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Progresul Iași a prezentat un re. 
ferat cu privire la asigurarea ba
zei materiale a colectivelor.

Asupra formelor și metodelor 
de organizare a propagandei spor
tive și a educării sportivilor s-a 
ocupat referatul tovarășului GH. 
C1RSTOCEA, de la colectivul 
sportiv Locomotiva D.N.M. Con
stanța.

Referatul expus de tovarășul 
Paul Bogdanovici, din partea co
lectivului sportiv Flamura roșie 
Ianos Herbak Cluj a reflectat a- 
jutorul și îndrumarea activității 
consiliului central ai asociației și 
a orga>nelor C.C.F.S. în munca co
lectivelor sportive.

Din partea colectivului sportiv 
Recolta (comuna Belitori), tov. Ion 
Pîrvan a prezentat un referat a- 
supra activității acestui colectiv.

★
A doua parte a primei z9e a 

consfătuirii a fost consacrată dis
cuțiilor și propunerilor pe margi
nea referatelor prezentate. Partici- 
panții la discuții au făcut o serie 
de interesante propuneri. Lucrările 
conferinței continuă.
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ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURA fiZlCA $1 SPORT DE PE UNGĂ CONSILIUL DE UINI$T1J 
SI AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

Cu Vs. N. Stoletov, despre sportul 
studențesc din U. R. S. S.

ANUL XII Nr. 2908 ★

Comunicat cu privire la convorbirile intre delegația romină 
și deiegața iugoslavă

§

BELGRAD 22 (Agerpres). —
Astăzi la ora 10 au început 

la Palatul Alb convorbirile in
tre delegația romină și delega
ția iugoslavă. Delegația romină 
a fost compusă din: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, membru în Pre
zidiul Marii Adunări Naționale 
și prim secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romin, Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Petre Borilă, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Leon- 
te Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romin, Alexandru Bîriădea- 
nu, vicepreședinte al Consiliului 

de Miniștri, și Grigore Preoteasa, 
m’nisfrul Afacerilor Externe.

In delegația iugoslavă se a-
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Citiți in pag. VlII-a 
relatări asupra celui 

de al doilea joc 
al fotbaliștilor no;tri 

in Anglia

Kașkarov: 
2.10 UI.!

TAȘKENT 22 (Agerpres). —
In capitala Uzbekistanului, unde 

timpul se menține călduțps ca 
vara, atteții sovietici se întrec 
în ultimul concurs înaintea Jocu
rilor Olimpice de la Melbourne. 
Prima zi de concurs a fost mar
cată prin două excepționale per
formanțe. Igor Kașkarov a sărit 
în înălțime 2,10 m. corectînd cu 
un centimetru recordul sovietic 
stabilit cu o lună în urmă Ia 
București. Foarte interesantă a 
fost lupta la săritura în lungime. 
Chiar din prima încercare Tor 
Ovanesian a stabilit un nou re
cord unional cu o performanță de 
7,74 m. dar, acest record a avut 
o viață scurtă pentru că numai 
după cîteva minute Oleg Fedo
seev a sărit 7,76 m. și a redevenit 

recordman al U.R.S-S. la această 
probă.

CONCURS INTERNATIONAL DE
La numai c'.teva zile după 

concursul internațional de ca. 
iac-canoe, amatorii de sporturi 
nautice au ocazia să asiste la 
o nouă întrecere internațio
nală.

Joi după amiază, la Snagov, 
se desfășoară un< important 
concurs de canotaj academic, 
la care participă schifiștii din 
lotul olimpic al U.R.S.S., pre

Marți 23 oct. 1956

flau : losip Broz-Tito, președin
tele R. P. F. Iugoslavia, Moșe 
Pjade. președintele Scupșcinei 
Populare Federative, Edvard 
Kardelj, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federative, și țyaa 
Goșniak, Kocea Popovici și Mjal- 
ko Todorovici, membri ai Vecei 
Executive Federative.

La convorbiri au asistat Nico- 
lae Guină. ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R. P. 
Romine in Iugoslavia, și Petre 
Costache, director general al 
Treburilor Consiliului de Miniș
tri, iar din partea iugoslavă Ni
kola Vujanovici, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. F. Iugoslavia în Rominia 
și loja Viifan, secretar general 
al președintelui republicii.

In cursul convorbirilor, care 
au decurs intr-o atmosferă cor
dială și prietenească, s-a discu-

Consfătuirea pe țară a președinților colectivelor sportive
In sala Casei de Cultură a Sin

dicatelor din Capitală au început 
ieri dimineață lucrările consfătui
rii pe țară a președinților colecti
velor sportive.

La această consfătuire participă 
un mare număr de activiști spor
tivi din toate colțurile țării, dele
gați ai comitetelor centrale ale 
sindicatelor și reprezentanți ai 
unor ministere. De asemenea, par. 
ticipă reprezentanți ai organelor 
de conducere a mișcării noastre 
sportive.

Consfătuirea a fost deschisă de 
tovarășul ION VAIDA vicepreșe
dinte al Comitetului pentru Cul
tură Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri.

Luind cuvîntul, tovarășul MA- 
NOLE BODNARAȘ, președintele 
Comiteiului pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri a adresat participanțiior 
la consfătuire un călduros salut, 
exprimlndu-și convingerea că lu
crările consfătuirii vor aduce un 
prețios aport în rezolvarea nume
roaselor probleme ce le ridică as. 
tăzi activitatea sportivă din țara 
noastră și în special aceea desfă
șurată în unitatea de bază a miș
cării de cultură fizică și sport — 
colectivul sportiv.

Din partea secției Cultură Fizi
că și Sport a Consiliului Central 
al Sindicatelor, tovarășul M1HAI 
ROB a prezentat un referat cu 
plivire la desfășurarea activității

Joi la Snagov

CANOTAJ ACADEMIC
și cele mai bune ambar-cum 

cațiuni ale noastre.
In program sînt prevăzute 

numai probe masculine (4-ț-l. 
2 rame, schif simplu, 24-1, 4 
fără cîrmaci, 2 vîsle, 8-ț-l).

Primul start se dă la orele 
15.20.

întrecerile se anunță deose
bit de interesante, dat fiind 
faptul că din lotul olimpic al 
U.R.S.S., fac parte campioni . 

olimpici și europeni.

* 8 pagini 25 bani

tal mersul realizării acordurilor 
de la București. Ambele dele
gații și-au exprimat satisfacția 
pentru rezultatele obținute, care 
au dus la elaborarea unui acord 
comercial și de plăți intre Repu
blica Populară Romină și Repu
blica Populară Federativă Iugo
slavia. a unui protocol cu pri
vire la schimbul de mărfuri pen
tru anii 1957—1960, a unui a- 
cord de colaborare tehnico-știin- 
țifică, ce vor fi semnate in cur nil 
șederii delegației romine in Iu
goslavia.

Se află în pregătire textul u- 
nui acord relativ la colaborarea 
culturală.

S-au discutat de asemenea și 
măsurile pentru dezvoltarea mai 
departe a colaborării multilate
rale intre cele două țări.

I9

I

de cultură fizică și sport în cadrul 
colectivelor sportive. Referatul a 
amintit de succesele repurtate în 
ultima vreme de mișcarea spor
tivă din țara noastră, ca rezultat 
al condițiilor mereu mai bune 
create de regimul democrat.popu- 
lar,

Analizind multiplele aspecte din 
domeniul mișcării noastre sporti
ve, referatul a oferit o sursă bo
gată de discuții și propuneri.

In continuarea lucrărilor au fost 
prezentate șase referate.

Din partea colectivului sportiv 
Progresul Sănătatea București, 
tovarășul D. IORGA a expus as
pecte concrete privind (problema 
conducerii cercurilor sportive de 
către consiliul colectivului sportiv 
șl activitatea acestora.

Despre formele și metodele de 
organizare a activității sportive 
de masă ca și despre atragerea 
oamenilor muncii în secțiile pe 
ramuri de sport și-a dezvoltat re. 
fe râtul tovarășul PAVEL ȘTE
FAN, din partea colectivului spor
tiv Energia Reșița.

lovarașul CONSTANTIN RO- 
TARIUC. de Ia colectivul sportiv

ieri a început in Capitală consfătuirea pe țară a președinților colectivelor sportive.
In clișeu: un aspect din sala C.C.S., unde au loc lucrările consfătuirii, (stingă); tooart

rășul Manole Bodnăraș, președintele Comitetului pentru Cultură Fizică și Sport de pe lingă Const» 
țiul de Miniștri, adrestnd pârtieipanților, an -călduros salut (dreapta)- i

(Fofof E,- TIBORJ i

Părul cărunt dă o deosebită dis
tincție chipului blind, de profesor 
cu vechi state de servicii, al lui 
Vs. N. Stoletov, ministru adjvkrt 
al Ministerului Invățâmintului su
perior din U.R.S.S, conducătorul 
detega’-iei sovietice care ne-a vizi
tat țara cu prilejul Lunii mirii 
prieteni De la primele cuvinte 
am remarcat dealtfel că interlo
cutorul nostru poartă iu v»ce in
flexiunile dascâhilui care și-a con
sacrat mulU ani din viață nobilei 
misiuni a luminării tinerelor vlăs
tare. Poate de aceea convorbirea 
noastă a decurs nestinjeaită. mai 
mult chiar. Vs. N. Stoletov, a ți
nut tot timpul s-o învioreze ca 
amănunte interesante ți sui ales, 
instructive.

— Deși n« intră in preoc>*ări 1e 
mele directe, ca—se. firește, as
pecte ale vieții sportive studen
țești ; nu numai ta calitate de pa
sionat al sportului ia genera^ dar 
mai ales datorită faptului că U 
Minister educația fizici > stude'u 
Iilor constituie o asemenea preo
cupare. iacii există o Direcție 
specială cane controlează și tadru. 
mă activitatea catedrelor de edu
cație fizică.

— Și, fără îndoială că în aceas
tă Direcție nu sint puțini cei care 
au sportul ca specialitate ?

— Exact Mai mult chiar, fie
care membru al Direcției este un 
om care și-a închinat viața spor
tului, iar nu puțini au fost maeș
tri de frunte ai sportului sovie
tic.

Convorbirea devme din ce in ce 
mai aprinsă. Aflăm cu interes că 
rolul Direcțiunii din Minister nu 
se rezumă Ia simpla activitate de 
îndrumare și control ci, împreună 
cu consiliul central al asociației 

sportive „Burevesînik*  (din care 
fac parte studenții), ea organizea
ză cele mai importante competițiL 
universitare. Este limpede că ®- 
urmare directă a acestei preocu
pări • constituie dezvoltarea tot 
mai largă a sportului de masă in 
rindul studenților, pe de-o parte î» 
creșterea necontenită a măiestriei, 
vîrfuriie- sportive studențești, p» 
de altă parte.

— Exemple ? replică Vs. N*  
Stoletov la una din întrebările 
noastre. Cite doriți! In rindul 
campionilor și recordmanilor 
U.R.S.S. un procent impresionant 
a constituie elementul studențesc - 
iar numele binecunoscute ale Ga» 
linei Zibfne. Miha’l Yrivonowv»

Vs. fi. Stoletov. in cursul unet 
vizite făcute intr-o întreprindere- 
din Capitală

(foto Agerpres)

Boris Spasski, Haris lunicev, Ga
lina Popova. Efim Gheller le citer 
ca simple exemplificări, pentru că 
o listă completă a campionilor ridi
cați din rînduf studenților mi-e 
teamă că v-ar lua tot._ spațiul din 
ziar. Cit despre activitatea sporti
vă de mase — iar aci conlucrarea
dintre catedre și colectivele spor
tive și-a spus hotărîtor cuvîntul — 
ea pulsează nu numai în mari in
stitute ca M.G.V. și Politehnica 
din Moscova, Politehnica din Le
ningrad, Institutul Pedagogic din 
Kazan, dar chiar în micile centre 
universitare, unde studenta găsesc 
condițiile necesare practicării ori
cărui sport 4

— Interesant, am remarcat Dar 
cum s-a realizat acest lucru ?

— Foarte simplu _• fondurile ne
cesare sint repartizate in mod

(continuare in pag. 8-a)

CINCI JOCURI
PENTRU REPREZENTATIVA 1 

DE FOTBAL
In 1957, prima noastră echipă 

reprezentativă are asigurat un 
program cuprinzînii cinci me-, 
ciori internaționale. Fatru din^ 
tre ele se dispută în cadrul pw 
liminariilor campionatului mon
dial, și anume: Grecia-Romir»i*  
la 16 iunie la Atena, Romin ia- 
lugoslavia la 14 octombrie la 
București, Romînia-Grecia la 
21 octombrie la București și 
Iugoslavia-Rominia la 17 no
iembrie la Belgra-d.

A! cincilea joc: Belgia-Ro- 
tnînia la 19 mai la Bruxelles, 

revanșa meciului de anul tre
cut de la București.



Vi-i prezentăm: Citeva concluzii după o mare competiție școlară...

Karin Artz (Șc. M. 4) a ciști- 
gat proha de 300 m și săritura 
in lun"'me.

Nicolae Ropoteanu (Șc. AL 7), 
primul la săritura în iiăițime.

Evdochia Toma f.Jc. ped. rusă), 
tea mai bună aruncătoare de 
greutate.

zGh. Ciobanu ($c. prof. MTD) a 
alergat 1000 m. in 2:52.2, situln- 
duse astfel pe primul loc tn a- 
ceastă dificilă probă.

(Ilustrații de L. Tibor)

Rezultatul unei acțiunii nu 
poate fi apreciat decât în 
funcție de scopul ei. Care 

a fost deci, scopul organizării 
„Săptămânii atletismului”? In linii 
generale, noi am urmărit două o- 
biective, principale, de moment: 
în primul rînd un sondaj în ritl- 
dul maselor de elevi din Capitală, 
pentru a constata interesul tor 
față de sport în general și, față 
de atletism în special; în al doi
lea rînd, o cercetare a potenția
lului „latent” al elevilor, mai di. 
rect spus a capacității tor de a 
readiza performanțe atletice de va
loare. Am subliniat caracterul i- 
medjat al acestor obiective; des
pre cele de perspectivă — lărgi
rea cadrelor de atleți de valoare 
din riadul elevilor — sperăm că 
vom putea vorbi nu peste multă 
vreme. Dar, să vedem astăzi în 
ce măsură au fost realizate pri
mele două obiective.

Trebuie să o spunem de la înce
put: sezonul înaintat ca și 
faptul că ne adresam unei categorii 

restrînse de elevi — ultimele 3 
clase d»n învățămîntul mediu — 
reprezenta de la început un „han
dicap" destul de serios, astfel in
cit speranțele noastre au fost cu 
totul depășite de numărul de e- 
levi care au luat startul în cele 
trei zile de preliminarii. Este 
drept că ne-am străduit de la în
ceput să cointeresăm cit mal mul
te focuri în buna desfășurare a 
acestei acțiuni și, trebuie s-o 
spunem cu bucurie, ajutorul n-a 
întîrzjat. Asociațiile sportive Ști
ința, Energia, Progresul, Flamura 
roșie, Locomotiva, Recolta, Voin
ța, Dinamo, comitetul orășenesc 
C. F, S._ Comisia orășenească 
de atletism, Editura Tineretului, 
A.R.L.U.S., A.V.S.A.P, Secțiunea 
Invățămînt a S.P.C., secția sport 
a G.G.S-, C.G.F.S./G.M., precum și 
presa centrală și radio-ul au con
tribuit efectiv la buna reușită a 
.Săptămânii atletismului’’, prin 
acțiuni de popularizare, sprijin 
organizatoric, tehnic și material, 
Satisfacția este cu atit mai mare 
cu cît le putem mulțumi nu nu
mai în numele nostru, dar mai a- 
les în numele celor peste 1500 
de elevi și eleve care au luat 
startul în preliminarii.

Dacă ,,sondajul” privind intere
sul elevilor față de atletism 

a fost pe deplin concludent, tot 
astfel cercetarea potențialului 
valoric al elevilor a dat aceeași 
satisfacție. Finalele au fost orga, 
nizate tocmai pentru a da posibi
litate celor mai buni performeri 

ai preliminariilor să repete după 
cîteva zile proba de concurs, pen
tru a realiza, eventual, o perfor
manță mai bună. Saltul calitativ 
a fost evident. Este suficient să 
amintim că, de pildă, cîștigătorji 
fiecăreia dintre probele finalelor 
au realizat timpuri și distanțe 
mult mai bune ca în preliminarii, 
deși perioada de pregătire a fost 
foarte scurtă. Astfel, Nic. Ropo
teanu a câștigat 5 cm. în înălți
me, S. Băl acea nu. L. Petrescu și 
Georgeta Patade cîte 4/10 sec, pe 
100 m, M. Băloiu 37 cm. în plus 
la lungime, Evdochia Toma 51 
cm. la aruncarea greutății, șta
feta masculină a câștigat 8 sec, 
Gh. Ciobanu a realizat pe 1000 
m. un timp cu 4 sec. mai bun ca 
în preliminarii, iar Roger Boteru 
(în vîrstă de 15 ani) care arun
case în preliminarii 13.21 m cu 
o greutate de 4 kg., a cîștigat 
finala cu 12,93 m. aruncind însă 
o greutate de 5 kg. Cifrele vor
besc de la sine iar tehnicienii pre- 
zanți pe stadion — și în special 
ntrenorul maghiar Laszto Hires 
care a urmărit competiția de la 
început la sfîrșit — au arătat că 
le-au înțeles... glasul, fovitînd nu
meroși elevi și eleve la respecti
vele centre de antrenament.

IN CAPITALĂ...
SPORTIVI FRUNTAȘI IN 

MIJLOCUL PIONIERILOR

Zilele trecute sala de teatru a 
„Palatului Pionierilor” a cunoscut 

o animație deosebită. In mijlocul 
obișnuiților oaspeți ai Palatului au 
apărut de data aceasta, cițlva atleți 
de frunte: P. Zimbreșteanu. Con
stantin Grecescu si Alexandru Stoe- 
aescu.

