pentru evi

tarea retrogradării in timp ce u‘n mul privește locul doi. Nu este 
exclus ca efortul depus joi în cupă de șase echipe să-și spună 
cuvîntul. In orice caz, sini în perspectivă întreceri extrem de 
echilibrate.

dovedit ineficacitate la poartă. 
Accidentat în min. 30, Iovan a 
trecut pe extrema stingă, fără a 
fi însă de folos echipei

LOCOMOTIVA: Franciscovici-
Corbuș, Ivanenco, Rodeanu-Gall, 
Don-Scorțan. Iovan, Szekely, Ava- 
silichioaie, Bădeanțu.

FLAMURA ROȘIE: Faur-Szucs, 
Capaș, Boitoș-Jenei, Serldzo-Jurcă, 
Dudaț, Mateon, Smărăndescu, Dra- 
goș.

Al. Gross

(Foto 1. Weber)

Cu un șut puternic, Georgescu (Locomotiva) înscrie al patru
lea gol. Sugar, portarul echipei Dinamo 6 a intervenit în zadar.

ENERGIA METALUL CIMPIA 
TURZII—PROGRESUL BUCU

REȘTI 3—2 (2—1, 2—2)
Cîmpia Turzii (prin telefon). 

Partida a satisfăcut prin dina
mismul ei și prin evoluția scoru
lui. Progtesul a aliniat o forma
ție alcătuită în majoritate din re
zerve. Cu toate acestea,, bucureș- 
tenii au făcut o partidă bună și 
n-a lipsit mult ca ei să obțină 
calificarea printr-un meci nul, 
întrucît fotbaliștii din Cîmpia 
Turzii au marcat golul victoriei 
în ultimul minut al prelungirilor.

In repriza întîi Energia a do
minat mai mult, a atacat cu mai 
multă convingere și eficacitate. 
După pauză, Progresul forțează 
alura jocului, domină, dar nu e- 
galeaza decît spre sfîrțit, din 
pricina ineficacității liniei de atac 
In prelungiri Energia are din nou 
superioritatea. presează poarta 
Progresului. însă Cozma apără 
excelent. Golurile au fost mar
cate de: Safar (min. 7 și 120), 
Niculescu (min. 28) pentru învin
gători și Țîrcovnicu (min. 5), 
Dragomir (min. 75) pentru oas
peți.

" ENERGIA: Carapeț-Niculescu. 
Mari, Ban-Mureșan, Ruzici-Mol- 
dovan. Bustan, Sigheti. Safar, Bu- 
rian.

PROGRESUL: Cozma-Miligan, 
Paraschiv. Gref-Maior, Nicolau- 
Blujdea. Țîrcovnicu, Dragomir, Ma- 
rincea, Coloși.

Petre Țonea 
corespondent

DINAMO 6 BUCUREȘTI — 
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 

0—5 (0—2)
Echipa Dinamo 6 a rezistat — 

— cu destul succes — atacurilor 
insistente ale feroviarilor numai 
22 de minute, în care timp a și 
ripostat cu cîteva contraatacuri 
destul de periculoase. In min. 22 
Ene II folosește inteligent o pasă 
primită de la Filote și înscrie 
peste Sugar, ieșit din poartă. 
După ce Gheorghe Vasile și Se- 
redai ratează cîte o ocazie, Geor
gescu (min 33) urcă scorul la 
2-O.Dinamo, care a acționatsfjpstul 
de legat spre sfîrșitul repStizui, 
obține doar o ...bară. La reluare, 
timp de 10—15 minute atacă Me
reu dinamoviștii, dar înaintarea 
combină prea mult șl nit Trage 

suticient șl precis la poartă. Loco
motiva își revine, preia inițiativa 
și atacă tot mai insistent și efica
ce, mareînd încă trei goluri prin 
Neamțu (min. 62, din lovitură 
liberă) și Georgescu (mm. 74 și 
88). In min. 85, Nagy (Dinamo) 
a fost eliminat.

Locomotiva a manifestat o bună 
dispoziție de joc, dovedind o sa
tisfăcătoare pregătire fizică. Apă
rarea a jucat mai constant evi
dențiind comportarea excelentă a 
lui Bodo șt reintrarea promițătoare 
a lui Neamțu. Atacul a fost însă 
inegal: a făcut lucruri bune dar 
și greșeil. Ene II, tn centru, mar
chează o revenire. Dinrmo 
6 a jucat destul de bine in cîmp, 
dar atacul s-a dovedit ineficace, 
pierzînd ocazii cu care putea sta
bili o diferență de scor mai echi
tabilă. S-au impus Gheorghe Va
sile, N. Dumitru și Stere. Șters, 
cu greșeli, arbitrajul lui Z. Dră- 
ghici-Constanța.

LOCOMOTIVA: Coman-Dodea- 
nu, Stancu, Macri-Bodo. Neamțu- 
Filote, Seredai, Ene II, Georgescu. 
Semenescu.
DINAMO 6: Sugar-Stere, Atoțoc, 
Marinescu-Vasîlescu, Szekely-Tătă- 
rucă, Nagy, N. Dumitru, Gheorghe 
Vasile, Wolf.

P. GAȚU

PROGRESUL SIBIU — ENERGIA 
FLACARA PLOEȘTI 1—3 (0-1) 

SIBIU (prin telefon de la tri
misul nostru). — Un meci echili
brat, spectaculos, cu multe laze 
de gol și care i-a satisfăcut pe 
depfin pe cei 5.000 de spectatori. 
Progresul Sibiu s-a dovedit a fi 
o echipă sudatăx a practicat un 
joc trumos în cîmp și uneori în 
prima repriză și-a dominat copios 
adversarul Sibienii au aplicat „jo
cul la ofsaid" frînînd de cele mai 
multe ori intențiile de atac a <• 
oaspeților. Linia de atac a inițiat 
multe acțiuni, care însă au rămas 
fără rezultat din cauza inefica
cității. Energia Ploești a jucat 
calm, s-a bazat pe o apărare de 
nădejde, bine dirijată de Mari
nescu și a acceptat tactica impusă 
de adversar. Un aport hotărîtor 
l-au adus Irații Munteanu, care au 
funcționat ca două neobosite pis
toane în atac și apărare. Au 
marcat: D. Munteanu (min 22), 
A. Munteanu (min. 69). Drăgan 
(min. 84). și Frunzescu (min. 90-. 
A arbitrat bine T. Rapaport (Bucu
rești), care a aplicat just legea 
avantajului.

PROGRESUL: Popa — Stoica 
Pantelimon, Frunzesou — Tode- 
rici, Georgescu — Ganga, Belaș- 
cu, Geamănu, Popescu, Marcu.

ENERGIA: Maroși — Pahonțu, 
Marinescu, Topșa — Cosmoc, 
Neacșu — Zaharia. D. Munteanu, 
Drăgan. A. Munteanu, Leucă.

G Mihalache 
LOCOMOTIVA TR. SEVERIN- 

PROGRESUL ORADEA 
1-3 (1-2)

Tr. Severin (prin telefon). După 
o partidă de scăzut nivel tehnic, 
orădenii au obținut o victorie pe 
deplin meritată. Au marcat : 
Krempanschi (min. 30). C. Barta 
(min. 41), Florea (min. 51) pen
tru Progresul și Vidan (min. 39) 
pentru Locomotiva.

LOCOMOTIVA: Mităchescu-
Cătănescu. Moțica, Pistrițu-Bentea. 
Hiitl-Zaharia, Făuleanu, Vidan. 
Firu, Mazilu.

PROGRESUL: Fejes-Vărzan II 
Tiriac, Barcu-I. Barta, Vfad-Krem- 
panschi, Florea, C. Barta C>-c 
Koszegy.



r~—~~——
Program

BASCHET. Feminin: Știința 
Min. Invățămîntului București- 
Flamura roșie Oradea, Energia 
București-Locomotiva Bucu - 
rești. Știin(a I.C.F.-Energia 
Cluj, Știinja Cluj - Voința 
Orașul Stalin, Progresul Ora- 
dea-Progresul Tg. Mureș. Mas
culin : Progresul Arta Buc.- 
Energ.'a Cluj, Dinamo Oradea- 
Dinanio Tg. Mureș, Știința Ti- 
mișoara-Știința I.C.F. ; Dina
mo Buc.-Progresul Orașul 
Stalin, Progresul Cluj-Loco- 

; motiva P.T.T. București, C.C.A.- 
Progresul Tg. Mureș.

VOLEI. Feminin: Progresul 
C.P.C.S.-Locomotiva București, 
Știința I.C.F.-Energia Bucu
rești, Dinamo București-Dina- 

' mo Timișoara, Voința Sibiu- 
Voința Orașul Stalin, Flamura 
roșie Cluj-Progresul Cluj. 
Masculin: Progresul I.T.B.-
Locomotiva București; Progre
sul Cluj-C.C.A., Știința Timi- 
șoara-Dinamo București, Pro
gresul Galați-Știința Arad.

ATLETISM. București : E- 
nergia Metalul-Știința-Loco- 
motiva; Dinamo-Recolta-Pro- 
gresul. Timișoara : Energia 
Constructorul-C.C.A.-Voința.