Cei peste 400 de pionieri prezenți 
in sală l-au ascultat cu Interes pe 
maestrul sportului P. Zîmbreș- 
teanu care Ie-a făcut un istoric al 
atletismului ți ai olimpiadelor mo
derne. Apoi, maestrul sportului Ale
xandru Stoenescu le-a vorbit pio
nierilor despre începuturile carie
rii sale atletice.

Ultimul care a luat cuvintui a 
fost maestrul sportului Constantin 
Grecescu, care a prezentat mici
lor săi ascultători aspecte de la 
cele nouă ediții ale campionatelor 
Internaționale de atletism ale R.P.B.

Cu același prilej, oaspeții au dat 
pionierilor prețioase îndrumări 
pentru practicarea atletismului, 
mantfestîndu-șt convingerea că din 
mijlocul lor se vor ridica elemente 
talentate care vor Îmbunătăți și mal 
mult performanțele atletice ale ță
rii.

CAMPIONATELE UNIVERSI
TARE IN PLINA DESFĂȘURARE

In zilele de 15 și 16 octombrie, pe 
stadionul RepnMIcH, studenții Jn-

Concursul s-a terminat, iar elevele școlii medii bir. 22 au ob
ținut multe locuri fruntașe. Fericite, ele au alergat să-și îmbrăți
șeze profesoara, Angela Filip. Astfel de momente emoționante 
au abundat in timpul finalelor.,

S-au calificat pentru finalele crosului de 
„Să întîmpinăm 1 Noiembrie”

masă

A luat sfîrșit și ultima e'.apă 
dinaintea finalei crosului „Să în
tâmpinăm 7 Noiembrie". Duminică, 
„resitanțierii" (seniorii și senioare
le) și-au disputat întîietatea în 
cadrul etapei regionale, pentru 
desemnarea celor ce vor participa 
la ultima întrecere care va avea 
loc la 4 noiembrie Ia București.

Prima remarcă pe care a«n fă
cut-o în urma relatărilor cores-

sUtutului de Cultură Fizică s-au 
întrecut In cadrul tradiționalelor 
campionate universitare (faza pe 
ani de studii).

Concursurile au fost precedate 
de o frumoasă festivitate, cu pri
lejul căreia tov. Ion Siclovan, rec
tor-adjunct al Institutului a rele
vat importanța acestor campionate 
șl a urat succes deplin concuren- 
ților.

Iată eîțiva dintre cîștlgătoril pro
belor:

100 m. băieți: Tiberiu Ardeleana 
(anul IV) 11,4; 100 m. fete: Ștefanii 
Chioreanu (anul III) 13,1: 400 m. 
băieți: Tiberiu Corneșan (anul IV) 
53,8; 400 m. g. Marian Păscălău (anul 
Ut) 58,2: 800 m. băieți: Ion Puică 
(anul n) 1:58,3; 5000 b.: Gheorghe 
Rugină (anul IU) 16:33,8; greutate 
băieți: Gheorghe Popescu (anui ni) 
13,84 m.; suliță băieți: Alexandru 
Bizim (anul IV) 11,02 m.; prăjină:
I. Gîrleanu (anul IV) 3.10 m.: disc 
fete: Paraschiva Lucaci (anul IV) 
3* *J2  m.: înălțime fete: Gertrude

panții la ședință au făcut propu
neri pentru îmbunătățirea muncii 
în acest domeniu.

★
Alegerile organelor conducă, 

toare ale asociației sportive Vo
ința au constituit un puternic 
mijloc de stimulare a activității, 
rezolvîlnd totodată numeroase pro
bleme legate de cadrul organiza, 
torte al asociației, de lărgirea 
bazei de masă a sportului din ( 
unitățile cooperației meșteșugă
rești. In organizarea acestor ale
geri, precum și în perioada des. 
fășurării lor s-a primit un larg 
sprijin din partea organelor regi
onale și orășenești de partid. De 
asemenea, trebuie subliniat spriji. 
nul acordat de organele coopera
ției meșteșugărești, ale U.T.M. și 
C.C.F.S.

In concluzie, putem spune că 
bilanțul acestor alegeri este po
zitiv. Au fost întărite conducerile 
cercurilor și colectivelor, iar preș, 
tigiul colectivelor și al consiliilor 
regionale a crescut în mod simți
tor. S-au găsit căite de a pre- 
întîmpina fluctuația de activiști 
sportivi ai asociației, a crescut 
spiritul de răspundere al acestora 
în activitatea lor.

Sîntem convinși că noile con
silii alese vor fi demne de în
crederea ce li s-a acordat și vor 
munci în așa măsură încit să a. . 
ducă o contribuție esențială ne- I 
contenitci dezvoltări a asociației 
sportive Voința și, implicit, miș
cării sportive din tara nrwriră.

OCTAV Ti H XI 
președintele a^oc iațrei 

sportive Voința

Kiein (anui HI) 1.4» m.; ștafeta
4x100 m. fete: anul ni: 53,5 și șta
feta 4x«0 băieți: anul IV: 3:32,8.

★
La Institutul de științe Econo

mice ți Planificare „V. I. Lenln“ 
(I.S.E.P.) s-a desfășurat, tot înca
drai campionatelor, o intîlnlre de 
fotbal intre echipele facultăților de 
Comerț Exterior ți Planificare ge
nerală. Intilnirea s-a terminat Ia 
egalitate: 3—3 (2—1). 

pondențTor noștri din regiuni, 
este aceea că, peste tot, organi
zarea a fost foarte bună. Traseele 
bine alese, cu porțiuni de teTen, 
variat, au fost cele care au ho- 
tărît clasamentele. De asemenea, 
un numeros corp de oficiali și ar
bitri au asigurat o bună desfă
șurare întrecerilor.

De la Cluj, oraș în care crosul 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie" ca 
și toate celelalte competiții sportive 
de masă s-a bucurat întotdeauna 
demult succes, am primit însă o 
veste neplăcută. Corespondentul 
nostru regional Emil Bocoș ne-a 
informat că — deși bine orga
nizate — întrecerile acestei etape 
au avut de suferit de pe urma ne- 
participării (nejustificate) a con- 
curcnților din șapte raioane 
(Câmpeni, Dej. Jibou, Năsăud, 

Beclean, Huedin și Turda) ca și 
a numeroaselor abandonuri cau
zate de alimentația necorespiinză= 
toare ce a fost oferită concuren- 
țiior înainte de plecarea în cursă.

Iată acum, cîteva reauitate. La 
Cluj, echipe senioare: 1. Aiud 23 
P-; 2. Cluj (oraș) 28 p.; 3. Luduș 
44 p.; echipe seniori: 1. Cluj
(oraș) 23 p.; 2. Zalău 65 p.; 3. 
Turda (oraș) 78 p.

80 concurenți din raioanele re
giunii Constanța au luat startul 
în această etapă calificîndu-se e- 
chipele din Medgidia (senioare) 
și Constanța (seniori). Regiunea 
Bacău va fi reprezentată la finale 
de echipa orașului Roman (se
nioare) și cea a Bicazului (se
niori), iar regiunea Ploești care 
a ținut întrecerile la Buzău, de 
echipa orașului Ploești (senioare) 
și cea a orașului Buzău (seniori).

De curînd, s-au încheiat alegerile 
organelor conducătoare în cadrul 
asociației sportive Voința, acțiune 
care a constituit un eveniment de 
seamă în activitatea cercurilor și 
colectivelor noastre sportive. IA. 
ceste alegeri s-au desfășurat în 
decursul a trei etape. <-

In prima etapă a alegerilor 
masa de cooperatori a analizat 
în adunările generate munca 
cercurilor sportive și a ales noile 
organe de conducere a cercurilor. 
Etapa a doua a avut ca scop or. 
ganizarea adunărilor generale ale 
cofleclivelor sportive și alegerea 
consiliilor acestora. Alegerea con
siliilor regionale a avut loc în cea 
de a treia etapă.

Ar
Obiectivul principal al alegeri, 

lor l-a constituit întărirea bazei 
organizatorice a organelor noas
tre, în conformitate cu principiile 
statutare care reglementează for. 
ma și structura asociației Voința.

Larga popularizare a alegerilor, 
intensa muncă organizatorică des- 
lășurată de activul salariat și vo
luntar al asociației, au trezit un 
Viu interes în rândurile cooperato. 
Tillar. Sportivii din cooperative au 
întîmpinat alegerile participând la 
numeroase acțiuni deosebite, orga
nizate în preajma acestui eveni
ment. IDe pildă, sportivii colecti
vului Voința-Odorhei au construit 
o trambulină de 6chi, iar cei de la 
colectivul Voința-Gheorghieni au 
amenajat un frumos teren de bas. 
chet în curtea cooperativei „Lacul 
roșu” din acest oraș.
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ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE DIN ASOCIAȚIA SPORTIVĂ VOINȚA
Alegerile noilor birouri ale cercu

rilor sportive au atras în condu, 
cerea acestor organe circa 2000 
de oameni care vor munci volun
tar pentru dezvoltarea activi
tății sportive.

Cu prilejul adunărilor generale 
pentru alegerea organelor condu, 
cătoare din cercurile sportive s-a 
Tăcut o serioasă analiză a unor 
lipsuri manifestate în cadrul a- 
cestora. bunăoară, participanții la 
adunările generale au combătut cu 
tărie lipsa de interes a unor bi. 
rourî de cercuri în ceea oe pri
vește atragerea cooperatorilor în 
activitatea sportivă de masă. S-au 
făcut propuneri prcțtoase menite 
să ducă ia dezvoltarea unor ra. 
muri de sport ajutătoare coopera
torilor psntru obținerea unui ran
dament mai mare în producție, 
așa cum sînt: gimnastica -— 
pentru croitori și cismari, tirul — 
pentru strungari etc. Totodată, s-a 
discutat despre buna întreținere 
și folosirea rațională a echipamen
telor și materialelor sportive. O 
atenție deosebită a fost acordată 
încasării cotizațiilor — mijloc de 
menținere a legăturii între aso
ciație și membrii săi, precum și 
sursă importantă de venituri pen. 
tru nevoile asociației.

Adunarea generală a colectivu
lui Voința-Arad a subliniat acti. 
vitatea propagandistică bogată 
prin organizarea de expoziții ilu
strând activitatea sportivă a coo. 
peratorilor. In același timp, parti
cipanții au criticat inactivitatea 

seopei oe /gimnastică, altădată 
fruntașă, precum și faptul că ve
chiul consiliu al colectivului 6e 
orienta greșit în selecționarea 
sportivilor pentru diferite întâlniri. 
Participanții la adunarea generală 
a colectivului Vomța Artex_Arad 
au criticat atitudinea tov. Heghe- 
duș Ludovic, activist al acestui co
lectiv, care a subapreciat problema 
atragerii elementului feminin în 
activitatea sportivă; ținînd scama 
că în această cooperativă există 
un mare număr de femei .adunarea 
generală a luat o serie de măsuri 
privind înființarea și dezvoltarea 
unor echipe sportive feminine.

Faptul că ia colectivul Voința. 
Timișoara au fost atrași în 
activitatea sportivă doa- 10% din 
membrii cooperatori a prilejuit a- 
mătnunțite dezbateri. Discuțiile au 
arătat că munca sectară a mem
brilor consiliului colectivului, 
precum și 6laba activitate de pro. 
pagandă și agitație sînt cauzele 
principale care au dus la această 
situație. Adunarea generală a vo
tat o hotărâre prin care viitoarea 
activitate a cofieclivului va fi o- 
rientată spre atragerea în sport a 
tinerilor cooperatori cu aptitudini 
și posibilități fizice. In acest 
scop, activiștii și antrenorii au o 
sarcină principală pentru desoo. 
perirea și îndrumarea tinerelor 
elemente.

La Sibiu, discuțiile au scos la 
iveală faptul eă în cadrul colecti
vului local nu s.a depus o mun

că susținută pentru ridicarea de 
noi cadre necesare reîmprospătării 
echipei feminine de volei din ca
tegoria A, precum și a secțiilor 
fruntașe de natație, schi, atletism 
și tir. Participanții la această a- 
dunare au arătat că nu s-a desfă. 
șurat o serioasă muncă de educare 
a sportivilor. 'Adunarea generală 
a subliniat sprijinul prețios pe 
care l-a primit colectivul Voința- 
Sibiu din partea comitetului oră
șenesc P.M.R. în construirea unei 
baze sportive complexe.

Ar
Discuțiile prilejuite de adună, 

rile generale ale consiliilor regio
nale au dat posibilitatea pariiei- 
panților să analizeze realizările 
și lipsurile consiliilor regionale. 
Delegații ia aceste adunări a» 
combătut modul greșit de muncă 
a unor președinți de consilii re
gionale, care au lucrat sectar, fără 
a se consulta cu ceilalți membri. 
Discuțiile au subliniat necesitatea 
sprijinului ce trebuie acordat cu 
ocazia deplasărilor diferitelor e- 
chipe, precum și problema sporirii 
atenției în alcătuirea reprezenta
tivelor de regiune.

Conferința din Regiunea Auto, 
nomă Maghiară a scos în eviden
ță că în ultimul timp s-a neglijat 
problema activității sportului de 
masă, deoarece consiliul regional 
s.a interesat cu precădere de 
sportul de performanță. Partici



După concursul de verificare al lotului republican 

Ella Zeller, Gantner, Reiter și Șirlincan cei mai 
în formă jucători romini de tenis de masă

I
I

Concursul de selecție al lotu
lui republican de tenis de masă a 
scos în evidență faptul că la ora 
actuală Gantner este cel mai bun 
jucător romîn. Fără a juca ex
cepțional în acest turneu, el și-a 
dovedit din plin talentul și mtil- 
tiplele-i calități. Intr-adevăr, dato
rită seriozității cu care se antre
nează. Gantner a atins o valoare 
tehnică superioară. El s-a arătat 
un excelent cunoscător al „secre- 
telor“ acestui sport și este un ju
cător complet. S-a observat însă 
că în fața anumitor adversari, de 
pildă Reiter sau Harasztosi, 
Gantner își creează în mod ar
tificial o stare de inhibiție care-i 
provoacă o rigiditate în mișcări, 
ceea ce dăunează randamentului 
și eficacității jocului său. Inlă- 
turînd starea psihică amintită și 
aducînd continuu îmbunătățiri jo
cului, Gantner va obține rezultate 
și mai concludente.

Reiter ni s-a părut același ju
cător sobru, tenace, constant, de 
nădejde. Ca spectator, urmărind 
jocul lui Reiter, ai o senzație de 
siguranță.. Chiar dacă uneori exis
tă o incertitudine asupra rezulta
tului final, evoluția Iui Re'ter iți 
dă convingerea că el va face to
tul pentru a realiza o performanță 
cit mai bună. Și, să recunoaștem, 
aceasta nu este o satisfacție neîn- 
semna tă.

Revelația competiției desfășurată 
în sala Floreasca a fost fără 
îndoială tînărul Șirlincan. După 
ce a învins pe Andronache și Stan 
Ilie Șirlincan l-a depășit de o 
manieră categorică, cu 3—0 pe 
campionul țării Harasztosi. A im
presionat în comportarea acestui 
tînăr mai ales lovitura de atac 
din stingă și apărarea sigură. Lu- 
crînd pentru o mai bună execu
tare a tuturor loviturilor, pentru 
o apărare cu mișcări mai scurte, 
pentru ‘ ‘ .... ~
fensive 
lizarea 
xecuție 
rezultate superioare.

De la Bottner și Andronache ne 
așteptam la mai mult. In spe
cial de la Bottner, care nu a În
trerupt 
dar care 
bunătățiri 
sigur în 
in atac.

îmbunătățirea loviturii o- 
d’n dreapta și pentru rea- 
unei sporite viteze de e- 
Șirlincan poate spera la

antrenamentele deloc, 
totuși nu a arătat îm- 
importante. Destul de 

apărare, dar inconstant 
unde încă nu utilizează

Două surprize la rugbi, aceeași
Două au fost surprizele etapei de 

duminică : Energia I.S.P. — CC.A. 
16—3) și Energia S.M. Orașul 
Stalin — Progresul Sănătatea 
(0—3). Considerăm surprinzătoare 
aceste rezultate numai prin prizma 
comportării în etape'e precedente 
a echipelor învingătoare ieri. Să 
ne explicăm : pe de o parte, Ener
gia I.S.P. București, echipă vado- 
roasă, mi a reușit în etape!e prece
dente rezultate re măsura posibi
lităților ei. Astfel, cu trei etape în 
utrnă, Energia I.S.P. a terminat 
cu un penibil rezultat de egalitate, 
în fața echipei Dinamo IX (3—3), 
iar acum două duminici a trebuit 
să plece steagul (3—6) în fața 
echipai clasate pe penultimul loc 
în clasamentul competiției: Ener
gia Orașul Stalin 1 Pe de altă par
te, C.C.A. realizase in aceste etape 
scoruri categorice. Iată d» ce. 
Energia I.S.P. era departe de a 
pleca favorită în meciul de dumi
nică. Cu toate acestea, la sf ir și tul 
celor 80 de minute de joc, scorul
i-a  fost favorabil. Dar să vedem 
care sînt cauzele acestei prețioase 
victorii, realizate în dauna unei 
echipe care mergea cu justificate 
pretenții către titlul de campioană : 
o apărare foarte exactă, o mare pu
tere de luptă și... numeroasele gre
șelii ale adversarului. Deși echipa 
militară a atacat mai mult, acțiu
nile ei erau oprite prin placaje pre
cise de jucătorii Energiei, bine re- 
ptiați. In plus, acțiunile ofensive 
ale militarilor se opreau de multe 
ori în faza inițială, datorită în- 
tîrzierii și uneori impreciziei în 
pasarea balonului, lucru care a per
mis blocarea aripilor echipei mili
tare și inițierea de către jucătorii 
Energiei a unor periculoase con
traatacuri. De altfel, unul dintre 
aceste contraatacuri a și fost fruc
tificat de Luscal. care a intercep
tat o pasă greșită și a marcat 
la centru. O altă greșeală, care i-a 
permis Energiei să învingă, a fost 
defectuoasa repunere în joc a balo
nului de la 22 m., de către Pen- 
ciu, care a bătut mingea în bra
țele lui Mehedinți, Un marck, o 
lovitură de picior căzută, executată

din

pro- 
în

I se 
mult 
avut 
Stan 
p.’er- 

verificare și 
dispus cate-

de
a

surprinzătoa.Și

decît o singură lovitură: cea 
dreapta.