RUGBI: Dinamo București- 
Energia Petroșani, C.C.A.- 
Energia I.S.P. Buc., Locomo
tiva Grivița Roșie-Științi 
Cluj. Energia S. M. Orașul 
Stalin-Progresul Sănătatea, Lo- 

, comotiva P.T.T.-Dinamo IX 
(toate jocuri din cadrul cat. 
A). Energia Ploești-Energia 
Mine București, Progresul Te- 
cuci-Progresu! F.B. București, 
Locomotiva Buzău-Șt-ința Bu- 
curești. FI. roșie Orașul Stalin- 
Stiința Galsți. Știința lași- 
Energia Constanța (cat. B„ 
seria l-a); Energia Tirnăveni- 
Locomotiva Cluj, Locomotiva 
Timișoara.Știința Timișoara, 
Voința Cluj-Progresul l.A.S. 
Sibiu, Energia Lupeni-Progre- 

: sul I București. Știința Arad- 
Energia Republica București 
(cat. B. seria a II-a).

TENIS DE MASA — Mas. 
culin : Dinamo Tg. Mureș- 
Progresul Cluj, Progresul Satu 
Mare-Vointa Arad, Energia 
Constructorul București- FI. 
roșie Oradea, Voința Lemn- 
Mobilă București-ProgresuT Bu
curești. Feminin : Energia 

. Constructorul Bucuresti-Fl. ro
șie Oradea. Știința București- 
Progresul București.

SPORT LA ZI
• HALTKRE. — Azi, cu începere 

de la ora 16, se va desfășura In 
sala de sport a Academiei Militare 
Politice „Gheorghe Gheorghiu Dej" 
un concurs cu participarea haltero
fililor fruntași.
• POPICE. — întreceri în cadrul

prunei etape a semifinalei campio
natului R.P.R.: feminin: FL roșie 
Azuga-Voința Pitești 2171 — 1385;
Voința Timișoara — FL roșie Sa- 
lonta 3929 — 3731: Voința Clu’ — 
Progresul Baia Mare 3»3T — 3789.
Masculin: Voința Tg. Mureș — Pro
gresul Sighișoara — 9*23 —913»; E- 
nergia LOR. Buc. — Locomotiva 
Iași 9554 — 9*81;  Energia Flacăra 
Ploești — FI. roșie Pitești 9751—«MC; 
Voința Cluj — Progresul Baia Mare 
»■>«'—'«3.

Profesori de educație fizici, 
an tenori, sportivi și activiști 
abonați-vi din timp pentru ■- 
nul 1957 la revistele: 
CULTURA FIZICA ȘI SPORT 
FOTBAL
ȘAH

Abonamentele individuale Ș* 
colective se primesc la sectoa
rele difuzării presei, oficiile poș
tale, factorii poștali și difuzorii 
de presă din intreprinderi și in
stituții.

Se primesc abonamente pe 
trei luni, sase luni și un an.

HANDBAL. — Stadionul Repu
blicăm, ora 9: Știința I.C.F. — Re
colta Jimbolia (mase. cat. B.); ora 
19.30 C.C.A. — Știința Timișoara 
(mase. cat. A). Stadionul Giulești, 
ora 13: Locomotiva G.N. — Ener
gia Sibiu (mase, cat B.). Stadionul 
FI. roșie C.A.M. (Belvedere) ora 15: 
Știința Min. Invățămîntului e- Pro-

« Biletele pentru focurile de 
handbal programate mi Ine pe Sta
dionul Republicii și cele pentru 
campionatul feminin de gimnastică 
(sala Floreasea) sint puse în vlnzare 
la „Pronosport~ leal. Victoriei) și la 
chioșcul special din str. Ion Vidu.
• BOX. — Seime dimineață, cu 

Începere de la ora 1»J», «e vor des
fășura în organizarea colectivului 
Voința Lemr.-3*obilă,  semifinalele 
„Cupei Sfatului popular". Reuniu
nea va avea Soc în grădina cine
matografului -Tudor Vladimlrescu 
(cal. Dudeșu «7. tramvai 4. ÎS și 18).
• Lupte—Sfiint de la ora 9 se 

desfășoară în sala de festivități a 
uzinelor .Mao Tze dun" o reuniu
ne de lupte clasice ♦; libere cu par
ticiparea unor luptători din colec
tivele Dinamo. C.C.A.. Locomotiva, 
știința. Progresul. Energia .23 Au
gust", Energia Trustul 1. Energia 
M.TJ3.

Pe stadioane fi in săli, la sfirșit de săptămină...

Vă prezentăm manifestațiile sporti ve de azi și miine
Sfîrșit de săptămină... Pentru 

amatorul de sport, din nou eterna 
dilemă : încotro să se îndrepte ? 
Timpul frumos îl îmbie să meargă 
pe stadioane, acolo unde campio
natele de fotbal, handbal, rugbi 
sau atletism se află în plină des
fășurare. Dar, nici perspectiva de 
a urmări o partidă de baschet sau 
de volei, un joc de tenis de masă 
în săli, nu este mai puțin atrăgă
toare. Și totuși, e imposibil să fii 
deodată în mai multe locuri! Tim
pul liber de sîmbătă și duminică 
se dovedește cu totul insuficient 
pentru cel care iubește sportul și 
nu vrea să lipsească de la., apel. 
Programul pe care.l prezentăm 
alăturat este, fără îndoială, un 
ghid prețios și imparțial, dar poa
te, tocmai de aceea, el nu rezolvă 
dilema. Să sperem că îi va veni 
,,în ajutor” scurta prezentare care 
urmează.
ÎNVINGĂTORII DIN MECIURILE 

CU NORVEGIA, LA LUCRU...
La București, pe Stadionul Re

publicii și lă Timișoara, cele 9 
echipe participante la campionatul 
republican se înfruntă în cea de 

M fotografie formația Energia I.S.P. bucurești. In ciuda faptului 
că a pierdut duminica trecută, echipt rămîne una din cele mai 
valoroase ale campionatului. Miine, in&lnind formația C.C.A., Ener
gia IȘ.P. are o bună ocazie de a se reabilita in fața publicului 

buoureștean Foto I. MIHAICĂ

a II-a etapă a returului. Acest e- 
veniment desigur că nu.i va lăsa... 
indiferenți pe amatorii de atle
tism, cu atît mai mult cu cît vor 
evolua cei care, cu o săptănfnă 
în urmă, au adus sportului nostru 
frumoasa satisfacție a victoriilor 
în întîlnirj'e cu echipele Norvegiei. 
Atunci, Aurel Raica și Maria Diți 
au aruncat (primul greutatea, a 
doua sulița), dincolo de stegidețele 
care marcau recordurile. Ne rezer
vă oare abieții fruntași surprize 
la fel de plăcute pentru astăzi și 
miine ?

Intilnirile de la București nu se 
anunță prea echilibrate. Știința 
și Dinamo pornesc favorite. In 
schimb, la Timișoara, C.C.A. va 
lupta din greu pentru a trece de 
Energia Constructorul

In ceea ce ne privește, aștep
tăm de la această etapă aspecte 
care să ne șteargă din amintire 
impresiile neplăcute cu care pără
seam, cu două săptămîni în urmă, 
locul de disputare al primei etape. 
'Adică ; echipe complete ; organi. 
zare bine pusă la punct; perfor
manțe care să facă cinste unui 
campionat republican

O ETAPĂ „CALMA" 
IN PERSPECTIVA LA RUGBI

Meciurile campionatului catego
riei A de rugbi, cu 2 excepții, în
dreptățesc afirmația de mai sus. 
Intre excepții putem cita întîlnirea 
dintre C.C.A. și Energia _ I.S.P. 
București, unde se înfruntă echipe 
care sint pe primul plan al rug- 
biului din țara noastră și partida 
dintre Energia S.M. Or. Stalin — 
Progresul Sănătatea, în care pri. 
ma echipă, prin prizma rezultatu
lui ultimei etape, apare totuși fa
vorită. Dacă, în ultimele etape, 
nici una din’ echipe, și mai ales 
Energia, nu au dat randamentuil 
așteptat, să sperăm că, în con
fruntarea directă, ete vor oferi 
spectatorilor un joc de valoare. Pe 
rugbiștii noștri fruntași îi așteaptă 
intr-un viitor apropiat noF întîlniri 
internaționale. Privite prin această 
prizmă jocurile celor mai bune e- 
chlpe (C.CA.., Oinamo, Locomo
tiva, Energia I.S.P., etc.) sînt și 
un prilej de verificare au numai 
a formei jucătorilor, ci și a modu
lui în care ei și-au îmbogățit ba
gajul de cunoștințe tehnice și tac. 
tice. (Amintim rezultatul înregis
trat în turul competiției între 
C.C.A. și Energia I.S.P.: 12—3 
pentru echipa militară, după ce la 
pânză scorul era 6—0],. Trebuie să 

menționăm totodată, că întilnirea 
dintre aceste formații constituie o 
„repetiție generală” înaintea fi
nalei Cupei R.P.R.

LA BASCHET, 
ATENȚIA GENERALA 

ASUPRA INI REFERII FEMININE
Intr-adevăr, întîlnirea echipelor 

feminine din București, Energia 
și Locomotiva, merită să stea în 
centrul atenției. Se întîlnesc echi
pele clasate pe locul I (Energia) 
și locul III (Locomotiva). Dacă 
avem în vedere că în tur au cîștigat 
feroviarele (51—43) ne putem în. 
chipui cit de înverșunată va fi de 
data aceasta disputa, fruntașele 
clasamentului avînd de apărat lo
cul și de obținut revanșă, iar Lo
comotiva vrînd să se mențină în 
cursa pentru titlu. Este așteptată 
cu interes și evoluția în Capitală 
a echipei orădene FI. roșie, care 
s-a comportat foarte bine în ulti
mele întîlniri cu Știința I.C.F. și 
Progresul Oradea. Vor reuși oră. 
dencele o comportare la același ni
vel și în meciul cu Știința Minis
terul Invățămîntului ? Răspunsul, 
mîine dimineață, în sala Dinamo.

In întîlnirile competiției mascu
line, cel mai echilibrat joc se a- 
nunță cel dintre Progresul Arta 
și Energia Cluj, echipe aflate la 
egalitate de puncte în clasament. 
In tur, bucureștenii au învins cu 
numai un coș diferență: 51—49. 
In meciul de la Timișoara cu for. 
mația locală Știința, echipa stu
denților bucureșteni — Știința 
I.C.F. ■— va încerca o nouă for
mulă prin utilizarea celor doi pi
voți, jaiea și Radu Popovlci.

„CAP DE AFIȘ” LA VOLEI: 
DUELUL PROGRESUL — 

LOCOMOTIVA

De două ori se vor afla de o 
parte și de alta a plasei, echipele 
bucureștene ale asociațiilor Pro
gresul și Locomotiva. Care din. 
tne întîlniri este mai interesantă ? 
Cea a băieților, sau cea a fetelor ? 
Noi credem că cea din urmă. In
tr-adevăr, Locomotiva este net mai 
bună la băieți, unde este puțin 
probabilă o surpriză. In schimb, 
jucătoarele celor două echipe sînt 
de forțe egale și întrecerea lor 
poate prilejui clipe de ridicat 
spectacol. Dintre jocurile din pro
vincie, este de reținut cel de la 
Timișoara, unde Știința va căuta 
să se reabiliteze (după comporta
rea slabă avută în meciul cu 
C.C.A.) în întîlnirea cu reduta, 
bila formație a dinamoviștiilor 
bucureșteni.

La Cluj, Progresul va căuta să 
dea cît mai mult de furcă rutina- 
ților voleibaliști de la C.C.A. In 
perspectivă, un joc interesant și 
poate, cine știe, 5 seturi.

AZI
ATLETISM. — Stadionul Repu

blicii; ora 14. campionatul republi
can pe echipe.

GIMNASTICA. — Sala Floreasea, 
ora 17, campionatul republican in
dividual feminin, exerciții impuse.

VOLEI. — Sala Dinamo, de la 
orele 16: Știința I.C.F. — Energia 
Buc. (feminin); Progresul C.P.C.S.- 
Locomotiva M.C.F. (feminin); Pro
gresul I.T..B-Locomotiva București 
(masculin).

MIINE
ATLETISM. — Stadionul Repu

blicii, ora 12. campionatul republi
can pe echipe.

GIMNASTICA. — Sala Floreasea, 
ora 17, campionatul republican In
dividual feminin, exerciții Uber 
alese.

MOTOCICLISM. ■— Dudești-Cio- 
plea (capătul tramvaiului 18), ora 
9, campionatul republican de moto- 
cros.

FOTBAL. — Stadionul Giulesti, 
pra 9.30; Locomotiva M.C.F. — JE-. 

DUPĂ CONCURSUL 
CELOR MAI BUNI JUCĂTORI...

-etapa de mîine a campionatu
lui republican de tenis de masă 
apare destul de modestă. Pasio- 
nații acestui sport vor putea to
tuși urmări o întîlnire echilibrată : 
Voința Lemn Mobilă — Progresul 
București. In formă bună. Stan 
Ilie și Nazarbeghian de la Voința 
pot pune în dificultate echipa 
rutinată și cu vechi state de ser. 
viciu a lui Harasztosi și Angelica 
Rozeanu. La fete, doar două 
jocuri, ambele în Capitală. Ella 
Zeller alături de tînăra jucătoare 
Maria Golapența, apărînd culorile 
Progresului, se vor întîlni la masa 
de joc cu echipa „speranțelor” 
Știința București, compusă din 
Mariana Barasch și Irma Magyari.

..OLIMPICELE” IN LUPTA 
PENTRU TITLUL NAȚIONAL

Campionatul feminin de gim
nastică promite un spectacol cît 
se poate de interesant. La concurs 
iau parte 25 de gimnaste, cele mai 
bune din țară. Toate, fără excep
ție, vor trebui să prezinte progra
mul corespunzător categoriei de 
maestre. De aceea, o nota specială 
de atracție a campionatului este 
participarea întregului nostru lot 
olimpic feminin. La puțin timp îna
inte de plecarea lor la Melbourne, 
gimnastele echipei olimpice vor da 
ultimul lor examen în fața publi. 
cului bucureșțean. Și lupta pentru 
titlu suscită un deosebit interes. 
F.lena Leușteanu, campioana ultimi
lor doi ani, va căuta să cucerească 
și de data aceasta întîietatea, dar 
nu șt’m dacă Elena Mărgărit — 
care s.a impus în repetate rînduri în 
acest sezon — este de aceeași... 
părere. După cum, n-ar fi exclus, 
ca acestui duel pasionant să i se 
alăture și vreuna din celelalte 
participante. Programul concursii, 
lui este cel olimpic. Se va concu
ra la paralele, sol, sărituri și 
bîmă. Sîmbătă : exerciții impuse, 
duminică: exerciții libere. Așa 
dar, notați-vă pe agendă: campio. 
natul feminin de gimnastică.

ULTIMA ETAPA 
LA MOTOCROS

Pentru a treia și ultima oară 
se vor întîlni motocidiștii anga
jați în întrecerea pentru titlul de 
campioni ai țării la motocros. Ca 
și în ocaziile precedente, locul lor 
de întîlnire va fi traseul ales la 
Dudești.Cioplea, și căruia, să spe
răm, organizatorii îi vor aduce a- 
cele modificări despre care am 
pomenit în ultimul număr al zia
rului nostru. In urma desfășurării 
primelor două etape cele >nai mari 
șanse pentru primul loc în clasa
mentul final le au Mihai Pop la 
125 cmc., V. Szabo la 250 cmc., N. 
Sădeanu la 350 cmc. și Al. Lăză. 
rescu la 500 cmc.

♦
Adăugați la întrecerile prezen

tate mai sus și meciurile de fot
bal și handbal, de care ne ocupăm 
în altă parte a ziarului. Nu-i așa 
că este greu de ales ? Am reușit 
oare în intenția noastră de a vă 
ajuta, să ieșiți din încurcătură? 
Nu știm. In orice caz, ,,rețete” nu 
se pot da. Rămîne ca fiecare să 
se descurce cum va putea mai 
bine printre atîtea și atîtea corn, 
petiții interesante și, citind în zia
rul de luni relatările cronicarilor, 
să-și dea seama dacă, măcar de 
data asta, a făcut alegerea cea 
mai bună.

nergia Metalul București (cat. C.); 
ora 11,18; Știința București — Fla
mura roșie Bacău (cat. B.). Teren 
Dinamo Obor, ora 10: Dinamo 6 
Buc. — Progresul C.P.C.S. Buc. 
(cat. B.)RUGBI. — Stadion Dinamo, ora 
8,39: Dinamo București-Energia Pe
troșani Ter^n C.C.A. ora 10,30:
C.C.A.  »— Energia J.S.P. Teren 
Parcul Copilului, ora 11.30: Loco
motiva Grivița Roșie — Știința Cluj; 
Teren P.T.T. ora 15; Locomotiva 
P.T.T. — Dinamo IX Buc.

Unde mergem ?

Gheorghe Bizdoagă

înceta.ea _in vta|> a imu
lui maestru al sportului la 
oină Gheorghe Bîzdoagă a 
provocat în rîndurile sportivi
lor o adîncă durere. Sportul 
nostru a pierdut prin el un 
propagator de seamă al Oinei. 
După reconsiderarea jocului de 
oină el s-a străduit atît ca ju
cător, cît și ca antrenor al e- 
chipei Energia S. M. Bucu
rești și "ca membru al biroului 
comisiei centrale să ridice oi
nă pe trepte înalte.

Moartea sa prematură a 
produs un gol hi rîndurile 
iubitorilor de oină co va fi cu 
greu înlocuit.

BIROUL COMISIE) CEN
TRALE DE OINĂ. CONSI
LIUL CENTRAL AL ASO
CIAȚIEI ENERGIA ȘI UN 
GRUP DE JUCĂTORI ȘI TO. 
VARAȘI.

Șah
faptă strinsă n semifinala

de la Oradea
ORADEA 19 (prin telefon).— 

Cît de acerbă este lupta în semi
finala de la Oradea se poate ve
dea din faptul că, după 6 runde, 
nu găsim în primele nouă locuri 
ale clasamentului numele lui Be 
la Soos, umil din performerii e- 
chipei noastre olimpice... Conduc 
pînă acum, la egalitate de p'sncte 
(4 '/»), timișoreanul Gunsberper 
și Gh. Pali din Tg. Mureș, dar 
partida întreruptă între e> este net 
avantajoasă ultimului, De~i lider 
va fi Pali, dar viitoarele trei 
runde, care conțin întîlniri deci
sive. vor aduce desigur perturbării 
în acest clasament. Tot 4'/2 puncte 
au Gavrilă II (care joacă foarie 
sigur) și I. Szabo, învingător al 
lui Soos într-o partidă de presti
giu. Urmează, cit 4 puncte. Sama
rian, Nacht și Braunstein.