Bujor este într-un evident 
greș, dar cu căderi brusce 
timpul jocului. Paul Pesch deși a 
făcut unele partide spectaculoase, 
nu ne-a arătat nimic nou.

Angelica Rozeanu n-a fost în 
dispoziția sa obișnuită de Joc, 
comportindu-se inegal ți în genere 
sub nivelul posibilităților ei. 
recomandă în orice caz mai 
calm. Cel puțin atît cit a 
în meciul de campionat cu 
Ilie, același in fața căruia 
duse în concursul 
de care duminică 
goric cu 2—0.

Fluctuații mari 
re scădere a capacității sale de 
luptă a prezentat campionul R P.R. 
Harasztosi. Derutat de multe ori 
de rezistența opusă de adversar, 
el n-a insistat și astfel, de extm-' 
piu a pierdut, inadmisibil cu 0—3, 
la Șirlincan. In alte întilniri: cu 
Reiter, de care a dispus și cu 
Gantner la care a pierdut cu
2—3 (după ce a condus cu 2—0 
la seturi și 19—16 în setul III), 
Harasztosi a arătat o valoare mai 
bună. Este necesar ca pe viit-r 
campionul nostru să acorde toată 
atenția și seriozitatea pregătirii 
sale.

Despre jocul Etici Zeller avem 
numai cuvinte de laudă. Bună 
luptătoare cu o aoărare fermă 
si o ten<f‘nță accentuată spre o- 
fensivă. Ella Zeller a făcut par
tide excelente. Ea a învins pe 
Andronache. Nazarbeghian, Buior 
și Stan Ilie și a reușit să zm lgl 
cite un set fui Harasztosi și 
Pesch.

Cele trei speranțe, Maria Golo- 
nența, Irma Magyari și Mariana 
Barasch au avut comportări in
constante. Totuși, s-a observat în 
jocul lor unele progrese de ordin 
tehnic. Primele clasate în ordine 
Maria Gavrilescu și Marta Tompa 
s-au afirmat a 
rizate rezerve 
nale feminine.

Cît privește 
trei probe de dublu am remarcat 
jocul satisfăcător al perechilor An
gelica Rozeanu-Ella Zeller. Gant- 
ner-Reiter, Ella Zeller-Gantner.

fi cele mai auto- 
ale echipei națio-

întrecerile în cele»

C. SEVEREANU

cu precizie și... 6—3 pentru Ener
gia. Din acest moment partida era 
jucată.

A doua surpriză de mai mari 
proporții s-a produs la Orașul Sta
lin, unde se întîlneau Energia S.M. 
din localitate (învingătoarea... în
vingătorilor echipei C.C.A.) și Pro
gresul Sănătatea (învinsă, săptă- 
mîna trecută la un scor categoric 
de către Dinamo București). Expli
cația acestui rezultat este oarecum 
asemănătoare celei din meciul mai 
sus amintit

Iată cum, deși în luptă direotă 
obții majoritatea baloanelor și ini
țiezi cele mai multe acțiuni ofen
sive, poți pierde, totuși datorită 
unei nejuste orientări în joc.

In urma rezultatelor de dumi
nică, clasamentul 
rată astfel:

categoriei A a-

1. Dinamo Buc. 13 12 0 1 214: 26 37
2. C.C.A. 13 11 0 2 267: 33 35
3. Loc. Gr. R. 13 9 2 2 173: 67 33
4. Energia I.S.P. 13 8 2 3 118: 51 31
5. Locom. P.T.T. 13 5 2 6 59:154 25
6. Prog. Sănăt. 13 4 4 5 47:133 25
7. Dinamo IX 13 3 3 7 68: 70 22

Cu tot efortul făcut. Bulgara (C.C.A.) nu poate trimite 
gea peste „pădurea" de mtini a' apărării studenților timișoreni. 
Fază din jocul C.C.A—Știința Timișoara, (foto M. Petrescu)

Ol Un 1

Canotorii noștri au
Am asistat sîmbătă și dumini

că, la Snaigov, la unul dintre cele 
mai frumoase concursuri de cano
taj desfășurate ta noi. Nivelul 
tehnic ridicat al întrecerilor, asi
gurat de prezența la start a celor 
mai buni caiaciști și canoiști din 
U.R.S.S., R. P. Polonă și din 
țara noastră, echilibrul celor mai 
multe dintre întreceri, valoarea 
ridicată a timpurilor înregistrate 
în majoritatea probelor precum 
și...frumusețea unor zile neobiș
nuit de blinde pentru sfîrșitul Iui 
octombrie, toate acestea au con
tribuit — alături de atmosfera de 
sinceră prietenie și de înaltă ți
nută sportivă care a domnit în 
tot timpul concursului — Ia crea
rea unei ambianțe de mare săr
bătoare sportivă internațională.

Prin acest important concurs 
internațional, sezonul competițio- 
nal de caiac-casoe din țara noa
stră în acest an și-a găsit o 
splendidă încununare. Afirmația 
este cu atît ma: valabilă, cu cît, 
pentru noi, acest concurs a coin
cis cu o nouă afirmare a ridicatei 
valori a sportivilor romini în dis
ciplinele respective. Intr-adevăr, 
componenții lotului nostru olimpic 
au cîștigat toate cele cinci probe 
la care au concurat. Ne-au re
venit ctar toate cele patru probe

IN 4 RINDURI

ultimelor per- 
ale echipei 

ro
ca-

JACK BERARIU
V. D. POPA

2 3 1 18:141 26

13 9
• IU

26: 96 18
12:231 14

ca-tego- 
Știînța 
35—3

Cînd doi

Concursul international de caiac-canod 
trecut cu succes un examen greu

Caiaciștii romini într-o discuție amicală cu cei oaspeți. Pe fe
țele tuturor se citește optimismul. Subiectul: Olimpiada.

(foto L. Tîbor)
Anasiasexu, Todorov, la viteză. 
Dealtfel, aceștia au și cîștigat 
La caiac simplu, a concurat tînă- 
nil Vernescu, caTe n-.a dat însă 
în acest concurs randamentul aș
teptat. După ce a plecat puternic, 
cu iun «troc foarte ridicat, el a ce
dat pe a doua parte a cursei.

$i, pentru că a venit vorba da 
stroc, ca o constatare generală, 
trebuie să arătăm că sportivii ro- 
mîni au mers cu stroc mai ridi
cat decît ce: sovietici. Tehnica so
vietică ta canoe, în schimb, ni s-a 
părut mai „economică", ambarca
țiunile tor au mers mai lin, (n-au 
avut bandarea pe cate o impri
mă bărcii tehnica noastră) lucru 
care se explică în parte prin 
strxjcul mai rar. Dintre concurențiî 
sovietici, cei mai buni ni s-au 
părut: caiacistul Pisarev (victo
rios șf ta fond și ta viteză), lăți- 
nenco și. Climov (caiac dublu) 
care au învins la fond cu numai 
o secundă pe colegii lor Kaaliste. 
Demiatkov, caiacista Dementieva. 
pe care o socotim una din prin
cipalele concurente Ia titlul olim
pic. Canoiștii Harin și Botev Ia 
dublu, alcătuiesc cel mai bun e- 

al probei. In 
rivalitatea 

sportivă dintre Silaey și Buharin. 
tranșată la fond în favoarea ulti
mului, rămîne mai departe des= 
chisă la viteză, unde Silaev a în
vins cu minimul unei zecimi da 
secundă!

Cit despre concurențiî polonezi, 
ei s-au prezentat sub așteptări, 
mai ales la dublu caiac unde Ska- 
vairski și Gorski au fost departe 
de valoarea pe care o anunța re- 
numele lor.

In general, un concurs deplin 
reușit, în care fiecare concurent a 
avut cite ceva de învățat înain
tea starturilor mult așteptate, de 
pe tacul Ballarat.

RADU URZ1CEANU
1 --------------------------------m

de canoe, precum și proba d.e vi
teză ia caiacul dublu.

Vorbind despre comportarea și 
rezultatele obținute de reprezen
tanții noștri, trebuie să subliniem 
în primul rind dubla victorie a 
cuplului de canoe Simian fsmail- 
ciuc — Dumitru Alexe. Aceștia, 
la fond ca și la viteză, au repur
tat victori: clare, după curse în 
care au condus tot timpul. E: au 
dovedit că știu să ia start bun, 
merg constant pe parcurs și știu 
să declanșeze la timp finișul. Ca 
șî ei, tînărul nostru canoist Leon 
Rotman a primit și el de două ori 
felicitările ți aplauzele care se 
•dresează învingătorului. După 
ce sîmbătă a avut de înfruntat 
pe 10 kilometri tenacitatea lui 
Silaev și Buharin, pe care i-a în
trecut cu prețui unor mari efor
turi, canoistul nostru a învins 
mai ușor duminică, la viteză.

Toate probele de canoe din a- 
eest concurs au oferit întreceri 
vii. Canoiștii sovietic: au folosit 
In citeva curse tactica de aștep
tare mergînd în „plasa" ambar- 
cațiuniîor noastre și căutînd să 
declanșeze sprinturi surprinzătoa
re, cu care să se detașeze. Dar 
Ismailciuc cu Alexe la 
Rotman ta simplu 
facă față acestei tactici, 
rea tor pentru sprinturi repetate 
de-a lungul cursei le-a permis 
să-și mențină conducerea și să 
declanșeze ei, în final, finișurile 
decisive. De altfel, aceste sprin
turi cu care au fost presărate 
cursele au făcut deosebit de inte
resante chiar cursele de obicei atit 
de monotone, de fond. Sportivii 
noștri au dominat deci probele de 
canoe. mai ales că și celălalt cu
plu (Aghei, Lipalit) a avut com- 
portă-i valoroase, în special ta 
fond. In ceea ce privește catacul, 
tara noastră a prezentat la aceste 
întreceri numai un dublu pe 
care se „mergea* * ta victorie:

Lui Dinamo București, 
o soluție pentru meciul 
retur de la București, 
după acel 1-8 cu T.D.N.A. 
de la Sofia:

Recurgeți iute la rugbiști 
Și situația e salvată; 
Ăștia pat înscrie puncte 
Cite 3 sau 5 deodată t...

Dialog între sportivi pe 
marginea 
formanțe 
bucuroștene Flamura 
șie Bere Rahova din 
tegoria C

— Bere Rahova imi place
Și discuții nu încap:
Este strașnică!...

— La fotbal ?
— El, la fotbal! Nu, la... țap!

8. Energ- Petroș. 13
9. Energia S. M.

Or. Stalin ÎS
1». Știința Ctuj ÎS

★
Și acum un rezultat din 

ria B nepublicat ieri: 
Ia și-Locomotiva Constanța 
(13-3).

Rareori această veche zicală 
și-a găsit’, în sport, o confirmare 
mai precisă ca aceea pe care a 
oferit-o anul acesta campionatul 
republican masculin de handbal 
categoria A. După xe luni de zUe 
formațiile C.C.A. și Știința Ti
mișoara și-au disputat cu o a- 
prigă înverșunare — fără însă să 
se întîlnească direct — primul loc 
în clasamentul campionatului, iată 
că atunci cînd au avut prilejul 
(meciul direct dintre ele) să 
tranșeze această rivalitate, au și 
făcut-o, dar în favoarea echipei... 
Dinamo Orașul Stalin.

dublu șî 
au știut să

Pregăti-

se ceartă al treilea cîștigă
pentru evitarea retrogradă-;rezultatul de 

s-a încheiat 
și Știința Ti-

Cu alte cuvinte, 
egalitate cu care 
jocul dintre C.C.A. 
mișoara a adus pe primul plan 
al luptei pentru titlu șt pe Di
namo Orașul Stalin. Ajunși aci cu 
aprecierile asupra configurației 
clasamentului campionatului mas

culin categoria A. sîntem datori 
să facem o precizare, și anume 
aceea că proverbul cu care am 
intitulat acest material nu este 
valabil decît pentru această etapă. 
Facem precizarea aceasta pentru 
că duminica viitoare urmează să 
se întîlnească la Timișoara Știința 
și Dinamo Orașul Stalin — deci 
un nou meci cheie — iar peste 
două săptămîni, la Orașul Sta
lin, Dinamo eu C.C.A., partidă pe 
care rezultatul de duminică de 
la Timișoara o poate transforma 
într-un alt’ derbi, ultimul, pe 
care ni-1 oferă ediția — foarte 
disputată — de anul acesta a 
campionatului masculin de hand
bal.

In campionatul feminin lucru
rile se pare că s-au limpezit. A- 
firmația o facem însă cu toată re
zerva, deoarece ultimele rezultate 
ne-au arătat că, în handbal, sur
prizele au devenit un fapt oare
cum obișnuit. Totuși, Progresul 
Orașul Stalin, cu un avans de 
două puncte și un meci mai pu
țin jucat, are cele mai mari șanse 
să termine învingătoare. Spre deo
sebire de 
aci mai 
din coada 

chipaj sovietic <' 
schimb, la simplu.

lupta pentru evitarea retrogradă
rii sînt angajate trei echipe.

Tot trei sînt și echipele care 
luptă în campionatul masculin al 
categoriei B pentru ocuparea pri- 

locuri și deci pentru 
în categoria A.

clasamentele celor trei

melor două 
promovarea

Iată însă 
campionate:

Avîntul

MASCULIN CAT. A
1. Dinamo Orașul

Stalin 19 13 1 5 161:106 27
2. Știința Timiș. 19 12 3 4 172:126 27
3. C.C.A. 19 11 5 3 168:130 27
4. Energ. Timiș. 18 10 1 7 164:133 21
5. Eoierg. Reșița 18 8 4 6 140:125 20
6. FI. r. Cisnăd. 19 9 2 8 145:148 20
7. Voința Sibiu 19 8 2 9 115:10® 18
8. Energ. Făg. 18 8 2 8 119:133 18
9. Știința Iași 19 7 3 9 138:145 17

10. Energ. Ploești 19 8 0 11 137:149 ÎS
11. Prog. Arad 18 3 3 12 114:192 9
12. Dinamo 6 19 1 2 16 160:179 4

MASCULIN CAT. B
1. Prog. Odorhei 20 17 0 3 187:119 34
2. Recolta Jimb. 19 16 1 2 191:101 33
3. Știința I.C.F.
4. Dinamo Tg.

18 15 1 2 200:110 31

Mureș 20 10 1 9 150:143 21
5. Știința Galați 20 9 1 10 159:179 19
6. Energ. Reșița 20 9 1 10 158:188 19
7. Prog. Bacău 20 8 1 11 144:163 17
8. Recolta Varias 19 7 1 11 126:133 15
9. Loc. G. Nord 20 6.3 11 129:137 15

10. Energia Sibiu 20 5 2 13 137:174 12
11. Energia Tîrg. 19 5 0 14 114:168 10
12. Știința Cluj 19 3 2 14 119:199 8

FEMININ CAT. A
1. Progresul Or.

29Stalin 17 13 .3 1 80:36
2. FI. r. St. Roșu 18 12 3 3 76:42 27
3. Șt. Min. înv. 18 11 4 3 58:42 26
4. FI. roșie Sibiu 18 11 3 4 54:37 25
5. Prog. Tg. M. 17 9 5 3 46:23 23
6. Știința I.C.F. ’ 18 8 4 6 54:41 20
7. FI. roșie Sig. 18 5 5 8 41:46 15

campionatul masculin, 
încurcată este situația 
clasamentului, unde în

Codlea 18 459 37:58 13
9. Știința Tim4. 18 297 19:40 13

10. Energia Penița 18 3 3 12 25:63 9
11. FI. roșie U.T.T. 17 2 3 12 17:47 7
12. Fi. roșie Buhuși 17 1 3 13 14:46 S



663 cronometre 
«pentru Melbourne!

V-ați obișnuit desigur sd i«- 
tțiți multe amănunte în legături 
cu Olimpiada de la Melbourne. 
'Așa de pildă cunoașteți poate cu
riozitățile climei Australiei, dije. 
rența de ore dintre Australia și 
’Europa și multe altele. Știți însă 
mal puțin despre unul dintre cei 
mai importanți factori ai con
cursurilor: despre aparatele ca 

<care se înregistrează timpurile, 
adică despre croaometre.

Organizatorii au acordat o im
portanță deosebită confecționării 
tcronometrelor, încredințînd fabri
cii Omega această dificilă sarcină. 
Ta sfîrșitul lunii august, fabrica 
Omega a executat comanda ex
pediind pe cale maritimă la Mel
bourne un număr de 42 lăzi ti 
care erau așezate 663 cronometre. 
Majoritatea lor sînt electrice, as 
dispozitive automate și au fast 
verificate cu multă migală de un 
grup de ingineri și specialiști 
elvețieni. De altfel, montarea a- 
cestor instalații va fi asigurată 
de 8 ingineri și tehnicieni elve
țieni, cu o mare experiență. Va
loarea cronometrelor este de-a- 
dreptul fabuloasă: 30.000 franci 
elvețieni și 1000 000 franci sumă 
de asigurare!

In clișeu, tehnicienii fac o ul
timă verificare înaintea expedierii 
cronometrelor.

TURNEUL OLIMPIC DE PE WEST MELBOURNE STADIUM 
VA CLARIFICA OARE PROBLEMA ARBITRAJULUI ÎN BOX?