Runda a 6-a : Horvath—Ga
vrila 0—1, Karacsony— Seimeanu 
0—1, I. Szabo—Suteu 0—1, Nacht 
—Soos ’/a—*/2.  Samarian — Her
man V2—*/2.  Braunstein—Mitrică 
1—0, Sutiman—Mendelsohn 1—0,
E. Szabo—Suta 1—0, Pall—Nagy 
1—0, Giinsberger—Balogh 'l2—'/z- 
întrerupte și rezultate anterioare: 
Horvath—Seimeanu 1—0, Sama
rian—Mendelsohn 1—0, Sutiman— 
Nagy .'/2—V2. E- Szabo—Balogh 
i/2—V2 (runda a 4-a) : Mendel
sohn—Braunstein 0—I, Herman— 
Nacht 0—1, Soos—I. Szabo 0—1, 
(runda a 5-a): Samarian—Nagy 
1—0, Nacht—Șuta 'ft—'h (nmda 
a 2 a).

greșul Tg. Mureș (fem. eat. A.): ora 
16: Fl. roșie steagul roșu — FL 
roșie Sibiu (f„m. cat A.).

BASCHET. — Sala Dinamo, de la 
ora 18: Știința I.C.F.. — Energia 
Cluj (feminin); Știința Min. Invăță- 
mîntului — FI. roșie Ora<»ea (femi
nin); de la ora IS: Dinamo Bucu
rești — Progresul Orașul Stalin 
(masculin); C.C..A. — Progresul Tg. 
Mureș (masculin); Energia Buc.— 
Locomotiva Buc. (mase.); Progresul 
Arta Buc. — Energia Cluj (mase.)

BOX. — Ora 18.30, grădina cine
matografului „Tudor Vladimlrescu" 
(cai. Dudeștl 87, tramvai 4, 16 șl 
18): semifinalele „Cupei Sfătuind
popular".

TENIS DE MASA. — Sala Ener
gia Constructorul (str. Aurora 1) 
campionatul categoriei A ora 8-3® 
Energia constructorii Bu.c.-Flamu
ra roșie Oradea (f); ora 9.30 Ener
gia Constructorul Buc.-Flamura ro
șie Oradea (b); ora 10.3» Progresul 
Buc.-Voința L.M. Buc. (b), ora 12.3» 
Progresul Buc.-știința Buc. (f).



MIINE, ETAPĂ DERBI
incepînd cu prima etapa a re

turului campionatului masculin de 
Handbal cat A, echipele Știința 
Timișoara și C.C.A. s-au angajat 
într.un pasionant duel pentru o. 
cuparea primului loc în clasament. 
Separate la început doar de un 
punct aceste două echipe au a- 
juns apoi la egalitate, așa încît 
în ultimele etape „șefia" compe
tiției a fost decisă de golaveraj. 
In prezent, Știința Timișoara o. 
cupă primul loc avînd coelicten. 
tul de golaveraj 1,39, față de 1,31 

' al militarilor bucureșteni.
'Așadar, jocul de inline dintre 

aceste două formații devine intîl- 
nlrea decisivă a campionatului. 
Partida, cum este și normal, se 
anunță extrem de disputată. Vic
toria o vor hotărî, în cele din 
urmă, înaintările celor două for. 
mâții, care în acest an s-au ară
tat a fi cele mai eficace.

■Amatorilor de handbal din 
București le stat însă rezervate 
pentru miine și alte parttde-cheie, 

■ arșa încît putetn afirma că avem 
prilejul să asistăm la un veritabil 
festival al handbalului. Vom amin, 
ti doar că, în deschidere la meciul 
C.C.A.—Știința Timișoara; este
programată întîlnirea dintre echi
pele masculine de categoria 3 Ști. 
ința T.C.F. și Recolta Jimbodia, 
deci derbiul acestui cappionat, șt 
că după-amiază se vor deslăsura 
în campionatul feminin .două 
jocuri a căror simpla anunțare ne 
scutește de orice comentrtriu: 
Știința Mm. lnvățămîntuiu’.—Pro
gresul Tg. Mureș și Flamura îoșie 
Steagul roșu — Flamura roșie Si
biu.

De asemenea, în țară vor mai

incepiid de luni, 
pe poligonul Tunari

CAMPIONATELE REPUBLICAHI
DE« TIR PE ECIHPE

- Amaloni ae ur au avui ocazia, 
să urmărească în ulii mai timp o 
suită dl competiții interesante 
care i-au satisfăcut atît tn ceea 
ce privește nivelul înalt al dis
putelor, cit și prin performantele 
de seamă obținute de competitori. 
Cu prilejul acestor concursuri, 
'trăgătorii noștri au modificat de 
mai multe ori tabelele recorduri
lor republicane. Și iată că, tnce- 
pjpd de luni dimineață, vor tre
bui să ia din nou drumul spre 
poligonul Tunari pentru a asista 
la finaltd competițiilor of Male de 
tir -din acest an. Odată eu cam
pionatele republicane de tir pe e- 
chipe, activitatea competițională 
oficială din acest an se va tn- 
cheia, amatorii sportului cil arma 
rămlnînd să aștepte știrile te ne 
por sosi de la Melbourne, unde 
cei mai de seamă trăg-ătpri din 
(ara noastră vor lupta pentru tit
lurile olimpice. Dar pî.nă atunci 
vă invităm să veniți pe poligonul 
Tunari unde, incepînd de Luni di
mineață și pînă vineri seară, e. 
ehipele participante vor lupta 
pentru titlurile de campioane ale 
diferitelor probe și mai ales pen
tru acela de campioană absolută 
pe anul 1956. Casa Centrală a 
Armatei, Dinamo, Progresul, Re
colta, Voința, Locomotiva, FI. ro
șie, Energia și Știința vor pre- 
eenta cele mai bune garnituri 
pentru a-și asigura punctajul tre
buincios obținerii unui loc bun — 
dacă se poate primul — tn cla
samentul general. Deosebit de im
portant și semnificativ pentru a- 
ceste întreceri este fără îndoială 
faptul că forma din ce în ce mai 
bună în care se află trăgătorii 
noștri promite spectatorilor due
luri pasionante ce se pot sold? 
cu noi recorduri republicane.

Deși toate condițiile sînt creat? 
pentru reușita competiției care va 
încheia sezonul, mai sînt însă o 
serie de detalii asupra cărora este 
cazul să insistăm. Astfel, din ne
glijența colectivelor și a antreno
rilor, cei mai mulți dintre talerîs- 
tii noștri nu au obținut normele 
de clasificare, sînt unii trăgători 
din lotul republican care n-au 
nici măcar categoria... a 111-a de 
clasificare. Destul de curios, dnr 
acesta este adevărul! Regulamen
tul competiției prevede însă că 
numai sportivii clasificați oot lua 
parte la întreceri și astfel situa
ția care pînă acum nu l-a deran
jat pe cei în cauză a devenit 
foarte acută. Rămîne să vedem 
cum vor reuși respectivii trăgă
tori să-și rezolve această situat’? 
înlrucît comisia de organizare se 
dovedește ..neînțelegătoare" (șt 
bine face!) la acordarea concesii
lor în această privință...

ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE DE HANDBAL

Fază din jocul FI. 
lin. Miine vom 
disputate, așa cum a fost acesta. 

avea ioc câteva Jocuri foarte echi. 
Iibrate și cu o mare importantă 
pentru situația în clasament a e. 
ehipelor respective : Energia Re
șița—Energia Ploești șj Flamura 

• roșie Cisnădie—Voința- Sibiu ta 
campionatul masculin cat. A, 
Progresul Or. Stalin—Știința
l.C.F. și Flamura roșie Buhuși— 
Energia Reșița în campionatul fe
minin cat. A. • '

Iată programul complet ai jocu
rilor de miine: MASCULIN CAT. 
A., București: C.GJL—Știința Ti. 
mișoara; Orașul Stalin: Dinamo 
—știința lași; Arad; Progresul— 
Dinamo 6 ; Timișoara : Energia— 
Energia Făgăraș; Reșița; Eneigta 
—Energia Ploești; Cisnădie: Fla

roșie Steagul roșu — Progresul Orașul Sta- 
asista din nou la meciuri feminine interesante și 

(Foto M. Petrescu)

După campionatele de scrimă pe echipe
SE POATE OARE CA...

...echipele Casei Centrale a Arma
tei, care au cîștigat 6 an? conse. 
cuti'v titlul de campioană la flo
retă bărbați și 7 ani titlul la sa
bie, adăugind în acest ;tn la stră
lucitul lor palmares intern și 
titlurile la spadă și cet' absolut, să nu 
dispună de o sală de antrenament 
în care consacrații să*și  desăvîr- 
șească măiestria, iar secția să-și 
crească propriile elemente ale vii
torului ?

...Secția de scrimă a Progresului 
București să-și întinerească ca
drele și să redevină astfel nucleul 
de altă dată care avea un cuvînt 
greu de spus în desemnarea cam
pionilor și care „pompa" anual 
mulți tineri, scrilmeri de perspec
tivă ?

...Dinamo Cluj să devină o sec
ție demnă de valoarea sportivilor 
care o compun (Orb, Uray, Szabo 
Thalmayer, Dristoreanu. etc.,) și 
să nu mai prezinte echipe incom
plete (sabie), sau improvizate 
(floretă) ?

...Set imerii de la Progtesul Cluj 
să nu-și mai suporte deplasările 
la competiții din buzunarele lor 
(sau din colecte), ci să beneficieze 
de alocațiile legale ?

...Munca depusă la Tg. Mureș 
de toți trăgătorii, de antrenorul 
A. Kakucs, de conducerea secției, 
să fie cunoscută și de consiliul 
central al asociației Progresul și, 
drept urmare, să fie susținută 
popularizată, stimulată ?