Boxul amator mondial suferă 
actualmente de o boală care pe mă- 
stfră ce se prelungește amenință 
să ia forme cronice: confuzia în 
arbitraj. Simptomele — ca să 
folosim un termen adecvat—s-au 
ivit acum cinci—șase ani și 
„doctorii*  in materie încă n-au 
fost în stare să găsească reme
diul cel mai potrivit Cind. cu 
cîteva luni in urmă, președintele 
Comisiei Mondiale de Arbitraj, 
Mathieu Grandgagnage. a fost 
oaspetele sportivilor rom'ni, am 
avut prilejul să discutăm mai în
delung asupra acestei probleme. 
.Chestiunea arbitrajelor și deci
ziilor este foarte spinoasă la 
ora actuală, mi-a declarat atunci 
di. Grandgagnage. Comisia Mon
dială de Arbitraj se preocupă de. 
îmbunătățirea acestei situații Ș*  
este mai mult ca sigur că Jo
curile Oiimpjce vor constitui un 
prim pas în acest sens.*

SPORTUL POPULAR 
u*ag. 4-a Nr. 2908

Care este — in fapt — situa
ția arbitra-ului in momentul de 
față? Dupj cum au demonstrat 
ultimele două ediții ale campio
natelor europene, don*  concepții 
se înfruntă acum ia arena in
ternațională: latină și anglo-
saxonâ. Unii arbitri, printre care 
se află Gilardi (Italia), Vaisberg 
(Franța), Casar.cva (Spania) și 
NicoDe (EJvefia), insă boierilor 
mai multă fibertate in acțiuni, 
intervenind neaaai ia cazul unor 
greșeli serioase, in evidentă con
tradicție ca reguUmentuL AlțiL 
ta rindul cărora ae numără Thomp

son (Anglia), Resko (Finlanda), 
Gallagher (Irlanda), Neuding 
(Polonia) și Helmar (Norvegia), 
intervin la orice fel de infrac
țiuni, oprindu-i pe boxeri din ac
țiune pentru greșeli neînsemnate 
și dovedind nu numai o exigen
ță exagerată, după părerea noas
tră, dar și de multe ori o cu
rioasă interpretare a regulamentu. 
lui. Cîteva exemple vor fi su
ficiente. Partizainii concepției 
latine lasă liberă iupta „corp 
la corp', permit eschivele Și nu 
opresc lupta decît atunci c:nd 
este pusă în pericol integritatea 
fizică a unuia sau altuia dintre 
adversari. Spectatorii bucureșteni 
și timișoreni au avut prilejul sâ-1 
vadă „la lucru" pe Robert Vais
berg, unul dintre cei mai buni 
arbitri din lume și exponent de 
seamă al concepției latine, astfel 
că și-au putut forma o parare. 
Dimpotrivă, partizanii concepției 
anglo.saxone sint pentru un box

Un record uitat»..
39,8 sec, la 4x100 m_, un record 

aproape uitat._ Intr-adevăr au 
trecut mai bine de două decenii 
de la data cînd ștafeta .de aur*  
a Statelor Unite stabilise această 
performanță ce părea să atingă 
înseși limitele posibilităților o- 
metfești. Owens. Metcalfe, Dra
per. Wykoff au purtat bățul șta
fetei atlt de repede, incit (prin- 
tr-o simplă operație de împărțire 
a timpului lor total) aflăm că 
fiecare in parte a parcurs suta 
de metri in mai puțin de 10 se
cunde, Apoi, după ce în 1939 șta
feta Germaniei a alergat 40,1 sec.. 
17 ani de liniște s-au așternut 
peste recordul probei al cărei loc 
pe tabela primelor performanțe 
mondiale nu a fost (niciodată) 
nici măcar amenințat.

In acest sezon atletic, în acest 
an al prăbușirii celor mai feno
menale recorduri, — pare-se — 
că a venit și rîndul „bătrînei*  
ștafete. In interval de numai cî- 
teva zile am înregistrat perfor
manțe de mare rezonanță. Ștafeta 
.de 4x100 m. a Italiei alcătuită 
din Galbiati, Chiseli. Gnochi și 
Lombardi reușesc cu 40.1 să e- 
galeze recordul european. O zi 
mai tîrziu echipa Germaniei corn, 
pusă din Knoerzer, Pohl, Germar 
și Steinbach (notați, fără Futte- 
rer) înregistrează, la Koln, o cifră 
rotundă: exact 40 sec., centru ca 
la 13 octombrie, la Berkley, o șta
fetă americană destul de .ves
tită*  (Murchison, King, Stanfield 

așia zis pur, în care noțiunea de 
luptă bărbătească să cedeze lo
cul cit mai mult scrimei pumnu
lui. Firește, în esență, această 
concepție pornește de la o premi- 
ză destul de judicioasă, dar fe
lul în care este pusă în apli
care lasă, în cele mai multe ca
zuri de dorit. A devenit astfel 
obișnuit ca, la campionatele ett 
ropene, șansele unui boxer să 
depindă, în ultima instanță, de 
arbitrul desemnat să conducă 
lupta din ring. Boxerii noștri, de 
pildă, au simțit, cum se spune, 
„pe pielea lor", ce înseamnă 
arbitrajul după concepția anglo- 
saxonă!

Acum, la Melbourne, cele două 
concepții se vor găsi din nou 
față în față. Lupta se anunță 
deosebit de acerbă și un învin
gător este foarte greu de... pro
nosticat.

MARlUS GODEANU 

și Morrow), fără Williams, Sime 
și Baker, să realizeze același re
zultat Nu putem trece cu vederea 
nici performanța ștafetei maghia
re (Kiss, Varasdi, Csanyi, Goldo- 
vany) mai ales că cei 40 6 sec. au 
fost obținuți de sprinteri care a- 
leargâ în medie 10,5—10,7 sec.

Nu a .vorbit" pină acum șta
feta U.R.S.S. Dar se știe că la 
ora actuală sprintul sovietic dis
pune de 4 alergători de 10,3 sec.: 
Tokarev, Barteniev, Baslikov și 
Sirinski. Primii doi fac parte din 
ștafeta reprezentativă, pentru ce
lelalte două locuri se pune între
barea: vor risca selecționerii in
troducerea unor elemente (de 
mare talent, e drept) dar nero
date într-o probă atît de preten
țioasă, sau vor recurge la mai 
vechii Suhariev, Konovalov sau Ig
natiev scontînd recuperarea se
cundelor în plus la alergare prin- 
tr-un schimb perfect. Răm>îne 
de văzut. Fiecare din soluții își 
are firește logica sa. Oricum, 
ștafeta de 4x100 m. a U.R.S.S. 
(record 40,3) și locul II la 
J.O. de la Helsinki, va avea 
un cuvînt greu de spus la Mel
bourne.

Intr-o finală olimpică care ar 
opune echipele S.U.A., Germaniei, 
U.R.S.S., Italiei, Ungariei, este 
greu de dat un învingător. Dar 
se poate prevedea o luptă drama
tică și (poate) o altă cifră in 
locul acelor obsedante 39,8 sec. 
pe lista recordurilor lumii

V. CH.

-------------~~-------.------

Favtoriți olimpici |
LESEK DROGOSZ

Ziariștii l-au supranumit la | 
Berlin „mitraliera poloneză". Cu | 
5—6 ani în urmă, Lesek Drogosz, j 
voinicul flăcău din Kielce, părea | 
deosebit de talentat la... fotbal ! 
și tenis de masă. Și-a „trădat" » 
însă principalele pasiuni sportive j 
Și s-a statornicit în box. N-a | 
greșit de loc, pentru că, în 1950, l 
la 17 ani, era de acum campion ț 
de juniori, în 1951 debuta ca in- , 
ternațional, în 1952 devenea , 
campion al Poloniei, iar în 1953 î 
era campion european! Cel mai | 
bun rezultat; victoria asupra vir- t 
tuosului V. Enghibarian. Acum { 
Drogosz pleacă la Melbourne cu j 
convingerea că își va încununa ! 
frumosul palmares cu mult visata | 
medalie olimpică de aur!

LEONID SQERBAKOV
O personificare a perseverenței 

și curajului! Numai așa poți de
fini în cîteva cuvinte pe atletul 
care, deși cu un calcaneu fisurat 
de mai mulți ani, a obținut de 
două ori consecutiv titlul de cam
pion al Europei, o medalie de ar
gint la Jocurile Olimpice și figu
rează de mulți ani pe lista per
formerilor mondiali cu rezultate 
peste 16 m. Patru ani trec greu 
cînd aștepți o revanșă. Acum insă, 
la ora olimpică, Scerbakov este 
pregătit să-și înfrunte vechiul ri
val (Da Silva) și alții noi (De- 
vonish și Kogake). Cei 16.46 m. 
recent realizați o dovedesc.

Anul 1900! Anul marii expoziții 
Internaționale de la Paris ca-e 
avea să cuprindă realizări din 
domeniul tehnicii, economiei și 
culturii In cadrul acestei exoo. 
ziții a fost organizată cea de a 
doua ediție a Jocurilor Olimpice.

Desfășurarea J O. concomitent 
cu expoziția internațională de la 
Paris nu a dat rezultatele scon
tate. Jocurile Olimoice riu au a- 

’tins nici pe departe ceea ce se aș- 
itepta de la ele. Cauza principală 
a eșecului s-a datorat propagan
dei foarte slabe și dezinteresului 

smanifestat de organizatori. Orga
nizarea a fost Încredințată cîtorvi 

imembri d:n Comitetul expoziției.
Jnsusi programul olimpic vorbea 

lin primul rind de: „Exposition 
llnlverselle de 1900“ și apoi de: 
„Championats Internationaux", 

-t.Courses a pied" și „Concurs a- 
thletiques Amateurs".

Inaugurarea jocurilor a avut 
loc la 14 iulie — sărbătoarea na
țională a poporului francez — și au 
luat sfirșit la finele lunii... oc
tombrie! Deci, au durat cu pau
zele respective aproape 3 luni și 
jumătate! In total s-au întrecut 
1066 de concurenți. Probele atle
tice și concursul de gimnastică 

is-au desfășurat în iulie, notația

SĂ NE ADUCEM AMINTE...

Finala probei de 100 m. de la prima ediție a J.O. Al doilea 
din stingă este americanul Burke, primuil atlet care a luat un start 
jos.

și canotajul în august, jocurile 
cu mingea în septembrie, ele. S-au 
programat șt discipline care na 
au avut o viață lungă așa cum 
ar fi înotul sub apă, săriturile de 
pe toc, etc.

La Paris probele atletice s-au 
disputat în pădurea Boulogne. La 
aruncarea discuită, nu odată s-a 
întimplat ca acesta să cadă prin

tre ramurile copacilor astfel că 
publicul s-a plictisit repede. Locul 
I a revenit concurentului maghiar 
Rudolf Bauer cu un rezultat de 
36,04 m.

Așa cum Emil Zatopek a fost 
eroul celei de a XV-a ediții a 
J.O. de la Helsinki, la cea de a 
doua ediție, erou a [ost concu

rentul american Albin Kraenzlein. 
Acest sportiv a cucerit 4 meda
lii de aur. Rezultatele înregis
trate de el au fost: 60 m. — 7 
sec.; 110 m.g. — 15,4; 200 m.g. 
— 25.4; lungime — 7,18 m. Pro
babil că acest atlet ar fi ciștigat 
și proba de 100 m. plat dacă ea 
nu s-ar fi desfășurat concomitent 
cu proba de 110 m.g.

Tot la Paris a început cariera 
sportivă a atletului american Rai; 
Ewry — atunci în vîrstă de 17 
ani — care a ciștigat toate sări
turile cu bătaie de pe loc. El s-a 
clasat pe primul loc la aceste dis
cipline și in anul 1908 cucerind 
în total 8 medalii de aur.

Probele atletice s-au desfășurat 
între 14—16 iulie. Duminică 16 
iulie erau programate citeva fi
nale. Americanii au refuzat să 
concureze declari nd că nimeni 
nu-i poate obliga să o facă în 
ziua de repaus. Li s-au aliat și 
concurența engtezi. Organizatorii 
însă, nu s-au lăsat înduplecați și 
pină la urmă au reușit să res
pingă opoziția atleților americani.- 

Unii dintre ei, cum a fost Bax
ter, cîștigătorul probei de săritură 
cu prăjina, au venit în ultimul 
moment șl au trebuit să împru
mute echipament. Un alt atlet, 
Prinstein, recordman mondial ta 
săritura în lungime, n-a putut 
concura deoarece delegatul uni
versității „Syracuse" (această u- 
niversitate finanța călătoria) a 
amenințat pe studenți că în cazul 
cînd vor concura duminica nu ti 
șe va plăti costul biletului de 
înapoiere. Prinstein care se cali
ficase în finală cu o performanță 
de 7,17 m. a trebuit să asiste ca 
spectator la finala care a revenit 
rivalului său A.C. Kraenzlein ca 
rezultatul de 7,18 m.

Printre celelalte curiozități ate 
J.O. de la Paris merită să amin
tim „alergările cu handicap'. 
Concurența mai slabi primeau 
cîțiva metrt avans. Astfel la 110 
m.g. avansul era de 5 m.. la 
proba de 1.500 m. era intre 150— 
200 m. O altă curiozitate era îno
tul sub apă. Concurența trebuiau 
să acopere sub apă o distanță de 
60 m. Această probă a fost absol
vită cu succes de doi concurenți 
francezi: Devendewille și Six.

In ceea ce privește premierea 
și aceasta a ieșit din comun. în
vingătorii nu au’ primit nici mo
dali. nici cunună de lauri, ci di
ferite obiecte ca „amintire" cum 
ar fi: umbrele, băstoane. verii, 
piepțini, etc.



Floretistele Olga Orban și Ecaterina Orb

CE SE tNTIMPLÂ

au fost introduse
Printre ultimele hotărîri ale co

misiei noastre de selecție pentru 
J.O. a fost și aceea care prevede 
cuprinderea în lotul olimpic a 
două floretiste: OLGA ORBAN și 
ECATERINA ORB. Vorba înțe
leptului : „mai bine mai tîrziu de- 
cit niciodată" 1 Așa că aplaudăm 
această hotărîre care repune în 
drepturi cîștigate mai dinainte pe 
două tinere trăgătoare cu fru
moase performanțe în intilnirile 
internaționale din 1956. Intîrzierea 
acestei hotărîri a fost provocată 
de neîncrederea existentă în posi-, 
bilitățile reprezentantelor noastre 
într-o competiție individuală, cum 
este cea de la Melbourne. Or, nu 
trebuia acordat credit unei ase
menea păreri, atîta vreme cit este 
bine știut că în scrimă întrecerile 
stat individuale, chiar și atunci 
cînd întîlnirea este inter-echioe. 
Așa că rezultatele foarte bune ob
ținute de Ecaterina Orb la Lon
dra. cu ocazia campionatelor 
mondiale pe echipe, trebuiau să 
fie luate drept criterii de bază în 
stabilirea formei ei sportive ac
tuale și în recunoașterea posibili
tăților ei în întrecerile individuale. 
Cu Olga Orban lucrurile stăteau 
șl mai simplu, fntrucît cele mai 
de seamă rezultate alo sale au R. I.

Lorraine Crapp (Australia) marea favorită a probelor în stil liber 
la J.O.

Fînaliștii și semi-fi naiiștii probabili
ai probelor de

Incepînd de astăzi vom prezen
ta pe acei înotători asupra cărora 
•e opresc mai mult cronicarii de 
specialitate de pretutindeni, în- 
trezărindu-i în viitoarele finale 
olimpice. La îndemîna aoestor 
cronicari, ca și a noastră de alt
fel, se află acel instrument care 
fără a fi citași de puțin miraculos 

te ajută totuși să... ghicești vii
torul. Desigur, ați înțeles ; este 
vorba de tabelul celor mai bune 
performanțe înregistrate în lume 
pînă la ora actuală. Adăugind la 
cunoștințele pe care le oferă a- 
ceste tabele și pe cele despre re- 
gulamental olimpic (în ceea ce 
privește numărul de participanți 
și condițiile de concurs) am ajuns 
la concluzia că este mai intere
sant de reținut din listele celor 
mai buni performeri numai nu
mele acelor care după toate pro
babilitățile vor hta startul la a- 
propiatele J. O. Să ne explicăm. 
1- Nu luăm în considerare per
formanțe obținute în alte condi- 
tiuni decît cele în care se va con
cura la Olimpiadă, adică bazine 
de 50 m. și cu apă dulce. 2- La 
toate probele de liber și spate 
au dreptul de a participa cei mult 
3 concurenți de fiecare națiune 
și numai pe aceșt’a îi amintim. 
La fluture și bras vor fi admiși 3 
concurenți la ambele stiluri. O 
țară va putea avea 3 concurenți 
la bras dar în acest caz nu va 
mai putea înscrie pe nimeni la 
fluture sau 2 și 1 ș.a.md. De
oarece este greu de prevăzut de 
pe acum cum își va rezolva fie
care această problemă am conve
nit să considerăm drept partici
pant! la eventualele semi-finale 
și finale olimpice cel mult doi 
concurenți ai unei țări atît la 
fluture cît și la bras.

Pentru astăzi, probele feminine 
tn stilul llbcr.

'<w m. LIBKK

1. Crapp (Australia) 1:63.2
2. Fraser (Australia) 1:03.3
3. Mann (S.U.A. 1:03.6
4. Leach (Australia) i:M.e
5. Gyenge (Ungaria) 1:04.8

in lotul olimpic
fost înregistrate în acest an la 
Luxemburg (campionate mondiale 
de junioare) și mai cu seamă la 
Como (cea mai mare competiție 
feminină înaintea J.O.), ambele 
concursuri internaționale indivi
duale. De remarcat, că la Como și 
Luxemburg, Orban s-a aiasat pe 
locul V, după ce învinsese pe Do- 
molki (campioana mondială de 
senioare) cu 4—0 și 4—3, pe 
Delbarre cu 4—2, pe Colombeiti 
cu 4—3, pe I. Elek cu 4—1, pe 
Muiler-Preis cu 4—2 și 4—2, iar 
la Londra, tînăra noastră trăgă
toare a întrecut și pe alte două 
favorite la Melbourne, pe Rast- 
vorova cu 4—3 și pe Efimova cu 
4—3.

Cu o asemenea carte de vizita, 
floretistele noastre merită să por 
nească spre marea întrecere de ia 
Melbourne. Sintern convinși câ ;n- 
tîrzierea cooptării acestor trăgă
toare în lotul olimpic nu va lăsa 
urme, ci cele citeva zile de între
rupere ale .antrenamentului vor fi 
recuperate prin conștiinciozitatea, 
puterea de luptă și hctărirea aces
tor tinere sportive de a răsplăti 
prin noi performanțe valoroase 
încrederea care Ii s-a acordat!

înot la J. 0.
6. Simmons (S.U.A.) l:0S.l
7. Rosazza (S.U.A.) 1:05.2
8 Ordogh (Ungaria) 1:05.3
9. Gastelaars (Olanda) 1:06 7

10. Szoke (Ungaria) 1:06.2
11. Klomp (Germania) 1:06.3
12. Voog (U-R.S.S.) 1:07.1
13. Kunzei (Germania) 1:07.4
14. Frost (Franța) 1:07.5
15. Balkenende (Olanda) 1:07.7
16. Jensen (Germania) 1:07.6

400 m. LIBEL
1. Crapp (Australia) 4:50 6

2. Fraser (Australia) 5:05.0
3. Gyenge (Ungaria) 5:08.6
4. Ruuska (S.U.A.) 5:10.0
5. Sandra Morgan (Australia) 5:10.6
6. Shriver (S.U.A.) 5:12.0
7. Frost (Franța) 5:14J.
8. Szekely Rlpstma (Ungaria) 5:14a
». Mann (S.U.A) 5:14.4

10. Koster (Olanda) 5:14.4
11. Schimmel (Olanda) 5:15 7
12. Kunzei (Germania) 5:16.5
13. Kok (Olanda) 3:16.5
14. Szekely Eva (Ungaria) 5:18.3
15. Markova (Cehoslovacia) 5:19.2
16. Voog (U.R.S.S.1 5:19.7

Acestea ar fi, după „caicului 
hîrtiei" cele 26 înotătoare care 
vor ajunge în semifinalele celor 
două probe. Natația nu este însă 
scutită de surprize. Unele din 
performanțele cu care sînt credi
tate viitoarele participante olim
pice au fost obținute chiar de la 
începutul anului. Vor fi ele reedi
tate sau chiar întrecute? Aceasta 
este de fapt întrebarea care-i fră
mântă pe antrenori, pe sportivi și 
pe amatorii de înot deopotrivă. 
De pildă antrenorul celebrei îno
tătoare australiene Lorraine Crapp, 
Guthrie a fost pur și simplu 
„bombardat" cu... scrisori de către 
nenumărați cetățeni din Australia, 
după ce eleva lui realizase în au
gust timpul cu adevărat fenome
nal de 4:50-8. Ei țineau morțiș să 
primească asigurări că antrenorul 
va reuși s-o mențină în formă pe 
Crapp pînă în ziua finalei olim
pice...

Pînă una-a:lta, Lorraine Crapp 
însăși le-a răspuns tuturora, cu 
cele 5 excepționale recorduri mon
diale realizate retent, într-o sin
gură zi de concurși

• In etapa a li-a a returului 
campionatului republican de volei 
am înregistrat multe aspecte inte
resante. Dintre acestea nu vom a-
lege însă nici victoria formației 
Progresul I.M.F. Cluj asupra echi
pei C.C.A. (pentru că victoria unei 
echipe din provincie asupra uneia 

din Capitală nu mai constituie o 
surpriză), nici înfringerea studen
ților arădani in fața formației gălă- 
țene Progresul (pornită, se vede 
treaba, pe fapte mari) și nici der
biul campjonatului feminin (Pro
gresul CPCS — Locomotiva), în 
care campioanele țării și-au luat 

revanșa pentru înfringerea sufe
rită în tur.

Ne vom ocupa în citeva rinduri 
de comportarea a două echipe care 
reprezintă un centru cu o veche 
tradiție? Știința și Dinamo din Ti
mișoara. Insistăm asupra situației 
voleiului timișorean, deoarece este 

dureros ca un centru care a dat ele
mente de certă valoare (Roman, 
Wilwert Klaici, Maria Conian-Cri- 
văț, Felicia Mușat etc.) și în care 
activează campioana țării la ju
niori — Locomotiva —, să se pre
zinte sub orice critică in cea mai 
importantă competiție de volei cu 
caracter intern. E suficient să a- 
mintim că în primele două etape 
ale ret irul ui echipele timișorene au 
srferit infringeri categorice, la sco
ruri care nu le fac de loc cinste 

și. ceea ce e mai grav, au avut o 
comportare incalificabilă.

Scuza că voleibaliștii de la Ști
ința și voleibalistele de la Dinamo 
nu au avut sală nu este valabilă, 
deoarece in aceeași situație se află, 

de pildă, și echipa de baschet care 
obține însă rezultate meritoriu Vi
na trebuie căutată in metodele de 
antrenament și, mai ales, ;n lipsa 
de conștiinciozitate cu care se efec
tuează antrenamentele. Se pare că 
voleibaliștii timișoreni nu țin seama 
că rezultatele superioare se obțin 
numai prin muncă multă și orga
nizată și consideră că talentul este 
suficient pentru a învinge. Consi
derăm că este necesară intervenția 
conducerii colectivelor respective 
precum și a antrenorului regional, 
care trebuie să analizeze situația 
și să ia măsurile de rigoare, care 
pot ajunge pînă la înlocuirea ele
mentelor destructive din formații. 
Așteptăm să vedem roadele acestei 
analize care se impune.

• După a doua etapă a returului, 
clasamentele, care nu au suferit 
modificări esențiale, se prezintă 
astfel:

FEMININ :

1. Locom. București 11 9 2 31:12 20
2. Progr. C.P.C.S.

București 10 9 1 29:10 19

Din nou calificativ nesatisfăcător 
halterofilipentru

Simbătă, s-a desfășurat în Ca
pitală un concurs de haltere cu par
ticiparea cîtorva halterofili fruntași. 
Rezultatele înregistrate precum și 
comportarea generală a halterofi- 
lilor, ot toarta mici excepții, au 
fost din nou nesatisfăcătoare. Nu
meroși concurenți au obținut re
zultate CI» muft sub posibilitățile 
lor iar alții au ratat încercări 
la smuls sau aruncat (Anghel Lu
cian, G. Mănăilescu, Eremia Del- 
că etc.) nereușind să se claseze. 
Problema pregătirii halterofililor 
noștri se impune din nou discuției. 
In colectivele care au secții de

Note din activitatea echipelor fruntașe de baschet
Despre meciuri. Ultima etapă a 

campionatelor republicane ne-a re
levat un tapt: că baschetul cîștî- 
gă nemăsurat ca spectaculozitate și 
valoare dacă este jucat deschis, 
relaxat, rapid. Exemple: primele re
prize ale partidelor masculine GCA 
— Progresul Tg. Mureș și Progre
sul Arta — Energia Constructorul 
Cluj, desfășurate duminica. In a- 
ceste partide cele patru echipe au 
jucat cu o rapiditate, fantezie și 
degajare care a plăcut spectatori
lor — din păcate prea puțini—din 
sala Dinamo. Asemenea întîlniri 
sînt adevărate mijloace de propa. 
gare a baschetului. Dacă am 
înregistra cît mai multe de acest 
gen este sigur că și numărul celor 
care urmăresc întîlnirîle din
tre cele mai bune echipe de bas
chet s-ar ridica simțitor. In opo
ziție cu partidele amintite, jocul- 
derbi al campionatului feminin, E- 
nergia București — Locomotiva 
București s-a redus la o luptă pen
tru balon și puncte, desfășurată în

CU ECHIPELE TIMIȘORENE DE VOID ?

In medul cu Locomotiva București, 
echipei Progresul I.TB a fost tinârul 
execuți nd o reușită lovitură de atac.

3. Știința I.C.F. 19 9 2 26:11 19
4. Dinatno Buc. 11 7 4 24:19 11
X Voința Sibiu 11 T 4 25:21 19
6. FI. rorle Cluj 11 9 € 22:94 18
7. Energia București 11 3 e 15^7 14
x Voința Or. Statn 9 3 8 13:21 12
9. Dmamo Tlnuaoara 11 J 18 l*-22 12
ir Progresul Cluj 9 * 9 137 9

MASCULIN :

x Locomouva Buc. 11 ii • »:13 22
X Dinamo București n 19 1 22:11 21
X Progresul I-M-F. 

Cluj ii 8 5 28:21 17
4. Energ. Or. Stalin ii 8 5 22 tU 17
X Progresul I.T.B. ii 4 5 23:22 17
6. C. C. A. ii 5 8 25:22 18
7. Știința Arad u 5 8 21:27 18
X Știința Ttm.soara ii 3 • 21-29 14
X Progresul Galați ii 3 8 17:27 14

IX Dinamo C-ța ii • 11 9:33 9

Precizăm că aceste clasamente au 
fost alcătuite țmindu-se seama de 
acordarea dreptului de disputare a 
meciurilor feminine Progresul 
SPCS — Progresul Cluj și 
Voința Orașul Stalin — Pro
gresul Cluj, care în tur au 
fost consemnate cu rezultatul de
3—0 pentru primele echipe, prin 
reprezentarea formației' clujene. La 
băieți, prin retragerea echipei con- 
stănțene Dinamo se acordă fiecărei 
echipe care urma să joace cu Di
namo cite două puncte, ca pen
tru meci cîștigat-

• Competiția care desemnează e- 
chipele ce vor participa anul viitor 
în prima categorie a țării șt-a con
sumat prima parte la Craiova. La 
fete cea mai bună echipă s-a do- 

haltere va trebui să se facă o 
analiză temeinică asupra pregăti
rii halterofililor și să se ia grab
nice măsuri. Părerea noastră este 
că antrenorii din colectivi nu se 
preocupă îndeajuns de concurenți, 
nu folosesc cele mai bune metode 
în pregătirea lor.

Rezultate satisfăcătoare s-au în
registrat la categoria ușoară: li
beria Roman a totalizat 317.5 kg. 
(100, 95, 122.5). Pe locul II s-a 
clasat Lisias lonescu cu 305 kg. 
(95, 92,5, 117,5). O comportare 
mai slabă a avut fostul record
man Gh. Ienciu care a totalizat 
doar 302.5 kg.

tr-o atmosferă de încordare din 
care jucătoarele n-au putut ieși 
nici un moment. In asemenea con
diții spectacolul a rămas pe pla
nul doi iar greșelile tehnice aii a- 
bundat. Nu, asemenea meciuri nu 
trebuie să mai vedem! Echipele 
și antrenorii noștri trebuie să facă 
totul pentru a le evita. Vă pre
zentăm, fiindcă sîntem la capitolul 
jocuri, situația „la zi" a tiasamen- 
telor:

FEMININ :

1. Energ. Buc. 12 11 1 733:458 23
2. Știința I.C.F. 12 10 2 665:469 22
3. Locom. Buc. 12 9 3 532:418 21
4. Șt. Min. înv. 12 8 4 715:588 20
5. Prog. Oradea 12 7 5 606:630 19
6. Prog. Tg. Mureș 12 4 8 541:603 16
7. FI. r. Oradea 12 4 8 473:596 16
8. Voința Orașul

Stalin 12 3 9 507:660 15
9. Știința Cluj 12 3 9 483:602 15

10. Energ. Cluj 12 1 11 431:662 13

MASCULIN*:

1. Dinamo Buc. 14 14 0 1121: 738 28
2. C.C.A. 14 13 1 979: 722 27
3. LOC. P.T.T. 14 11 3 937: 792 25
4. Dinamo Or. 14 9 5 929: 834 23
5. Prog. Arta 14 7 7 824: 873 21

cel mai bun jucător al 
Gonciu. pe care-l vedeți

(Foto: M. PetTescu) 
vedit Energia București, reînvinsi 
în cele trei jocuri. Urmează In cia- 
sument Progresul Alba luiia. Re
colta Miercurea Cine ți Flamura ro
șie lași. La băieți primul ioc este 
ocupat de Energia București, urma
tă de Locomotiva Craiova, Știința 
lași și Energia Ploești. Returul 
campionatului de calificare se dis
pută între 2 și 4 noiembrie la 
Iași.

Dfiner conduce n semifinala 
campionatului repaiihcan *e  $ah 

de ia București
Șahiștii care se întrec în grupa 

din Capitală au, după 9 runde, un 
lider autoritar în persoana lui Dri- 
mer. Reprezentantul Științei, după 
remizele cu Negrea și Pavlov, a mai 
obținut două’ victorii în țața lui Me
nas șt Rozvan. Punctajul cctual al 
lui Drimcr: 7'/s puncte din S po
sibile.

Un scor ridicat a înregistrat și 
clujeanul Breazu. EI are 6 puncte 
din 8, avind la activ o singură în- 
iringere (la Drimer, în runda 5-a). 
Impr-jnă cu Breazu, un pluton 
omogen îl formează Negrea (o'A din 
9), Pavlov (5 din 8), Voiculescu (5 
din 9), Menas, Crețulescu (A'L din 
8). Toți aceștia nn par deloc dispuși 
să cedeze locurile fruntașe pe care 
le dețin actualmente. Dar în cal
culul șanselor la calificarea în fi
nală trebuiesc neapărat incluși Rei- 
cher (4 puncte și o partidă între
ruptă cu avantaj la Urseanu) și 
Urseanu (4*7»  puncte din 5 posi
bile 1). Acesta din urmă a absentat 
de la ultimele runde, din cauză de 
boală. Rămîne de văzut dacă, după 
reintrare, ei se va găsi în aceeași 
formă excelentă de la începutul con
cursului.

Intilnirile din a doua jumătate a 
turneului vor trebui să decidă asu
pra deținătorilor definitivi ai ce
lor 6 locuri care asigură calificarea 
în finală.

6. Energ. C. Cluj 14 6 8 763: 809 20
7. Știința Tim. 14 6 8 780: 832 20
8. Știința I.C.F. 14 6 8 844: 867 20
9. Dinamo Tg.

Ilureș 14 4 10 786: 901 19
10. F ogresul Tg.

Mureș 14 4 10 953:1007 19
11. Progr. Cluj 14 3 11 728: 905 17
12. Progresul Or.

Stalin 14 1 13 648:1012 15

Despre arbitri. In ultima vreme 
s-au înregistrat, nu numai unele ar
bitraje slabe, ci și unele abateri 
disciplinare ale arbitrilor. Colegiul 
central a luat următoarele măsuri: 
arbitrii Maria Popescu și Bratu 
Răzvan au fost radiați din corbul 
arbitrilor pentru fals în foile dJ 
arbitraj; arbitrii P. Spiru și V.- 
Bordeianu au fost suspendați pe 
cîte două etape pentru nerespec 
tarea programării făcute de co
legiul central. Arbitrul M. Bogdan 
a fost sancționat cu avertisment 
pentru arbitrajul slab prestat la 
jocul Energia Buc. * Voința 
lași din finala campionatului mas. 
culin de calificare. -.
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Citeva constatări pe marginea campionatelor republicane feminine de gimnastică
Nu era nevoie să fii un mare cu

noscător în ale gimnasticei, pentru 
ca să-ți dai seama că în cadrat 
campionatelor republicane feminine 
lucrează două loturi diferite ca 
pregătire: componentele lotului 
R.P.R. și restul gimnastelor invita
te. Fără să le fi cunoscut dinainte, 
puteai să le alegi cu ușurință din
tre participante, date fiind elegan
ța, precizia, amplitudinea și com
poziția din timpul execuției, calități 
care au tras o linie de demarcație 
între ele și celelalte gimnaste' frun
tașe. Cu alte cuvinte, componen
tele lotului au demonstrat ce în
seamnă o gimnastă „lucrată" ^i 
care sînt linia, ritmul, specificul 
fiecărui aparat, în ce privește com
poziția exercițiilor liber alese. Asta 
nu înseamnă că toate celelalte par
ticipante n-au corespuns cerin- 
țelor u ".ui campionat republi
can. Putem chiar remarca pe Vio
rica Palatkos, Eugenia Dulea, Ma
ria Secară, Marcela Bertea ș. a._, 
(iar această constatare vine să 
reamintească antrenorilor că gim
nastică nu înseamnă numai ele
mente grele, ci și multă gimnas
tică .artistică, stilizare, feminitate 
în execuție și să arate forurilor în 
drept că la hotarele lotului nu se 
anunță prea multe candidate pen
tru a putea „primeni" la nevoie, 
lotul.

Surpriza cea mare a campiona
telor n-a constituit-o desigur Elena 
Leușteanu, care a cîștigat toate tit
lurile puse în joc și de la care poți 
să te aștepți la orice surpriză, ci 
ocuparea locui'ui 3 în clasamentul 
general de către Utta Schla.ndt. O 
cunoaștem cu toții ca o gimnastă 
sîrguincioasă și o așteptăm cu plă
cere să-și lucreze „soliuîi" și 
,,bîma“-plină de dinamism și con
tinuitate și... atît. De data aceasta, 
insă, întrecîndu-se pe sine și depă
șind așteptările noastre, Utta a stră
lucit nu numai la cele două „spe
cialități" ale ei, ci a avut o com
portare bună generală, dovedită de 
locul de cinste cucerit. Dar, totodată 
remarcăm că Emilia Vătășoiu. Ele-

Campionatul republican, 
de tenis de masă

Echipa masculină Progresul 
Buc. s-a reabilitat duminică după 
eșecul suferit cu o săptămînă mș*  
înainte, cînd pierduse categoric 
Ia Energia Constructorul Buc. 
De data aceasta jucătorii Pro
gresului au învins cu 5—0 for
mația „buretișților" de la Voința 
L.M. Buc. Intr-adevăr, jucînd de
gajat și siguri pe posibilitățile 
lor, Harasztosi, Bottner și Ange
lica Rozeanu nu au pierdut nici 
un set în fața valoroșilor Stan 
Ilie, Nazarbeghian și Marc niac 
Rezultate tehnice: Bottner-Nazar- 
beghian 2—0, Angelica Rozeanu- 
Stan Ilie 2—0, Harasztosi-Marci- 
niac 2—0, Bottner-Stan Ilie 2—0, 
Harasztosi-Nazarbeghian 2—0. In 
cealaltă partidă din Capitală, E- 
nergia Constructorul a întrecut cu 
5—1 Flamura roșie Oradea, al 
cărui jucător Hagyesi l-a învins 
pe Pesch. Dintre rezultatele din 
provincie, merită subliniată vic
toria obținută în deplasare de 
merituoasa echipă arădeană Voin
ța, care a învins cu 5—2 forma
ția Progresul Satu Atare. La Tg. 
Mureș, Progresul Cluj a cîștigat 
eu 5—1 întrecerea cu Dinamo din 
localitate.