Pe marginea unui
In campionatul republican de 

box pe echipe, s-au desfășurat 
pînă acum trei etape. Intrucît 
au existat unele contestații, bi
rou! comisiei centrale a luat în 
discuție rezultatele, omologîn- 
du-le după cum urmează: ETA
PA I: C.C.A.-Locomotiva 19-18 
Voința-Flamura roșie 22-18, 
Dinamo-Progresul 25-14; ETA
PA a Il-a : Voința-Dinamo 
21-19, Locomotiva-Flamura ro
șie 24-14, C.C.A. - Energ'a 
21-19; ETAPA a 111-a : Di- 
namo-Locomotiva 21-15, Ener- 
gia-FIamura roșie 23-17, C.C.A.. 
Progresul 25-12.

Clasamentul are următoarea 
înfățișare-

1. C.C.A.
2. Dinamo
3. Voința
4. Energia
5. Locomotiva
6. FI. roșie
7. Progresul

Credem că 
centrale a 
21-15 

3300 65:49 6
3201 65:50 4
2 2 0 0 43:37 4
2101 42:30 2
3102 57:54 2
3003 49:69 0
2002 26:50 0

biroul comisiei 
greșit, omologînd cu 

întîlnirea Dinamo-Loco-
njotiva, deoarece, rezultat ui real

mura roșie—Voința Sibiu. „
FEMININ CAT. A,: București: 

Știința Mir). lnvațUgiintuluv— 
Progresul Țg. Mureș; FI, roșie 
Steagul roșu—Flamura roșie Si
biu; Orașul Stalin: Progresul— 
—știința I.G.F.; Timișoara: Fla
mura roșie U.T.T.—Flamura ’ ro. 
șie Sighișoara ; Știința—Recolta 
•Âvtatuf CodIH, Buhuși: Flamura 
roșre—Energia- Reșița. - •

MASCULIN OAT. B.: Bucu
rești*  , ștHața l.C^.—Recolta 
Jimbolia; Locomotiva G. N. — 
Energia Sibiu; Reșița: Energia— 
Energia Tîrgoviște; Bacău; Pro. 
greșul—Știința Cluj; Gataț»; 
Știința—Progresul Orforhei; Tg- 
Mureș : Dinamo—Recolta Varias.

DA! DAR CU CONDIȚIA CA...

...Conducerea C.C.A. să nu-și 
amintească de secția sa de scrimă 
numai la campionate, ci să-i ur
mărească activitatea în timpul 
pregătirii, constatînd că multi, 
campionii lor au la dispoziție o 
sală improprie, insalubră, în timp 
ce sala lor de scrimă, construită 
special și întrebuințată multă 
vreme în acest sens, este folosită 
la altceva I

...Scrimerii virstniei ai Progre
sului București să înlesnească a- 
firmarea tinerilor din secția lor, 
să le cedeze locul în echipa de sa
bie, să-J pregătească și să-i pro
moveze în echipa de spadă; iar 
conducerea -colectivului < să-i a- 
jute pe virstniei să se convingă 
de oportunitatea unei asemenea 
împrospătări I

...La Dinamo Cluj trăgătorii să 
înțeleagă că numai printr-uș an
trenament continuu și intens se 
pot obține rezultate remarcabile, 
iar echipele să’ fie completate cu 
elemente tinere crescute în propria 
pepinieră!

...Consiliul central al-asociației 
Progresul să-și îndrepte atenția ți 
spre colectivele sale din afara 
Bucurețtiului, constatînd că renu

mita sa secție de scrimă din Cluj 
se duce de rîpă datorită lipsurilor 
materiale, iar secțiile din Tg. Mu
reș și Oradea sînt reținute de la 
o afirmare ^substanțială tot din 
cauza jipsei de sprijin!

RENATO ILIESCU

clasament la box
este 22-16. Să ne explicam. 
După cum se știe, unul din 
meciurile din oadrul acestei în
tîlniri, Pintea-Ailenii, s-a dat 
„non combat", pentru că, în 
timpul desfășurării lui, s-a în
trerupt curentul electric pentru 
mai mult de trei minute. După 
părerea noastră fiecărei echipe 
trebuia să i se acorde cîte un 
punct fiindcă, independent de 
rezultat, cele două asociații au 
prezentat boxeri la categoria 
respectivă. Regulamentul com
petiției, tocmai pentru a sti
mula prezentarea de boxeri la 
toate categoriile acordă un 
punct chiar și boxerului învins, 
față de 0 puncte care se dă 
atunci cînd o echipă nu-și adu
ce reprezentant la o categorie. 
Problema, în aparență lipsită 
de importanță, poate duce la 
situații nedorite, mai târziu, la 
calcularea punctaverajului.

Să nu uităm că anul ’recut, 
doar -trei sutimi de punct i au 
fost suficiente lui Dinamo pen
tru a „smulge" titlul Casei 
Centrale a. Armateil.

Pentru tinerii profesori de educație fizica 
din Timișoara

Am plecat spre Timișoara cu 
convingerea că voi avea o misiune 
ușoară și, mai ales, plăcută. Tre
buia să scriu unul sau două ar
ticole despre activitatea metodică 
a profesorilor de educație fizică, 
despre viața cercurilor pedago
gice, despre munca instructori
lor, a antrenorilor, profesorilor 
etc. Deși la început de an școlar, 
eram convins că voi găsi totuși 
un material bogat, deoarece cu
noșteam activitatea a numeroși 
profesori de educație fizică din 
regiunea Timișoara care au de
venit cunoscuți și apreciați toc
mai datorită muncii extra-școlare. 
Mă refer la profesorul Cornel Io- 
vănescu, căruia i se datorează 
«firmarea multor elemente de va
loare din atletism; la Carol Eil- 
h«rd care s-â ocupat de desco
perirea pregătirea și ridicarea 
tineretului la baschet și gimnas
tică sau la profesorul Martin 
Belba care nu-și precupețește 
timpul și efortul pentru îndruma
rea profesorilor mai tineri, parti
cipant! la cercurile pedagogice. 
Aveam certitudinea că o tradiție 
veche și frumoasă și-a lăsat am
prentele asupra activității noii ge
nerați*  de. profesori și că aceștia 
au adăugat dinamismul și vioiciu
nea, caracteristice" Tinereții, dove 
dirtdu-se demni urmași ai unor 
name tare fac emste sportului 
romînesc.

Socoteala de acasă însă nu se 
potrivește întotdeauna cu cea din 
tirg. Așa a fost și cu această de
plasare la Timișoara, în care am 
plecat convins că voi avea multe 
de lăudat și prea puține de cri
ticat, dar din care m-am ales la 
urmă cu gustul amar al deza
măgirii și cu o notă... critică. A- 
ceasta cu privire la tînăra gene
rație a profesorilor de educație fi
zică, mai precis la modul în care 
aceștia își duc la îndeplinire în- 
Idatoririle extra-profesionale și 
chiar cele profesionale.

Mă refer în primul rînd la 
faptul că anul acesta, la fel ca 
și acum un an, cercurile pedago
gice trăiesc pentru a... trăi, și 
nici decum pentru a realiza ceva, 
pentru a-și dovedi cu adevărat 
utilitatea. In Timișoara sin*,  nume
roși absolvenți ai Institutului de 
Cultură Fizică și ai fostei Școli 

Medii Tehnice de Gultură Fizică, 
deci elemente cu o bază de pre
gătire. Se pare însă că, ieșind din 
școală, au uitat de exemplul pro
fesorilor lor, de străduințele aces

In Europa a început sezonul de hochei pe gheată
Deși sintem încă Vi plin sezon 

al sporturilor de „vâri" și în fe
bra pregătirilor’în vederea celei 
de â XVl-a ediții a Jocurilor Olim. 
pice; în unele țări din Europa ca 
Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Elveția, etc., a fost 
inaugurat sezonul sporturilor spe. 
cîficc iernii. E vorba de hochei pe 
gheață.

Preludiul la. sezonul proprtu-zis 
din Uniunea Sovietică l-a consti
tuit turneul cu handicap desfășurat 
pe stadionul de iarna „Sokolniki", 
întrecerile au început în prima 
jumătate a lunii septembrie și au 
angrenat numeroase echipe care 
activează în campionatul unional. 
Finala s-a desfășurat la 4 octom. 
brie și a revenit echipei Ț.S.K.— 
M.O. care a învins în finală Ari
pile Sovietelor cu scorul de 8—1.

In ceea ce privește sezonul corn, 
petițîonal, acesta a început la 14 
octombrie — aproape cu două luni 
mai devreme ca în anii prccedenți. 
In clasa A se întrec 16 dintre cele 
mai bune echipe ale țării ,iac în 
clasa B se vor întrece 28 de echipe 
împărțite pe serii.

Cu deosebit interes a fost aștep
tată de publicul sportiv din capi
tala Uniunii*  Sovietice, inaugura, 
rea întîlniriîor internaționale. In 
primul meci s.au întîlnit echipele: 
C.W.K.S. Varșovia și Casa Ofițe
rului Leningrad. Anul acesta și în 
general în sezonul sportiv 1956— 
1957, hocheiștii sovietici vor sus
ține ' numeroase întîlniri interna
ționale atît la ei acasă cît și în 
deplasare. La Moscova vor evolua 
reprezentativele R.F. Germane, 
Suediei, Cehoslovaciei, Elveției, 
reprezentativa profesionistă a An. 
gliei și alte numeroase echipe de 
club. Activitatea internațională va 
culmina cu desfășurarea campio
natelor mondiale (Moscova, 24 fe. 
bruarfe — 5 martie 1957). Pînă 
in prezent și-au confirmat parti
ciparea echipele următoarelor țării

tora de a le asigura o cit maj 
bună pregătire de a le dezvolta 
gustul de cunoaștere a noului, 
dorința de aplicare a celor mai 
noi metode. Altfel, nu ne expli
căm de ce participarea la cercurile 
pedagogice nu este întotdeauna 
satisfăcătoare și, mai ales de ce 
nu se interesează de nimic, nu au 
nici o dată probleme, de parcă 
totul ar merge ca pe roate. Oare 
profesorii din învățămîntul mediu 
din Timișoara nu au nici odată 
probleme de pedagogie sau de 
psihologie, nu-i interesează deloc 
problema ținerii lecțiilor de edu
cație fizică în timpul iernii în aer 
liber ? Ei nu vor să învețe, să 
cunoască tot mai mult? Nu-și dau 
seama că limitindu-se la ținerea 
orelor, au o activitate mult prea 
îngustă care-i împiedică să pro
greseze, să învețe, să-și lăr
gească perspectivele ? Oare dra
gostea de nou nu-i atrage? Suc
cesele și rennmele celor mar ta 
vîrstă, care le-au fost cîndva das
căli, nu-i stimulează, nu consti
tuie pentru ei un îndemn, un •- 
xernplu ? • >

Iată întrebări cărora prea pulmi 
profesori tineri le pot răspunde 
cu fruntea sus. Cazurile lui Ale
xandru Pândele și Eeaterina 
Schutz, care ieșind de pe bănefle 

școlii au continuat să-și îmbună
tățească nivelul profesional sînt 
rare in Timișoara, In schimb, WB- 
helm Crișan, Marius Lugojan, ca 
și toți ceilalți absolvenți ai Școlii 
Medii Tehnice de Cultură Fizică 
și ai Institutului de Cultură Fizică, 
care activează in cadrul școlilor 
medii, medii tehnice și profesio
nale sînt exemple negative. Acea

sta în ciuda faptului că metodistul 
regiunii (Vi. Sirbovan) și condu
cerile cercului pedagogic și cabi
netului pedagogic se străduiesc să 
facă ceva.

Nepăsarea și dezinteresul dom
nesc însă cu autoritate și vor 

domni atîta vreme cît profesorii 
tineri nu vor înțelege că da
toria lor nu se limitează la pre*  
darea lecțiilor. Ei trebuie să de

vină nu numai buni profesori, ci 
și pedagogi utili educării elevi
lor, antrenori care să contribuie 
la descoperirea și ridicarea noii 
generații de sportivi. Numai ast
fel vor dovedi că anii petrecuți 
pe băncile școli» nu au fost pier, 
duți și că doresc cu adevărat să 
îndeplinească cu dragoste înalta 
îndatorire ce le revine. :

D. STANCULESCUc

'Austria, Canada,, Cehoslovacia, 
Finlanda, Norvegia, Polonia, S.U.A. 
și Suedia. Desigur că pînă la ex
pirarea termenului se vor înscrie 
și alte echipe.

Hocheiștii cehoslovaci' șl.au *1-  
nauguraf. și ei sezonul de Iarna 
prin desfășurarea primelor întîlniri 
amicale. In ceea ce privește lotul 
reprezentativ acesta a început an
trenamentele din timpul veri». Din 
cei 60 de jucători au fost reținuți 
acum doar 30 care vor alcătui ca
drele echipei reprezentative. Pri
mul meci de verificare a avut loc 
la 30 septembrie, cînd pe stadio
nul de iarnă din Praga echipa 
„roșilor" a dispus cu scorul de 
6—2 de echipa „albaștrilor". Cam. 
pionatul țării va începe la 28 oc
tombrie și va angrena în între
cere 14 echipe.

Sezonul internațional a • fost 
inaugurat la Bratislava unde s-au 
întîlnit selecționatele orașelor Bra
tislava și Munchen (R. F. Ger
mană). Au învins gazdele cu 8—3. 
In actualul sezon și hocheiștii ce
hoslovaci au «n bogat program 
internațional.

Intrucît în Polonia nu s.au ter*  
minat lucrările de amenajare a ce*  
lor două stadioane de iafnă de ta 
Varșovia și Stalinogrod. un lot 
de 21 tineri jucători au fost oas
peții sportivilor din R.D. Germană. 
Pe gheața patinoarului de la See. 
lenbinder Halle din Berlin, ho
cheiștii polonezi antrenați de ce
hoslovacul Hauk'. itz s-au întrecut 
cu numeroase echipe germane, 
care și ele sînt în preajma inaugu. 
rării sezonului competițional.

Pregătiri intense au loc în R.F. 
Germană, Elveția și în țării nor
dice unde clima mai rece permite: 
o activitate competițională conti
nuă.

V. BENKOVSKV



Cursa Victoriei Mîine la Sofia
Ion Vasile (C. C. A.), primul în etapa a IV-a

D. Munteanu (Dinamo) și echipa C.C.A. c&nikic in clasamentul general
Ț. D. N. A. —Din amo București 

in „Cupa Campionilor Europeni”
Cursele individuale contra oro. 

nometru nu prezintă un -pectacol 
deosebit.

Aceste probe, însă, sînt deose
bit de dificile. Chibzuita dozare a 
eforturilor, utilizarea pasului potri
vi, în raport cu profilul traseu, 
lui, direcția și intensitatea vî<ntu. 
lui, tăierea virajelor, folosirea din 
plin â adăposturilor pe care le 
oferă satele, o pădure, un dîmb; 
mersul dt mai recti'iiniu, fără co
tituri inutile, cu un rulaj constant, 
etc. constituie elementele determi
nante într-o astfel de întrecere, de 
unul singur, în care principalul 
adversar este cronometrul.

Așa s-au petrecut lucrurile și 
în etapa IV-a, desfășurau joj pe 
șoseaua Urziceni, pe o distanță de 
60 km. Ion Vasile (C.CA.) un 
specialist al acestor probe, a ob
ținut o victorie categorică. Cele a. 
proape 4 minute luate de el primu. 
iui dinamovist O. Munteanu, au 
redus dintr-un condei handicapul 
ce-1 mai avea echipa C.CA. față 
de Dinamo, după etapa din ajun. 
Ia plus, al treilea om al dinamo. 
viștilor, C. Datcu, a realizat un 
timp cu peste 2 minute mai slab 
decît echipierii săi: Munteaou și 
Șeiaru. Totuși, dinamovisttil Mun. 
teanu, în urma unei curse cura
joase, și-a păstrat tricoul galben.

La actuala întrecere ciclistă J 
„CURSA VICTORIEI" I. S. „Pro- { 
nosport” acordă pe lingă pre- i 
miile oferite de Casa Centrală a j 
Armatei, organizatoarea competi- J 
ției, un ceas Schaffhausen pentru j 
cîștigătorul cursei șl cîte o bl- j 
cicletă de curse Eska sport, pen- ’ 
tru alergătorii clasați pe locui 2 ! 
și 3 în clasamentul general in- ■ 
dividual i

Acum, Gh. Șerban (realizatorul 
celui de al doilea timp al etapei) 
se află la numai 2’04” de Mun. 
teanu. De asemenea, cele 2’35" a. 
le echipei C.C.A. — noul lider — 
față de Dinamo anunță șl în sec
torul echipelor o luptă sportivă 
struisă pentru ultimele două eta
pe.

Iată care a fost situația la jumă. 
tatea traseului (30 km) : I. Vasile 
a realizat cel mai bun timp. 
42’17”. Media : peste 42 km/h. Au 
urmat: P. Gane, C. Tudose, Gh. 
Șerban și M. Pelcaru, toți cu 
43’50”'

La înapoiere, cu vlntul în față, 
tot I. Vasile a stabilit cel 
mai bun timp; 50'17” (36 km/h).

DESPRE UNELE SURPRIZE 
IM FOTBALUL INTERNATIONAL

Mîine va avea loc la Paris, a 
doua întîlnire dintre reprezentati
vele Franței $i U.R.S.S. Primul joc 
dintre cele două selecționate s-a 
desfășurat anul trecut la Moscova. 
Meciul a luat sfîrșit cu un rezultat 
<le egalitate: 2—2. Intîlnlrea este 
așteptată cu mult interes. Prin 
prizma rezultatelor din acest an, 
echipa U.R.S.S. are șanse mai mari 
de cîșttg. Dar balonul este ro
tund.

★

In ultimul timp au avut loc nu
meroase întîlniri internaționale șl 
nu puține sînt acelea care au luat 
sfîrșit cu rezultate surprinzătoare. 
Astfel echipa Olandei șt-a dovedit 
forma excelentă învinglnd tn de
plasare (la Anvers) echipa Belgiei, 
cu 3-2 după ce belgienii con
duceau cu 2-0! Olanda obține 
astfel a 5-a victorie din acest 
an ! (2-1 cu Germania Occidentală 
1—0 și 3—2 cu Belgia, 3—2 cu Saar 
și 3—2 cu Elveția). Echipa Belgiei 
nu reușește să-și găsească caden
ța... Ea a înscris în acest an o sin
gură victorie (5—4 cu Ungaria) șt a 
suferit 3 înfrîngerl (1—3 cu Elve
ția. 0—1 și 2—3 cu Olanda).

Intîlnlrea de la Belfast a consti
tuit o altă surpriză: echipa An
glie! a trebuit să se mulțumească 
ou un meci nul (l—1) cu reprezen
tativa Irlandei.