La fete, Progresul Buc. și E- 
nergia Buc. au cîștigat cu același 
scor (3—0) întîlnirile cu Știința 
Buc. și, respectiv, Flamura roșie 
Oradea.

In urma trierii și omologării bu
letinelor depuse la concursul pro
nosport nr. 42 etapa din 21 octom
brie 1966 au fost stabilite următoa
rele premii:

Premiul I: 22 variante cu 11 rezul
tate exacte revenind fiecărei va
riante cîte 6634 lei.

Premiul II: 234,5 variante cu 10 re
zultate exacte, revenind fiecărei 
variante cîte 746 lei.

Premiul HI: 1666,4 variante cu 9 
rezultate exacte, revenind fiecărei 
variante cîte 140 lei.

Neexistînd nici un buletin cu 12 
rezultate conform regulamentului, 10 
la sută din valoarea întregului fond 
de premii, adică 68.281 lei, se re: 
portează întregului fond de premii 
de la concursul Pronosport nr. 43 
etapa de duminică 28 octombrie 1956.
Trecînd în revistă întregul program 

al concursului nr. 43 din 28 oct., fără 
îndoială că ne ODrim la primul meci 
și anume: R.P. Homînă-Suedia (tine
ret). Meciul dintre tinerii fotbaliști 
al celor două tari se prezintă ca 
foarte echilibrat. Aceasta, cu atît 
mai mult cu .cît suedezii se prezint! 
cu o carte de vizită Impresionantă : 
(anul acesta 6—0 cu Norvegia și 9-2 
cu Finlanda).- 

na Mărgărit și Sania Inovan nu 
și-au ocupat locuniile care le erau 
pronosticate de specialiști.

Nu putem încheaa aprecierile ge
nerale fără a scoate în evidență 
pe Georgeta Hurmuzache, oantru

Georgeta Hurmuzache, gimnas
ta care a entuziasmat spectatorii 
cu exercițiile sale liber alese.

(foto M. Petrescu)
cucerirea locului 2 și pe Elena Să- 
călici, care ne-a lăsat impresia unei 
Eve Bosakova, în miniatură. Și a- 
cum, trecînd de la „general" la lu
cruri mai precise, să vedem, pe 
scurt, problemele ridicate de fie

Timișoara nu mai
Cînd la sfîrșitul primei zile de 

întreceri atletice, desfășurate pe 
Stadionul ,.23 August" din Timi
șoara, unul dintre arbitri s-a apro
piat de marginea pistei și strigînd 
cît îl țineau puterile (încerca în a- 
cest fel să înlocuiască lipsa micro
fonului!) ii anunța pe spectatori că 
„probele continuă mîine dimineață 
Incepînd de la ora .8,30“, aceștia 
l-au răspuns în cor; „noi nu mai 
venim!" Era aceasta de fapt o ca
lificare a modului total defectuos 
în care a fost organizată compe
tiția, lucru care i-a impresionat ne
plăcut atît pe ei cît și pe concu- 
renții celor trei echipe (CCA, E- 
nergia și Voința). Intr-adevăr, 
ceea ce s-a petrecut la Timișoara 
nu poate ti calificat decit ea o in
still*  la adresa activității atletice 
din țara noastră. Iată pe ce ne în
temeiem afirmația de mai sus:

ORGANIZAREA. Din vina orga, 
nlzaforilor meciul a fost programat 
pe un stadion impropriu pentru ast
fel de concursuri. Proba de arun
care a ciocanului s-a desfășurat pe 
wn maidan plin de mărăcini și care 
prezenta serioase denivelări. In a- 
<est fel. rezultatele au fost vicia
te- Netrimițînd din timp, oameni ca. 
re să se ocupe de organizarea com
petiției s-a aflat de abia în preziua 
întrecerilor că gardurile au fost 
trimise la Arad unde la acea dată 
se desfășura un alt concurs. A fost 
necesară confecționarea altor gar
duri. Acestea au sosit însă la locul 
de concurs după două ore de la în
ceperea probelor și astfel s-au 
produs întîrzieri care au prejudi
ciat rezultatele. De asemenea, au 
lipsit ștachetele. Proba de prăjină 
a început cu o jumătate de oră în- 
tîrziere atunci cînd s-a găsit prin 
magazia stadionului o ștachetă ruo- 
tă și legată la mijloc cu sfoară. 
După o oră s-au găsit însfîrșît trei 
ștachete bune și au putut începe și 
probele de sărituri în înălțime. 
Cronometrele funcționau prost. La 
100 m. plat bărbați locul IV nu a 
putut ff cronometrat (se oprise cea.

C^ono sport
Meciul următor: R.P. Polonă-Nor- 

vegia. Anul acesta la Oslo, echipa 
Poloniei a reușit un 0—0. Se prea 
poate deci ca fotbaliștii polonezi să 
obțină o victorie în acest meci cu 
tot acei 3—1 de care au dispus nor
vegienii anul acesta de echipa Sue
diei.

Meciul III: R.P. Ungară (A)-Suedia
(A) . Am cunoscut și echipa Suediei, 
cunoaștem și posibilitățile reprezen
tativei maghiare. In plus nu de mult 
suedezii au pierdut la Oslo, iar me
ciul acesta se joacă ia Budapesta. 
Deci, faceți dumneavoastră socoteala!

Meciul IV: Suedia (B)-R.P. Ungară
(B) . Dacă' prima reprezentativă a Un
gariei a avut în ultimul timp o com
portare foarte bună, reprezentativa 
secundă s-a prezentat în schimb sub 
așteptări.

Meciurile V șl VI programează pe 

care aparat în parte. SĂRITURI. 
Multe încercări ratate din cauza 
trambulinei. Lotul a fost avanta
jat de trambulină față de fetele 
care săreau pentru prima sau a 
doua oară pe această trambulină 
(este altfel construită decît cea 
obișnuită). S-au executat sărituri 
cu coatele îndoite (Maria Ba
binski, Thea Muller), cu corpul 
îndoit (Olga Munteanu, Viorica 
Palatkos) ; încă multe gimnaste 
au un elan nereglat (Utta 
Schlandt). La liber alese, o sur
priză : foarte multe sărituri bune 
și cu un coeficient da greutate 
ridicat (Leușteanu, Mărgărit, Pa- 
latkos). BIRNA. Multe repetări Ia 
impus și tot atîtea căderi de pe 
aparat la liber alese. Mai trebuie 
insistat la „impuse" la urcare 
(căderea piciorului), piruetă, miș
cări și sărituri ample (Olga Tu
dor). La liber alese, exerciții bune, 
ritmul însă cam monoton. PARA
LELE. Diferență mare între impuse 
și liber alese. Urcarea se face încă 
cu piciorul îndoit (Ștefania Stănes- 
cu), iar la ieșire întoarcerea nu se 
face complet. Un lucru care trebuie 
privit foarte serios: opririle și în
treruperile de ritm care au cam a- 
bundat SOL. Veșnica poblemă la 
impuse: oprirea în cumpănă, ate
rizarea din „cadet" și pirueta. 
Foarte bune exercițiile liber alese, 
dar văduvite de lipsa acompania
mentului muzical.

ANA IHM

este o gazdă bună
sul), pentru locul V se indicase 
11,4 sec., iar pentru locul VI, tl,3 
sec. (!)■ Profesoral Hokl era obli
gat să „ajusteze" timpii în funcție 
de diferența pe care o aprecia din 
ochi la sosire. Revenind la probele 
de garduri trebuie să amintim și 
îaptul că acestea nu erau egala 
(printr-o bizară coincidență gar
durile așezate pe culoarul din mij
loc erau cu 2—3 cm. mai mari) dar 
mai ales că lipsind unul dintre ele 
fu cursa de 400 m. garduri arbitri 
an fost obligați să improvizeze uri 
obstacol din suportul pentru suliți, 
o șipcă șL.. o jumătate de gard *-  
devărat.

POPULARIZAREA. Meciul atle. 
tic divizionar C.C-A--Energia-Voin- 
ța a fost programat la Timișoara 
pentru popularizarea atletismului 
In acest oraș. Faptul că întîlnirea 
nu a fost anunțată din timp a lip
sit însă această competiție de nu
mărul scontat de spectatori. Astfel, 
cheltuielile cu transportul și caza
rea (nu mai punem la socoteală o- 
boseala unui astfel de drum — 
toafe echipele fiind din București)

lata cum a arătat unul dintre 
garduri la concursul de la Timi
șoara. Fotografia a fost făcută de 
maestrul sportului N. RdșcărteScu.

s-au efectuat fără nici un fel de 
rezultat.

ARBITRAJUL. De mai multe ori 
concurenții (în mod justificat) au 
acuzat de incompetență pe arbitrii

Dinamo Buc. cu Știința Timișoara și 
respectiv Energia Min. Petroșani cu 
Progresul Buc.

Meciul VII: En. FI. Ploești-Dinamo 
Orașul Stalin este anulat. Acum ur
mează cele cinci meciuri de catego
ria B. Meciul VIII. Progresul Sibiu- 
Energia Metalul Hunedoara. Echipa 
din Hunedoara s-a apropiat pe ne- 
gîndite de lideri de care îi despart 
numai 3 puncte cu 20 meciuri juca
te față de cele 21 ale Recoltei Tg. 
Mureș.

Meciul IX Recolta Av. Reghin-Loc. 
Tr. Severin. Cu toate că au ajuns pe 
locui 8 în clasament Avîntul Reghin 
mai are însă de luptat pentru a scă
pa din nou de retrogradare. Meciul 
X. Energia FI. Moreni-Fl. roșie Su
ceava. Meciul XI. Dinamo Bîrlad- 
Progresui C.P.C.S. Mteciui XII. Lo
comotiva Iași-Fl. roșie Bacău. Avan
taj de partea gazdelor în toate trei 
meciuri. Excepție poate face numai 
Progresul C.P.C.S. Insfîrșit, primul 
meci de ia rezervă Lyon-St. Etienne. 
După rezultate, cu toate că joacă în 
deplasare, St. Etienne are șanse mai 
mari.

Ech’pa Progresul a cucerit titlul 
de campioană republicană la pistol precizie
Ieri dimineață a avut loc pe po

ligonul Tunari festivitatea inau
gurării campionatelor republicame 
de tir pe echipe. Guvîntul de des
chidere a fost rostit de vicepre
ședintele comisiei centrale de tir, 
tovarășul general maior Andrei 
Neagu. El a subliniat faptul că la 
aceste întreceri participă zece re
prezentative de asociații (Progre
sul, Dinamo, C.C.A., A.V.S.A.P., Vo
ința, Știința, Flamura roșie, Energia. 
Locomotiva și Recolta) în compo
nența cărora intră aproape 300 de 
trăgători și trăgătoare cifră care 
depășește cu mult nivelul de par
ticipare la edițiile anterioare ale 
acestei competiții.

Apoi concurenții s-au îndreptat 
spre standurile poligonului.

Pentru prima zi au fost progra
mate probele de pistol precizie și 
talere (manșa I-a). La pistol pre
cizie, lupta pentru titlul de cam
pioană s-a dat între formațiile 
Progresul, Dinamo și C.C.A. Ti. 
tliri a fost cucerit de reprezen
tativa asociației Progresul ai că
rei componenți au reușit să totali
zeze un punctaj superior. Victoria 
apare ca normâlă, deoarece în ca
drul acestei echipe concurează cei 
mai buni specialiști din țara noa
stră ai probei de pistol precizie: 
maeștrii sportului Iulius Pieptea 
și dr. Titus Manicatide. Locul se
cund a revenit asociației Dinamo

pentru atletism...
concursului, lată citeva aspecte. La 
proba de disc fete, arbitrii au mă- 
snrat și aruncările depășite, ele 
fiind trecute chiar in foaia de con
curs (aruncarea a V-a a concuren- 
teiSirbn); Ia aruncarea greutății 
(băieți) concurentul R. Georgescu 
a avut primele trei aruncări depă
șite și deci, conform regulamen
tului, nu mai avea dreptul la ies
tul încercărilor, urmi nd să fie des
calificat. Datorită necunoașterii re
gulamentului arbitrii i-au permis 
însă a IV-a aruncare (ea se află 
înscrisă pe foaia de concurs) șl 
abia după ce au fost sesizați șl au 
făcut în prealabil o mică-, consfă
tuire, l-au descalificat pe concu
rent.

Acestea fiind faptele (incomple
te) vă imaginați ușor ce a însem
nat meciul atletic triunghiular de 
la Timișoara. Pentru toate acestea 
nu au însă nici o vină atleții care, 
chiar și în atari împrejurări, au 
luptat cu toată ardoarea pentru vic
torie realizind uneori performanțe 
de seamă. Lor li se cuvin sincere 
felicitări. Organizatorilor însă (so. 
cotim că alături de asociația Ener
gia trebuie să figureze și comite
tul regional C.F.S. Timișoara) li 
se cuvin aspre sancțiuni pe care 
sperăm că forul în drept nu va in- 
tîrzia să le dea.

H. NAU1H

DUPĂ ÎNTRECERILE DE CĂLĂRIE
TREI CAMPIONATE BOGATE ÎN ÎNVĂȚĂMINTE

Mai întîi, vă prezentăm 
. campionii republicani din acest 

an: dresaj cat A: T. Petrescu 
(C.C.A) 178,40 p.: proba com
pletă: V- Bărbuceanu (C-C.A.) — 
74,10 p.; obstacole categ. M: maes

trul sportului M. Timu (C.C.A.) 
12 p.; dresaj catg. B: N. Mihal- 
cea (C.C.A.) ; obstacole categ. 

] I: D. Hering (Victoria): 4 p., timp 
' 58,04; categ. U: maestrul spor- 
| tului Gh. Antohi (C.C.A.) 4 p., 

timp 1:03,1; dresaj categ. C: 
Gh- Teodorescu (Dinamo Buc.) 
201,4 p.; obstacole categ. G : ma
estrul sportului Gh. Antchi (CCA) 
28 p.; ștafeta: C.C.A.-I; (Gh. 
Antohi, V. Bărbuceanu și I. 
Molnar) 3:43,1. Și acum iată-i 
pe cîștigătbrii celorlalte probe 
desfășurate în ultimele zile (în 
afara campionatului): înălțime: Gh. 
Ghițuran (C-C-A.) 1,80 m. (din
a treia încercare); juniori și 
fete: A- Kadar (Recolta Ploești) 
0 p., timp 1:03,9: durată: Felix 
Topescu (Dinamo Buc.) 48 p., 
timp ; 2:07,1; proba specială pen

tru juniori: Dan Mihăilescu (Re
colta) 0 P; timp: 1:08,4; lungime: 
M. Măjnescu (Recolta) 5 m.; se- 
mi-mijlocie; Felix Țopescu (Dina
mo Buc.) 0 p., timp 1:05,4-

Un prim „bilanț" al campio
natelor indică, în mod categoric, 
sunerioritatea lotului ryezentat de 
C.C-A. care a cucerit șapte din 
cele nouă titluri de campioni re
publicani- Echipa C.C.A., cu un 
număr masiv de călăreți bine 
pregătiți cu numeroși cai de va

care a întrecut de puțin echipa 
C.C.A. Iată de altfel cum se pre
zintă alasamentul final all probei 
de pistol precizie:

I. PROGRESUL; 2615 p. (I. 
Pieptea — 541 p., T. Manicatide 
— 534 p„ I. Nițu — 529 p„ Z. 
Deak — 519 p., E. Manolescu — 
492 p.) campioană R-P.R-: 2. Di
namo 2585 p.; 3. C.C.A. 2571 p.; 4. 
A.V.S.A.P. 2417 p.; 5. Voința 2375 
p; 6. Știința 2259 p.; 7, Flamura 
roș-ie 2164 p.; 8. Energia 1436 p.

In afara primelor trei ecliipe 
remarcăm comportarea componem- 
ților reprezentativei 'A.V.S.A.P. 
(V. Angheloi'U, T. Botnar eseu, M. 
Teodorescu, T. Holdiș, E. Harea) 
care au reușit performanța de a 
ocupa locul IV înaintea unor for
mații mai rutinate.

O remarcă de ordin negativ 
ne-a prilejuit neglijența de care 
au dat dovadă activiștii asociații, 
lor Energia și Locomotiva care nu 
au putut prezenta pentru toți con
curența echipelor actele de legi
timare și clasificare.

Ei s-au aflat fie în situația de 
a nu avea echipa completă (Ener
gia) tie In aceea de a nu putea 
concura (Locomotiva). Fără îndo
ială, sînt lucruri care în niciun 
caz nu pot folosi ridicării nivelu
lui tirului nostru și cu atît mai 
puțin la creșterea noilor cadre în 
proba do pistol precizie.

La talere, în manșa I-a, remar
căm comportarea bună, la nivelul 
ultimelor evoluții, reușită de Gh. 
Florescu (Energia). El a realizat 
92 talere din 100 posibile. La ega
litate și cu rezultate meritorii, se 
situează pe locurile imediat urmă
toare concurenții G. Bumb (Re
colta), St. Popovici (Dinamo) și 
Gh. Enacfte (C.C_A.): 88 talere. 
Situația pe echipe nu poate spune 
însă nimic, deoarece s_a desfășu
rat numai prima parte și întrece
rea rămîne deschisă. Sîntem con
vinși că proba de talere va prile
jui și de această dată o dispută 
la înălțimea protagoniștilor. între
cerile continuă asiăzi și mîine pe 
poligonul Tunari, începînd de la 
ora 8.30.

FINALA CUPEI R.P.R. 
LA OINĂ

La sfîrșitul acestei săptămîni se 
va disputa la Ploești finala cupei 
R.P.R. la oină. La întreceri vor 
lua parte selecționatele asociații
lor Recolta, Știința, Dinamo, E- 
nergia, Locomotiva, Progresul și 
Voința. După cum se știe, ediția 
de anul trecut a fost cîștîgată de 
echipa asociației Știința.

loare, a dominat categoric actua
la ediție a campionatelor- De la 
an la an, campionatele de călărie 
(ca și concursurile republicane) 
poartă însă amprenta unui de
zechilibru de forțe. Celelalte for
mații — care participă în mod 
obișnuit la întrecerile de călărie 
— au un lot mult mai redus de 
călăreți (Dinamo Ploești, Victoria 
București), nu posedă material 
cabalin corespunzător (Dinamo 
Buc. și echipele colectivelor Re
colta) sau sînț lipsite de antrenori 
calificați care să-i ajute pe călă
reți în obținerea unor performanțe 
superioare (colectivele Victoria).

întrecerile care au luat sfîrșit 
duminică au constituit un bogat iz
vor de învățăminte cu privire la 
stadiul actual de pregătire a că
lăreților, la selecționarea celor 
mai valoroși cai (în deosebi pen
tru probele grele) la măsurile ce 
trebuiesc luate pentru pregătirea 
călăreților și cailor de probă com
pletă, la orientarea generală a an
trenamentelor, acum după ce ac
tivitatea competițională a luat 
sfîrșit (cu excepția raidului).

Comisia centrală de călărie are 
datoria să analizeze temeinic mul
tiplele probleme ridicate de cam
pionatele recent încheiate Și să 
propună măsurile cele mai eficace 
pentru creșterea performanțelor și 
în această frumoasă disciplină 
sportivă.

D. GIRLEȘTEANU
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ÎNTREBĂRI CARE-ȘI 
AȘTEAPTĂ RĂSPUNS
Infringerea la scor atît de sever 

a echipei Dinamo București la So
fia, a produs multa consternare în 
rîndtirile iubitorilor de fotbal din 
țara noastră, care pur și simplu 
nu-și pot explica cum a fost posi
bil un astfel de deznodămînt. Rela
tările de la Sofia asupra desfășu
rării meciului cu TDNA arată că 
în timp ce echipa bulgară a făcut 
o partidă excepțională, practicînd 
un fotbal de înalt nivel, formația 
dinamovistă s-a comportat extrem 
de slab, determinînd o dureroasă 
înfrîngere care dăunează prestigiu, 
lui campioanei noastre și însăși 
fotbalului nostru.

Informațiile suplimentare pri
mite de la Sofia subliniază faptul 
că pe lingă că dinamoviștii nu 
erau nici în forma lor obișnuită (și 
acest lucru era cunoscut de mult 
timp), nu au luat nici măsurile de 
rigoare în cursul jocului și impose 
de joc, atunci ci nd scorul amenința 
să ia proporții. Oare jucătorii di- 
namovișți nu au atîta maturitate 
încît să recurgă singuri la măsuri 
pentru întărirea apărării și secu
ritatea porții lor? Antrenorii nu au 
sesizat de pe tușe situația și nu au 
intervenit pentru a da orientarea 
tactică necesară unei echipe în a- 
tari împrejurări? La 3—0. 4—0 
încă nu era prea tîrziu pentru ca 
dinamoviștii să caute printr-o or
ganizare a liniilor defensive să îm
piedice mărirea scorului la pro
porții umilitoare și să reziste ono
rabil unei echipe în mare formă. 
De ce nu au făcut-o ?

Sînt întrebări care așteaptă răs
puns.

Cind este 11 m. ?*•••
Articolul 12 din regulament este 

clar în această privință și nu dă 
nici o posibilitate de răstălmăcire. 
Dacă lovești cu piciorul sau în
cerci să lovești cu piciorul pe un 
adversar, dacă-i pui piedică, sari 
asupra lui, îl ataci violent fără să 
facă obstrucție, îl ataci din spate 
deși nu obstrucționează, îl lovești 
sau încerci să-1 lovești, îl ții cu 
mîna sau cu orice parte a brațu
lui. îl împingi, joci balonul cu 
mîna (îl ții, îl arunci sau îl lo
vești) — toate aceste infracțiuni 
petrecute în spațiul de pedeapsă 
al porții se sancționează cu o lo
vitură de la 11 m. Arbitrii noștri 
cunosc la perfecție aceste dispo- 
zițiuni clare și categorice ale re
gulamentului. dar foarte puțini le 
și aplică. Adeseori intervin in- 
terpretări subiective, iar de cele 
mai multe ori se strecoară teama 
de a acorda 11 m. Duminică, la 
iocul Dinamo 6 — Progresul
CPCS, centrului înaintaș Ma- 
teianu (Progresul CPCS) 1 s-a 
pus de două ori piedică în careu 
în mod evident pentru toți spec
tatorii, afară de arbitrul C. Pe- 
trescu-Craiova, care a trecut cu 
vederea infracțiunile, de parcă nu 
s-ar fi întîmplat nimic grav. In 
asemenea condițiuni, pe bună 
dreptate se pot întreba spectatorii 
cîmi se mai acordă 11 m., iar 
jucătorii pot recurge mai departe 
la asemenea abateri, pentru că 
arbitrii — asemenea lui C. Pe
trescu și altora — ignorează orice 
prevedere regulamentară și nu le 
sancționează cu lovituri de la II 
m. Oare arbitrii nu se pot hotărî 
odată să aplice corect regula
mentul?

Care sînt cauzele nivelului scăzut ; 
al fotbalului nostru?

NE SCRIE FOSTUL MIJLOCAȘ CENTRU, 
JUHASZ

Pentru generațiile mai vechi, 
numele lui Gustav Juhasz înseam
nă „halful centru ofensiv’’ al e. 
ctitpei U.A.U. din Oradea, una 
din cele mai bune formații ale pe
rioadei 1933—36. Fost internațio
nal și în prezent antrenor. Gustar 
Juhasz este frămîntat de proble. 
mele fotbalului și în mod special 
de aceea a echipei reprezentative, 
de care se ocupă in răspunsul său 
la ancheta ziarului nostru. Juhasz 
analizează destul de amănunțit 
această problemă șl printre al. 
tele, scrie :

„De multe ori nu sînt seiecțio. 
nați cei mai în formă și cei mai 
merituoși jucători. Oe asemenea, 
trebuie să subliniez că în urma 
unor influențe din afara colecti. 
vuluj de selecționare, tehnicienii 
nu sînt' lăsați să formeze și să 
definitiveze lotul mulți jucători 
fiind introduși în ultima clipă în 
lot, ceea ce dăunează lucrărilor 
de selecționare și pregătirii lotu. 
lui respectiv.

in ce privește principiul de 
selecționare, părerea mea este că 
o reprezentativă trebuie alcătuită 
pe scheletul celei mai în formă 
echipe de colectiv în perioada res
pectivă, iar dacă o asemenea e. 
chîpă nu există, atunci să se a- 
plice principiul celor mai în for. 
mă și oorespunzători jucători pe 
posturile respective, indiferent 
dacă formațiile lor joacă la A 
sau la B.

De asemenea, consider că lu
crările de selecționare trebuie în. 
credințate unui SELECȚIONER 
UNIC și nu unui colectiv, cum 
se obișnuește la noi, pentru sim
plul motiv că astfel se poate a. 
sigura o unitate de vedere, ceea 
ce nu ar fi posibil cu 3—4 selec
ționeri care de multe ori au pă
reri diferite.

In principiu, sînt categoric îm
potriva perioadelor de lungă du. 
rată de pregătire a loturilor, 
pentru că au efecte dăunătoare a- 
supra stării fizice și moraile a ju
cătorilor (îi răsfață, îi moleșesc, 
îi plictisesc și chiar îi obosesc fi
zic și psihic, reducîndu.le randa
mentul). Consider utjJe și sufi
ciente perioadele de pregătire de 
maximum 10 zile înainte de par. 
tidele internaționale, cu cel mult 
trei ședințe de antrenament de 
ansamblu, la două porți, pentru 
omogenizare, și un joc în com
pania unei echipe de categorie B 
sau C, nu prea puternică, pentru 
a ușura realizarea unor combi, 
nații tactice. In acest fel. jucă
torii vor hiera cu mai multă 
poftă, randamentul lor în intre, 
ceri va fi optim, iar campionatul 
nu va fi întrerupt săptămini în
tregi.

Și pentru că este vorba de ac
tivitatea echipelor reprezentative, 

trebuie să adaog că actualul ca
lendar internațional este insufi. 
cient. Pentru îmbunătățirea jocu
lui, pentru mărirea interesului ju. 
cătorilor și pentru cunoașterea fe
lului de joc al echipelor străine 
din care fotbaliștii noștri să în
vețe, stat necesare cît mai multe 
jocuri internaționale, mai ales ta- 
tercluburi. Numai în felul acesta 
jucătorii noștri pot cîștiga expe
riență, se orientează, învață și pot 
ieși din îngrădirea unor jocuri 
obișnuite cu teme tactice șablon. 
Cunoașterea jocului echipelor 
străine bune stimulează pregăti
rea tactică a jucător tor, cărora 
le dă • posibilitatea de a.și lărgi o- 
rjzontul, putîndu-se adapta tactic 
de la caz la caz”.

★
■k ★

După ce a învins 
Știința Timișoara 
cu 5—0, Dinamo 
Bacău a fost în
vinsă pe teren pro
priu cu 1—0 de 
Știința Cluj!

Balonul: Cit oi 
fi eu de „rotund*  
nu mai pricep ni
mic din iot ce se 
întimplă cu echi
pele astea din ca
tegoria A!

•k ★
★

NOTE, ȘTIRI, REZULTATE
PROGRAMUL CAMPIONATULUI pe PERIOADA 25 OCTOMBRIE

— 1 NOIEMBRIE
25 OCTOMBRIE: Dinamo București — Știința Cluj (Stadionul 

Dinamo, ora 15,30). In deschidere, la ora 13,45: Progresul CPCS 
— Energia St roșu Orașul Stal in (cat. B).

27 OCTOMBRIE: Energia FI a căra PIoești — Dinamo Orașul 
Stalin.

28 OCTOMBRIE: Dinamo București — Știința Timișoara.
1 NOIEMBRIE: Știința Cluj — Progresul Oradea.

Locomotiva București — Fl. roșie Arad. 
Locomotiva Timișoara — Dinamo Bacău.

Energia Minerul Petroșani — Dinamo Bucu
rești.

ALTE REZULTATE DIN
CATEGORIA C

Duminică, în seria întîi a cate
goriei C s-au mai disputat urmă
toarele jocuri:

Dinamo Dorohol — Știința Ga 
lăți 5—1 (3—0).

Energia FI. Moinești — Pro
gresul Iași 0—4 (0—1).

Cu jocurile de duminică, seriile 
I și a IV-a au terminat campio
natul pe anul 1956. In prima se
rie, Recolta Av. Fălticeni și în a 
doua Energia Metalul Arad an

CU CINE MAI AU DE JUCAT?..
In campionatul categoriei A au 

mai rămas de disputat doar trei 
etape și citeva restanțe. Toțuși, 
nu se poate spune că în momen
tul de față s-a produs vreo clari, 
ficare în clasament, afară, de si
tuația primelor locuri. Fără să 
joace, echipa CCA are acqjn trei 
puncte avans (la un număr egal 
de meciuri disputate)' asupra 
Energiei Flacăra PIoești, a doua 
clasată, și patru puncte asupra 
Științei Timișoara. Dat fiind pro
gramul mai ușor pe care-1 are (cu 
Progresul Oradea și Locomotiva 
Timișoara la București și cu Ști
ința la Timișoara) se poate pre
supune că C.C.A. va acumula cele 
patru puncte care-i sînt necesare 
pentru a se considera campioană 
(are 29 de puncte și poate face 
33, față de maximum 32 pe care 
le poate acumula echipa din PIo
ești).

In schimb, în coada clasamen
tului domnește mare panică prin
tre echipele care au 20 de puncte 
sau mai puțin. Victoria Științei 
Cluj la Bacău a redat acestei echi. 
pe speranța unei salvări și, în 
schimb, le-a răpit băcăoantor 

;o- s

i

ocupat primul loc și au cucerit 
dreptul de a promova în catego
ria B. In seriile a Ii-a și a Iil-a 
campionatul continuă pînă la 4 
noiembrie.

ÎNTRECERILE JUNIORILOR
Cele două competiții de juniori 

In curs de desfășurare, turneul 
final al campionatului republican 
și Cupa Comisiei Centrale de fot
bal, vor continua duminică 28 oc
tombrie. In turneul final sînt pro
gramate următoarele jocuri: 

foarte mult din șansele de a mai 
scăpa: au două meciuri în depla
sare (ou echipe amenințate) și 
numai unul acasă (cu Locomotiva 
București). La cristalizarea clasa
mentului în sectorul ultimelor 
locuri vor contribui în primul 
rînd jocurile dintre echipele aflate 
în „zona retrogradării”, printre 
care acum se numără și Dinamo 
București Dar, pentnu a aprecia 
mai bine situația, iată jocurile 
pe care le mai are de susținut fie
care echipă (cu majuscule am no
tat numele celor cu care joacă 
în deplasare):

CCA: ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
Locomotiva Timișoara, Progresul 
Oradea.

Energia Fl. PIoești: Dinamo
Or. Stalin, ENERGIA MINERUL 
PETROȘANI, Dinamo București.

Știința Timișoara: DINAMO 
BUCUREȘTI, CCA București, Fl. 
roșia Arad.

Locomotiva București; FL ro
șie Arad, Știința Cluj, DINAMO 
BACAU.

Fl. roșie Arad: LOCOMOTIVA 
BUCUREȘTI; Dinamo București, 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA.

Progresul București; ENERGIA 
MINERUL PETROȘANI, Dinamo 
Bacău.

Dânamo Orașul Stalta: ENER
GIA FLACARA PLOEȘTI, Progre
sul Oradea.

Progresul Oradea.- ȘTIINȚA 
CLUJ, Locomotiva Timișoara, 
DINAMO BUCUREȘTI, DINAMO 
OR. STALIN, CCA BUCUREȘTI.

Dinamo București: Știința Cluj, 
Știința Timișoara, ENERGIA MI
NERUL PETROȘANI, FL. ROȘIE 
ARAD. Progresul Oradea, ENER
GIA FLACARA PLOEȘTI.

Energia Mjn. Petroșani; Pro
gresul București, Dinamo Bucu
rești, Energia Flacăra PIoești, 
ȘTIINȚA CLUJ.

Locomotiva Timișoara; Dinamo 
Bacău, PROGRESUL ORADEA, 

CCA BUCUREȘTI.
Dinamo Bacău: LOCOMOTIVA 

TIMIȘOARA, PROGRESUL BU
CUREȘTI Locomotiva București

Știința 'Cluj: ID1NAMO BUCU
REȘTI, Progresul Oradea, LOCO
MOTIVA BUCUREȘTI, Energia 
Minerul Petroșani.

Știința Cluj — Progresul CPCS 
București la Orașul Stalin.

Energia Flacăra PIoești — Fl, 
roșie UTA Arad Ia Sibiu.

In Cupa Comisiei centrale de 
fotbal, duminică se dispută par
tidele:

Locomotiva Buzău — Energia 
Metalul Hunedoara.

Fl. roșie Alimentara Timișoara 
— Progresul Gherla.

Fl. roșie Viscofil București — 
Progresul Slatina.

Progresul Alexandria sau Pro" 
greșul Brăila — Fl. roșie Boto
șani.

PE SCURT
• Echipa sovietică de fotbal 

Burevestnik din Chișinău a anun
țat că va sosi la București la 1 
noiembrie.
• Stancu (Locomotiva Bucu

rești) este accidentat și deci In
disponibil pentru meciul de tine
ret cu Suedia. In locul lui a fost 
selecționat Lazăr (Dinamo Ora. 
știi Stalin).

O SOCOTEALA GREU DE ȚINUT...

Desen de MATT\



Un sfert de milion de sportivi 
sub steagul asociației Partizan din Iugoslavia

în
a.

Este foairte greu de a reda 
cîteva cuvinte aportul adus de 
sMcâația Partizan la dezvoltarea 
mișcării sportive din Belgrad și 
în general la dezvoltarea sportu
lui iugoslav.

In rîndurile de mai jos, vom 
prezenta pe scurt activitatea a- 
cestei mari asociații sportive, care 
numără în toată țara un sfert de 
milion de membri. Asociația spor
tivă Partizan a luat ființă la 5 
octombrie 1945. Atunci, numărul 
membrilor era doar de cîteva sule, 
în majoritate sportivi din cadrele 
Armatei Populare. De altfel ace
sta și era scopul asociației: de a 
descoperi în rîndurile ostașilor 
talentele sportive, cărora li se a- 
sigurau posibilități să se pregă. 
tească metodic. După terminarea 
serviciului militar, acești tăieri 
dornici de a practica sportul ple
cau la alte cluburi, după dorința 
lor.

Astăzi colectivul d. t Belgrad al 
asociației ’Partizan numără peste 
4.000 de membri activi încadrați 
în 16 cluburi pentru fiecare dis
ciplină sportivă: atletism, box, ci
clism, canotaj, baschet, popice, vo
lei, planorism, natație, rugbi, lup
te, tenis de masă, tenis de cimp, 
fotbal, hochei, șah.