SDeciaUșttl englezi consideră acest 
rezultat o mare „lovitur-” pentru 
fotbalul englez la fel, ca șl tnfrîn- 
gerea cu 6—3 din partea Ungariei. 
Majoritatea jucătorilor au fost sub 
forma lor obișnuită — scriu zia
rele engleze—cu o singură excepție: 
Stanley Matthews care deși în 
vlrstă de 42 ani și-a aniversat re
cent 25 ani de activitate fotbalisti
că) a fost din nou eej mai hun...

La Montevideo o altă surprlză— 
Echipa Uruguayului a fost învinsă 
cu 2—1 (1—1) de reprezentativa
Argentinei. Deci „derbiul” fotba
lului sud-american a dat ctștig de

Clasamentul etapei : LI. Vasi
le, 60 km în lh32’34”, Media: 
39,130 km/h; 2. Șerban, lh35’13”. 
3. Șandru lh36'07” : 4.’ Munteanu

Constantin Moiceanu (Școala 
de Tineret} unul din tinerii care 
i-au remarcat în „Curta Victo
riei* *.

prlmele selecționate ale Ungarie! și 
Suediei, iar ia Stockholm reprezen
tativele secunde ale celor două' țări
• In cadrul „Cupei Campionilor", 

Manchester United a întrecut ta 
Manchester, echipa vest germană 
Borussia Dortmund cu 3—2.
• Echipa de juniori a R. P. Un

gare a jucat miercuri la Saarbrilc- 
ken cu reprezentativa de seniori a 
Saarulul. Rezultat: 2—2.
• Jules Rimet care pînă în 1954 a 

lost președintele activ al FIFA, a 
murit zilele trecute la Paris tn vlr
stă de 83 ani.
• Echipele maghiare vor susține 

numeroase întîlniri în cursul lunii 
noiembrie. Astfel, în afară' de meciul 
din cadrul Cupei campionilor Hon- 
ved-Bilbao, se vor mai desfășura 
următoarele meciuri: Viiroa Lobogo- 
Sunderland, Vbrbs Lobogo-Karlsruhe 
S. C-, Honved-Racing CtuV Paris, 
Kinizsi-Lens etc.
• Duminică s-au desfășurat me

ciurile etapei a 10-a a campionatu
lui de fotbal Iugoslav. Iată rezulta
tele înregistrate: Crvena Zvezda — 
Partizan Belgrad 2—8; Vojvodina- 
BeogradSkl Sport Klub 4—1; Za- 
greb-Ha’duk Split 1—0; Radnikî-Dl- 
namo Zagreb 4—2; Spartac Subotița- 
Velez Mostar 2—1; Lokomotiv — 
Buducnost Titograd 3—2; Sarajevo- 
Vardar Skoplje 0—1-

Miercuri în cadrul cele» de 
a XI etape s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Buduc
nost - Cervena Zvezda 2-2. Halduk- 
Voivodina l-o. Zagreb-LokomoUva 
5-1 B. S. K.-Saraievo 2-2, Parttzan- 
Spartak 3—1, Vardar-Radnlcki 2-1. Tn 
clasament conduce Cervena Zvezda 
cu 19 p. urmată de Haiduk 17 P- 
Voivodina cu 16 p.
• Alte rezultate: Soartak Soko- 

lovo — First Viena 4-0. la New-YOrk: 
Makabi Tel Aviv-Islanda 2—0!
• In campionatul de fotbal al R. 

P. Polone duminică s-au înregistrat 
următoarele rezultate : CWKS—Stal 
Sosnowiek 1—0; Gwardia Bydgoszcz 
— Garbarnia Cracovia 2—1; Ko- 
lejarz Poznan - Wisla Cracovia 3-1; 
Lechia Gdansk-Budowlanl Opole 1-0; 
Ruch Chorzow — Lodz S.K. 1—2; 
Gornik Zabrze — Gwardia Varșo
via 0—0.

După etapa de duminică echipa 
CWKS este virtuala cîștigătoare a 
titlului de campioana pe anul a- 
cesta.

(Foto: I. MIHAICA)

106 sportivi maghiari la Melbourne
BUDAPESTA 19 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru SU- 
13ERT ZOL1AN). Comitetul Olim
pic maghiar a dat publicității lista 
sportivilor care vor reprezenta Ia 
Melbourne culorile R.P. Ungare. 
Delegația cuprinde 172 persoane, 
dintre care 106 sportivi și 66 an
trenori, conducători,- personal de 
serviciu, ziariști, foto și radio re
porteri. Delegația sportivilor ma
ghiari va pleca la 28 și 29 octom
brie pe calea aerului spre Mel
bourne.

La Jocurile Olimpice. R. P. Un
gară va fi reprezentată la ur
mătoarele discipline sportive: 
atletism, lupte libere și clasice, 
canotaj, box, pentatlon modern, 
tir. gimnastică, caiac-canoe, înot, 
polo pe apă și scrimă.

La atletism vor participa urmă
torii sportivi ■ Iharos, Jeszenszki, 
Kovacs Jozsef Rozsavolgyi, Rosz- 
nyoi. Szentgali, Tabori. Szabo. 
Csermak, Klics. Roka, Csany, Gol- 
dovanyi, Varasdi, Kiss, Olga Gyar- 
mati și Erzsebet Vigh.

Printre luptători se numără Po
lyak, Baranya, Gurics, Szilvassi, 
Hodos, Toth, iar la box vor par
ticipa doar Papp și Dori. Cei pa

cauză argentinienilor. (Campioana 
Americii de sud este Uruguay. In 
primăvară, la Montevideo, a învins 
Uruguay cu 1-0).

Nu puține sint — de asemenea— 
surprizele înregistrate etapă de eta
pă în campionatul Italian. Ziarul 
„La Gazzetta dello Sport” sub ti
tlul „Drama de la San Siro” rela
tează desfășurarea meciului Napoli- 
Mltan, terminat cu un rezultat sur
prinzător, 5—3 In favoarea napoll- 
tanilor. Oaspeții (Napoli) au condus 
cu 5—01! și în ultimele minute mi
lanezii au înscris 3 puncte (unul 
din penaltl, prin Schlafflno). Ace
lași ziar răspunde întrebării pe 
care și-o pun amatorii sportului 
cu balonul rotund: cum se explică 
raptul ei Sampdoria este In formă 
așa de bună și continuă să conducă 
în clasament! In primul rîncf, scrie 
ziarul, succesele se datoresc con
ducătorului tehnic al echipei, d-lui 
Czeizler Layos (de origine ma
ghiară) care antrenează echipa 
după metode „ungurești". In 
al doilea rînd, echipa a fost serios 
întărită prin achiziționarea austria
cului ocwirk. care in noul său 
post (inter dreapta) „asigură” în 
fiecare meci, cite un gol pentru 
clubul său. (1. o.).
COMISIA CUPEI CAMPIONILOR 

EUROPENI PRECIZEAZĂ

In cursul unei recente reuniuni, 
comisia de organizare a Cupei Cam
pionilor europeni a luat cîteva ho- 
tărîrl foarte importante.

Astfel, s-a precizat ce se va în- 
ttmpia în cazul cînd și al treilea 
med dintre două echipe se va ter
mina la egalitate (după ce bineînțe
les a fost egalitate și în primele 
două întîlniri). Comisia a hotărit: 
prelungiri și eventual un al patru
lea meci. Regulamentul prevede cS 
al treilea meci va trebui să se des
fășoare pe teren neutru. Comisia a 
precizat: terenul neutru poate fi gă
sit într-una din cele două țări re
prezentate în întilnirea directă. De 
pildă, al treilea meci OCC Nise- 
Rangers Glasgow se va putea dis
puta la Marsilia sau Edimburg.

Echipele calificate pentru optimile 

1 h 36’ 12” ; 5 Bosniak 1 h 36’13”; 
6—7 Șeiaru și Văsîi lh36’23”. 
Merită să fie notate și cifrele re
alizate de tinerii: C. Baciu, locul 
13 (lh37’17"); 1. Braharu, locui 16 
(lh38’41”) și I. Stoica, locul 23 
(lh4t'52”), care au depășit net o 
serie de cicliști cu îndelungată 
experiență.

Pe echipe, etapa a fost ciștigată 
de C.CA. urmată de Dinamo, Vo
ința, Energia și Progresul. Clasa
mentul general: 1. D. Munteanu 
(Dinamo) 1 th 28’56”; 2. Gh. Șer- 
bam (C.C.'A.) la 2-04”; 3. V. Io. 
nescu (Voința) la 4’21” , 4. C. 
Șandru (Fi. r.) la 4’50"; 5. C. 
Tudose (Progresul) la 5”39”. 
Pe echipe : I. C.C.A 34h40’10’’ ; 2. 
Dinamo la 2’35”; 3. Voința la
12’57"

Ieri a fost zi de repaus. Astăzi 
se aleargă etapa a V-a, București 
—Oltenița—București. Plecarea la 
ora 12 de la C.CA. (Calea Vic
toriei). Sosirea în jurul orei 16 la 
km. 7. Mîine, ufliina etapă. Bucu
rești—Lehliu-^-București. Pleca.
rea ora 9J0 de ia C.CA.. Sosirea 
către ora 13,00 ia km. 7.

EMIL IENCEC

tru peni at Ion i>n sînt Benedek, 
Moldrich, Ferdinandy și Bodi. La 
probele de tir, sportivii maghiari 
vor fi reprezentați prin Kovacs, 
Kocsis, Takacs, Kun și Krebs. 
La gimnastică bărbați, vor parti
cipa doar doi concurenți Takacs 
și Heber în timp ce la femei va 
concura întreaga echipă (7 per
soane) în frunte cu Keleti, Plachy, 
Tass etc.