Ui multe sporturi cluburile a. 
sociației Partizan au cucerit ti
tluri de campioni ai țarii. Echipa 
de fotbal Partizan a cîștigat 
campionatul în anii: 1946/47 și 
1948/49, iar Cupa „Mareșal Tito” 
în anii 1947, 1952, 1954. 'Această 
echipă a susținut numeroase întffl. 
niri internaționale evoluînd pe. 
cele mai mari stadioane din în. 
treaga lume. Un succes deosebit 
l-au înregistrat și atleții, care sînt 
deținătorii titlurilor de campioni

Scrisoare din

Sulița spaniolă face senzație în 
•De la corespondentul nostru din

Franța

lumea atletismului...
> HENRI CHAP U IS -Paris

senzațional a 
sportive. Este 
spaniolă"... Dar

Un eveniment 
populat cronicile 
vorba de o ..bombă 
să nu vă fie frică. Ea este destul 
de inofensivă... afară de pericolul 
pe care-l prezintă pentru \ oficialii 
de pe stadion în timpul concursuri
lor de aruncare a suliței.

Intr-adevăr, spaniolii și mai 
ales cinqitangenarul Eurausquin 
sînt pe ca e să distrugă toate pre
ceptele elaborate cu religiozitate de 
finlandezi In tehnica aruncării su
liței. Rotind sulița în jurul lor, așa 
cum fac aruncătorii de disc sau de 
ciocan, atleții iberici au reuși(, în 
mai puțin de trei săptămîni, să 
urce recordul Spaniei de la 62 me
tri și ceva la 83,40 metri, adică la 
numai 26 .cm. de recordul mondial 
stabilit cu atîta trudă de polone
zul Janusz Sidlo...

Trebuie să recunoaștem, desigur, 
că evenimentul este impunător.

Și se pare că trebuie să recu
noaștem de' asemenea că aruncă
rile sînt perfect regulamentare. D. 
Paul Mericamp, care răspunde in 
bună măsură de toate regulamen
tele internaționale atletice, a 
spus-o categoric. El ne-a asigurat 
că performanțele realizate de 
Eurausquin și discipolii săi sînt 
absolut valabile și vor putea fi 
omologate.

Atit deocamdată...
Deși. bine înțeles, specialiștii fin

landezi nu vor întîrzia să-și for
muleze replica.

Dar pînă se va face absolută lu
mină în această problemă, regula
mentele în vigoare autorizează ase
menea stil.

Și acest stil se arată extrem de 
eficace. Dovadă: toți ne-specialiștii 
bare l-au adoptat au progresat pe

Duminică; tainia
La sfirșitul a- 

cest.'i săptămîni se 
va disputa în Ca
pitală, partida in
ternațională dintre 
selecționatele de 
tineret ale Romî- 
niei și Suediei (al
cătuite numai din 

jucători pînă 
de ani).

In vederea 
tei partide, fotba
liștii suedezi vor 
sosi în București 
In cursul zilei de 
joi 25 octombrie.

prezent, 
sportivii 
repurtat 
excepția 

care 
„han-

să se des- 
iulie 1957 
acestea ur- 
organizato-

pe echipe, din anii 1947 pînă în 
'1952. Echipa de box care numără 
în rîndurHe sale elemente de va
loare, a cucerit și ea titlul de 
campioană a țării in anii 1948, 
1950, 1951, 1952. Voleibaliștii an 
fost campioni în anii: 1946, 1947, 
1949, 1950 și 1953. Nici hocheiștii 
nu se lasă mai prejos. Echipa de 
hochei pe gheață Partizan este 
cea mai bună din Iugoslavia. Ea 
a cucerit titlul de campioană în 
1947 și din 1951 pînă în 
Și în celelalte discipline, 
asociației Partizan au 
numeroase succese cu
rugbiștilor și planoriștilor 
au de retăcut încă un serios 
dicap“ țață de colegii lor de asocia
ție.

in zilele de 13—15 octombrie a 
avut loc la Belgrad ședința plenară 
a asociației Partizan. Cu acest pri
lej cei prezenți au decis ca cea de 
a doua „gimnastiadă**  internațională 
organizată de Partizan 
fășoare în cursul lunii 
în orașul Zagreb. Zilele 
mează să tie prezentat 
rilor programul ansamblurilor cu 
care vor evolua gimnaștii iugoslavi 
în cadrul gimnastiadei.

Pentru dezvoltarea măiestriei 
lor, sportivii asociației Partizan au 
la dispoziție vna dintre cele mai 
frumoase baze sportive din țară. 
Este vorba de stadionul Armatei 
Populare Iugoslave. El cuprinde in
stalații moderne și terenuri anexe 
unde sportivii se antrenează sub 
supravegherea celor mai buni antre
nori.

Sportivii de la „Partizan” se 
străduiesc neîncetat să aducă noi 
lauri asociației care i-a crescut și 
patriei lor dragi.

aruncă-dată. Iată-l de pildă pe
torul de greutate francez Raymond 
Thomas care, experimenttnd acest 
stil cu o suliță de 800 gr., a reu
șit o creștere de 17 m. față de cea 
mai bună performanță anterioară 
a sa, de la 35 m. la 52 m. (n. r. 
Din Helsinki ne parvine știrea că

O știre transmisă de agen
ția telegrafică maghiară M.T.I. 
anunță că în cursul zilei de 
sîmbătă în trei orașe diferite 
ale Europei a fost experimen
tat noul stil de aruncare a 
suliței. Rezultatele obținute sînt 
de-a dreptul uimitoare. La Os
lo, Danielsen a înregistrat 
97,70 m. La Barcelona: Clavero
90.30 m. La Helsinki: Sippălâ
82.30 m. Comentatorul agenției 
M.T.I. este de părere că aces
te rezultate nu pot fi omolo
gate pînă nu se elucidează 
complet dacă stilul acesta este 
regulamentar. El notează însă 
că sulița a fost ținută regula
mentar la manșon.

Matti Jarvinen decanul suițașilor 
finlandezi a aruncat clu acest stil 
aproape 70 m...).

Eurausquin oare este promotorul 
acestei adevărate revoluții a decla
rat, de altfel, că un campion la 
aruncarea discului cum este italia
nul Adolfo Conso'ini, ar putea să 
expedieze sulița ta mai mult de 
100 m.. dacă utilizează noul stil...

Ce-ar fi ca la Melbourne toți 
marii favoriți să fie învinși de un 
necunoscut atlet spaniol ? I Eu
rausquin, de pildă, e în stare ~~ 
cucerească medalia olimpică

sa 
de

Sueiiia (tineret) ia fotbal
la 23

aces- și joi, c'tnd 
susține un 
de antrena

ta compania 
formații de

Lotul jucătorilor 
noștri își continuă 
pregătirile astăzi, 
miine 
vor 
meci 
ment 
unei 
categoria B.

Bobek (Partizan Belgrad) oferă flori spectatorilor din Kiev cu 
prilejui meciului pe care echipa iugoslavă l-a disputat anld trecut 

in capitala R.SS. Ucrainiene.

Astă-seară in sala Floreasca
IntHnirea de lupte clasice TUL - Finlanda-

selecționata
Astăseară începînd de la ora 19 

sala Floreasca va găzdui o întîkiire 
internațională între reprezentativa 
de lupte clasice a asociației spor
tive muncitorești TUL-Finlanda și 
o selecționată a asociației Progre
sul. Oaspeții a-u sosit ieri după 
amiază in Capitală, deplasând o 
formație alcătuită din luptători 
fără nume sonore, dar bine for
mați din punct de vedere fizic 
și pregătiți special pentru a scoate 
un rezultat pe măsura reputației 
sportului luptelor din Finlanda. 
De altfel, conducătorul delegației 
ca și ceilalți componenți ai delega
ției sînt convinși că vor reuși un 
rezultat mai bun decît cel obținut 
la București de echipa Finlandei. 
Cît privește selecționata Progresul, 
aceasta este formată din luptători 
în majoritate tineri dar cu o 
bună experiență de concurs

Pentru o cît mal bună urmărire 
a întrecerilor, dăm mai jos progra
mul reuniunii de astăseară: (în or- 

variază.
vom vedea pe

aur, ,a respectabila sa virstă de a- 
proape 50 de ani...

Mai e posibil și alt epilog al 
întregii istorii: să vedem un spec
tator australian străpuns de sulița 
buclucașă, de oarece — ni se spune 
— aruncătorul nu o poate con
trola perfect in momentul arun
cării'și direcția..

Deci, sau îl ___   r_
Eurausquin urcind pe podium pen
tru a-și primi coroana de lauri, 
sau același Eurausquin va părăsi 
stadionul cu cătușe la mîini, bine 
păzit de doi polițiști australieni (și 
acuzat de omor involuntar, dar... 
cu premeditare /).

Iată perspective nu tocmai fru
moase pentru străvechiul sport al 
aruncării suliței...

Comisia sportivă a Federației 
franceze de handbal, organizatoa
rea primei ediții a „Cupei Euro
pei” interorașe de handbal redus, 
a stabilit calendarul competiției. 
Anul acesta, la „Cupa Europei" 
iau parte selecționate de orașe din 
12 țări, întrecerile, urmînd să se 
desfășoare eliminatoriu după sis- 

la Închiderea
C.C.A. a reușit o nouă performanță valo roasă în Anglia 

terminhd la egalitate și cu Sheffield Wedne sday: 3-3 (1-2)
LONDRA 22 —
Aseară, echipa C.C.A. a susținut 

la Sheffield al doilea meci din 
cadrul turneului pe care-l între
prinde în Anglia. Fhuntașa cam
pionatului nostru a întîlnit puter
nica formație profesionistă Sheffield 
Wednesday cu care a terminat 
la egalitate : 3—3, după un meci 
dramatic.

Scorul a fost deschis
11 de Alexandrescu, după ce 
driblat cîțiva adversari. 7 
minute mai tîrziu, englezii au e- 
gaila't și apoi, în min. 43 au luat 
conducerea cu 2—1, după o șarjă

în mta.
a

Șapte

Progresul
dinea categoriilor) : C. Ofițerescu — 
Matti Rantala, 1. Cernea — Hannes 
Neilik, V. Micula — Kauko Joatinen, 
Oh. Toth — Olavi Niemi, V. Bu- 
larcă — Aulis Immanen, 1 . Țăranu 
— Virjo Piiparinen, L. Bujor — 
Ivar Vaklin. V. Constantinescu sau 
Gh. Marton — Viktori Ahven.

Cu Vs. N. Stoletov, 
despre sportul studențesc 

din U. 1 S. S.
(Urmare din pag. I-a) 

Ministerul apreciază ac-

egal. în funcție — bineînțeles — 
de numărul studenților. In acest 
fel, institutele mai mici nu se văd 
nedreptățite. Totodată, rectorii și 
decanii instiiute<o.- și facultăților 
răspund direct de activitatea ca
tedrelor de educție fizică, astîel 
îneît sprijinul conducerii și al cor
pului didactic este totdeauna pre
zent și... substanțial.

— Toate acestea ne fac să bă
nuim că . __
tivitatea sportivă ca un prețios 
auxiliar în procesul de învăță- 
mînt...

— Făyă discuție. Oare poate fi 
el considerat altfel, atunci cînd 
esțe vorba despre tineri și tinEre, 
plini de energie, care se... „răz
bună" pe orele petrecute în amfi
teatre și săli de lucrări, în timpul 
liber pe care și-l închină sportu
lui ?

In încheiere, tov. Vs. N. Stole
tov a ținut să ne declare că i-au 
plăcut mult institutele de învăță- 
mînt superior romînești pe care a 
avut prilejul să le viziteze.

„Am văzut lucruri frumoase la 
Universitățile din București și 
Cluj, ca și la Institutul Medico- 
Farmaceutic din Tg. Mureș. Spre 
dezjlnzia dv., trebuie să adaug 
însă că timpul scurt nu mi-a per
mis să-i văd pe studenții romîni 
și pe stadioane...

ei” la handbal redus
temui „Cupei Davts“.

Iată calendarul și 
nirilor : eliminatorii 
noiembrie) Liege 
Hesch sur Alzette 
Turul 1: — (pînă 
brie ) grupa A — Hassiech (R.F. 
Germană) — echipa învingătoare 
în meciul eliminator; grupa B —

EDIȚIEI

L
ordinea îintîl- 
(pînă la 11 

(Belgia) — 
(Luxemburg). 
Ia 25 noiem-

cursul căreia portarul Voi n eseu 
lost accidentat, astfel că la re.

în 
a 
luare poarta echipei C.C.A. a fost 
apărată de Târna. Șase minute de 
la începerea reprizei a doua, e- 
chipa Sheffield a urcat scorul la 
3—1. Fotbaliștii romîni nu s-au 
descurajat, ci au revenit în atac 
jucînd cu uifultă dîrzenie și în
scriu în min. 53 prin Victor Mol
dovan. Tot el — în min. 75 — 
aduce egalarea. In ultimile mi
nute de joc C.C.A. domină și are 
cîteva situații favorabile pe care 
însă, Cacoveanu și V. Moldovan

le pistele de atletism ale hmi
8,08 m. LA LUNGIME Și... DIN 

NOU 10,t pe 100 m.

cîteva rezultate excep- 
Astfel, atletul King 

a egalat recordul mon- 
100 m. plat deținut de

• La Ontario, (Canada) în ca
drul unui concurs atletic s-au în
registrat 
ționale.
(S.U.A.) 
dial pe
Willy Williams și Ira Murchisson 
(10.1). La greutate, primul loc a 
fost ocupat de Perry O’Brien cu 
18,71 m. La ștafeta de 4x440 
yarzi atleții americani au obținut 
un nou record mondial: 3:03,6. 
La ciocan, recordmanul moncTial 
Conolly a aruncat 65,12 m. iar 
la lungime, Beli s-a apropiat la 
numai 5 cm. de recordul mondial 
a lui Owens, sărind 8,08 m. (r.m. 
8,13 m.).
• La Praga s-au întîlnit repre

zentativele Cehoslovaciei și Ger
maniei Occidentale. Victoria a re
venit atleților germani cu 1J0—102. 
lată cîteva rezultate mai bune: 
400 m.: Haas (G.) 46,6; 1500m.: 
Jungwirth (C) 3:42,4; 110 n».:
Steines (G.) 14,5; 4x100 m.: Ger
mania 40,7.
• Duminică la Helsinki, finlan

dezul Viskari a doborît recordul 
mondial pe 30 km., parcurgînd 
distanța în lh 33103,6- Vechiul 
record mondial aparținea lui Za- 
topek cu 1 h 35:23,8

*
• In cadrul întîlnirii internațio

nale de atletism dintre echipele se
lecționate feminine ale Italiei și 
R.F. Germane, care a avut loc du
minică la Bologna, atleta Giuseppina 
Leone (Italia) a stabilit un nou re
cord european în proba de 100 ni 
plat cu timpul de 11**4 ’10. Vechiul 
record aparținea olandezei Fanny 
Biankers Koen și era de 11**3/10.

• In orașul Torgau din R.D. Ger
mană a avut Ioc duminici un con
curs internațional de atletism la 
care au participat și atleții din R. 
Cehoslovacă. Proba de 25 km. a fost 
cîștigată de fostul recordman al 
lumii Emil Zatopek, care a realizat 
timpul de lh 30W4/W. Pe locul 
doi s-a clasat compatriotul său Sou- 
rek cu lh 41**3 ’*4'10.

FOTBAL PESTE HOTARE
• in campionatul austriac (etapa 

a opta) s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Vienna—Sturm Graz 
4-0, Kremser—Rapid 0-2, Austria 

— ' 2-1, Kapfen-
Grazer A.C.—Ad- 

2-0, W. A.C.—Simmering 1-4. 
clasament conduce Wacker cu 
p. (din 8 meciuri), Vienna cu

Kremser—Rapid 
Saliburtț—Sport Klub 
berg—Wacker 0-2, 
mira 
In 
13 ____ - ----------------
13 p. (din 7 jocuri), -Austria cu 11 
p. șl Rapid cu 11 p.

O in etapa 23-a a campionatului 
R. D. Germane s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Motor Zwic
kau—Aktivist Brieske 3-0, Empor 
Rostock—Einheit Dresden 3-2, Fort- 
schritt Weisenfels—Turbine Erfurt 
0-0 Vorwarts—Lokomotive Stendal 
2-3,’ Wismut K. M. St.—Dynamo 
Berlin 3-1. Cu trei etape înainte 
de sfîrșit, în clasament conduce 
Wismut cu 34 p. urmată de Loko
motive Leipzig cu 32 p. dar cu un 
joc mai puțin decît liderul, Aktt- 
vist 32 p.
• La Lausanne, echipa selecțio

nată a orașului a învins cu 7-3 re
prezentativa orașului Leipzig.
• Sîmbătă la Cardiff, selecționa

ta Țării 
nat la 
Scoției :
• La 

ționatele 
Franței, 
egalitate : 0-0.

Galilor (Walles) a termi- 
egalitate cu selecționata 

2-2.
Bristol s-au întîlnit selec- 
de tineret ale Angliei și 

Intîlnlrea s-a terminat la

Barcelona (Spania) — Paris; 
grupa C — București — Belgrad. 
Sferturi de finală: (pînă la 25 
ianuarie 1957) cîștigătoarea gru
pei A — cîștigătoarea gilupei B; 
Cîștigătoarea grupei C — Praga; 
Chorzow (R. P. Polonă) — Co
penhaga ; Berlin (R. D. Germană) 
— Orebro (Suedia).

le ratează, pierzînd ocazia de a 
obține victoria.

Descriind desfășurarea meciului, 
comentatorul sportiv al postului 
de radio Londra a subliniat că 
meciul de la Sheffield a fost de 
tun nivel tehnic mai bun decît 
cel cu Arsenal Londra, echipa ro- 
mînă excelînd prin frumoase com
binații în atac. La meci sa asis
tat peste 40.000 de spectatori.

Joi tot în nocturnă, echipa 
C.C.A. va susține al treilea joc, 
în orașul Luton, în compania for
mației Luton Town din prima ligă 
profesionistă.