Loturi masive de sportivi ma
ghiari se vor deplasa la scrimă 
— 18, înot — 13, caiac-canoe 13 
și polo 11 Printre aceștia se nu
mără scrimerii Gyuricza, Gerevich, 
Baltazar, Szakovics, Karpati (și 
alți 15) și două trăgătoare: D6- 
mdlki și Nyari. lată și numele 
înotătorilor și înotătoarelor: Za- 
borszki, Tumpek, Acs. Magyar, 
Csordas (bărbați) Gyenge, Szo- 
ke, Ordogh, Szekely Ripszima- 
Szekely Eva, Litomericzki, Pa- 
jor și Ki Hermann (femei), 11 
jucători de polo vor pleca Ia Mel
bourne, printre aceștia se numără 
cunoscuții Bol vâri, Jenei, Karpati, 
Markovics etc. în timp ce la caiac 
și canoe vor face deplasarea 
Parti, Hatiaczki, Uray, Villand și 
alții.

HOTARE
de finală vor trebui să comunice a- 
cordui lor asupra naționalității ar
bitrilor cu o lună înaintea meciuri
lor, iar în caz contrar U.E. va de
semna ea arbitri cu 15 zile înainte. 
Interesant este faptul că se admite 
eventualitatea ca numai arbitrul de 
centru să fie neutru. In sfîrșit, s-a 
hotaTÎt ca tragerea la sorți a sfer
turilor de finală să aibă loc la l de
cembrie într-unui din orașele Lon
dra. Barcelona sau Paris.

Si acum cîte ceva ia legătură cu 
pregăttrâe în vederea meciurilor din 
optimile de finală. Nisa va juca me
dul său împotriva lui Glasgow la... 
Marsilia sau Paris. Motivul: întîtni- 
rile desfășurate pe teren propriu 
sînt deficitare... In schimb Rapid din 
Viena contează pe încasări frumoa
se în medul cu rteai Madrid ..cele 
so.0#o tocuri din Prater vor fi luate 
cu asalt” au declarat conducătorii 
cunoscutului club vienez. Intîlnlrea 
dintre Rapid și Real Madrid va avea 
loc în nocturnă, cu care ocazie vor 
fi inaugurate instalațiile electrice 
special construite.
3 PUNCTE... VICTORIA ÎN DEPLA

SARE !

Cunoscutul tehnician Willy Meist, 
fratele neuitatului Iugo Meisl, a fă
cut următoarea propunere publicată 
în World Sport: „A juca pe teren 
propriu este — după părerea multo
ra — un mare avantaj. Părerea mea 
este însă că cel care cred aceasta se 
înșeală. Din ce în ce mai multe sînt 
echipele care obțin victoria în de
plasare, în schimb' sînt mai puțin 
eficace pe teren propriu. Țlnînd 
seama totuși într-o măsură1 de fap
tul că avantajul terenului există 
(dacă și echipa Joacă bine) propun 
să se acorde punctele după cum ur
mează: 2 puncte : victorie pe teren 
propriu, 1 punct : meci nul pe teren 
propriu, 2 puncte meci nul în de
plasare și 3 puncte victoria în de
plasare". Specialiștii au cuvîntul.

DE PRETUTINDENI

• La 28 octombrie, In timp ce ta 
București se întilnesc reprezenta
tivele de tineret ale Suediei și R. P. 
Romîne, ia Budapesta se întilnesc

Mîine se dispută la Sofia prima 
întîlnire din cadrul „optimilor**  
Cupei Campionilor Europeni: me- 
ciul-tur Ț.D.N.A.—Dinamo Bucu
rești.

Misiunea echipei noastre cam. 
pioane este foarte dificilă. Antre. 
norul Gică Pooescu. care a urmă
rit duminică jocul dintre reprezen
tativele R.P. Bulgaria (în care au 
evoluat majoritatea jucătorilor de 
la ȚDNA) și R. D. Germane 

ne-a declarat; .Jucătorii bul
gari tni.au părut în evident 
progres. Deși nu au mai 
realizat partida reușită în fata na
ționalei noastre, ei au confirmat 
saltut pe care l-au făcut în ulti
mii ani. Ținind seama de indispo. 
nibiMtățlie din formația dinamoviș- 
tilor -bucureșteni și de faptul că 
echipa noastră campioană nu se 
află intr.o fiormă hună, misiunea 
reprezentanților noștri In meciul 
cu ȚDNA va fi extrem de grea”.

Dinamo a făcut joi un ultim ușor 
antrenament. Ieri dimineață echipa 
noastră a plecat spre Sofia, unde 
va face — în cursul zilei de azi 
— un antrenament de acomodare 
pe stadionul „Vasil Levski". După 
toate probabilitățile va fi aliniată 
formația :

Birtașu—Izghireanu, Băcuț II, 
Toma—Căiinoiu, Băcuț I—V. An- 
gtiel, Neagu, Ene. Voica, Suru.

ȚDNA și-a încheiat ieri pregăti
rile. Antrenorul Krum Milev s-a 
fixat asupra formației:

Naidenov — Racarov, Manolov, 
Enișeinov—Boskov, Stoianov—Mi- 
lanov, Dimitrov, Panaiotov, Colev, 
Ianev.

★
Corespondentul nostru la Sofia

Tratativele pentru per£ectarea 
de noi întîlniri romîno-britaniee la Sotbal 

se desfășoară satisfăcător
LONDRA 19 (Prin telefon). Re

prezentantul forului romîn de fot
bal V. Tudor a început trata
tive cu Sir Stanley Rous din piartea 
federației engleze, pentru perfec
tarea unor noi întîlniri între fotba
liștii romînj și englezi, interțări și 
intercluburi. Federația engleză 
este de acord in principiu ca re-

TOMA HRISTOV ne transmite 
cîteva opinii asupra jocului de 
mîine:

ANGELO NICULESCU, antre 
norul lui Dinamo București: 
„Deși în campionat am avut o se
rie de rezultate slabe, totuși 
pentru acest joc sîntem pregătit» 
să facem față cu succes. Forma 
deosebită a echipei ȚDNA ne 
obligă să luptăm cu toată dîr- 
zenia. Stnt încredințat că jocul 
va corespunde așteptărilor"

BACUȚ I, căpitanul dinamoviș- 
tilor bucureșteni: „Cred că apăra
rea noastră va reuși să facă 
față sarcinii deosebit de grele 
care o așteaptă. Vom depune toate 
eforturile pentru a reedita partida 
de anul trecut și pentru a apăra 
prestigiul de care ne bucurăm 
la Sofia".

KRUM MILEV, antrenorul lui 
ȚDNA; „Băieții noștri stnt în 
formă excelentă. Cred că nu ne 
vor face de rușine. Sînt sigur 
că vom pleca la București liniș
tiți și cu fruntea sus*.

BOȘKOV, căpitanul lui ȚDNA : 
„Dinamo București este o echipă 
tare. Duminică lupta va fi acer
bă. La București se cîștigă greu 
Noi jucăm acum acasă, în fața 
publicului nostru. Trebuie să în
vingem și încă în mod confor
tabil. înaintarea noastră trebuie 
6ă atace pe un front larg, rapid 
și să insiste la poarta oaspeți
lor".

vanșa meciului de tineret Romînia- 
Anglia (București, luna mai 1957) 
să se dispute în octombrie 1957 la 
Londra. De asemenea, forul bri
tanic privește favorabil propune
rea unui loc intre echipele repre
zentative de juniori ale celor două 
țări, tot in octombrie la Londra- 
Se tratează ca aceste două jocuri 
(tineret și juniori) să fie urmate, 
în cursal aceleiași luni, de întfl- 
niri cu Scoția la Edimburgh și cu 
Irlanda ta Dublin, în cadrul unui 
singur turneu (li—21 octombrie). 
Tratativele sînt în curs.

Turneul Alehin
Turneul Alehin a coiuiuuat joi 

cu desfășurarea partidelor între
rupte. Fără să mai reia jocul. Pî- 
devski s-a recunoscut învins în 
întilnirea cu Gligoric. Reprezen
tantul nostru V. Ciocîltea, deși 
avea un pion mai puțin la Go. 
lotnbek. s-a apărat inventiv și e- 
xact obținind remiza. Din cauza 
îmbolnăvirii lui Sliva și Bron
stein, cele trei partide aminate nu 
au putut fi continuate. De altfel, 
campionul -polonez nu s-a putut 
prezenta la masa de joc nici ieri 
după amiază la partida celei d‘- 
a VH-a runde, în care urma să 
intîlnească pe Szabo. Și această 
întîlnire a fost amînată. Din cele 
șapte partide care au avut loc 
s-au încheiat doar trei. întâlnirile 
Stahlberg — Taimanov și Keres 
— Bronstein au luat sfîrșit cu un 
rezultat de remiză. Pachman a 
cîștigat cu negrele la Golombek. 
Patru partide s-au întrerupt. 
Smîstov (cu albele) deține avan- 
taj la Ciocîltea. iar Botvinic o 
ușoară superioritate la Najdorf. 
Partidele Gligoric — Unzicker și 
Uhlman — Pîdevski s-au între
rupt în poziții complicate. După 
șapte runde, în clasament conți-' 
nuă să conducă Smlslov cu 4Vz 
p. și o partidă întreruptă, urmat 
de Taimanov cu 4*/ 2 p., Bofvinic 
4 p. și 2 partide întrerupte, Ke
res și Pachman 4 p.

Astăzi are loc runda a 8-a în 
cadrul căreia Ciocîltea întîlnește 
cu negrele pe marele maeștri 
Szabo.


