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Vizita delegației guvernului
R. P. R. și a P. M. R. în Iugoslavi

ZAGREB 24 (de Ia trimișii specia» „Agerpres").
in dimineața zilei de miercuri 24 octombrie ia ora 10,39, ora lo 

cală, a sosit Ia Zagreb, capitala R. P. Croația, venind de Ja Belgrad 
cu trenul special, delegația guvernului Republicii Populare Romine și a 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Pe peronul gării Zagreb, pavoazat cu drapelele de stat ale R.P.R., 
R- P.Croația și R.P.P. iugoslavia, se aflau în întîmpjnarea delegației 
romine, tovarășii lakov Blajevici, președintele Vecei executive a R. P. 
Croația, Rarlo Mrazovici, vicepreședinte ai Scupșcinei naționale a 
R. P. Croația, Nikola Sekulici, vicepreședinte al Scupșcinei naționale 
a R.P Croația, Ivan Kraiacici și Bojidar Maslarîci, vicepreședinți st 
Vecei executive a R.P. Croația, Veceslav Holievaț, președintele Comi-
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Lecfiile de șah ale lui Alehin
Teodor Ghițescu 7‘/a puncte din 

10 posibile — 75 la sută... Iată, în 
cifre, rezultatul celui mai tînăr 
membru al echipei R. P. R. la 
Olimpiada de șah de la Moscova. 
Și, trebuie să precizăm, a fost cel 
mai bun rezultat obținut de un 
rojnîn nu numai la această ultimă 
olimpiadă, ci și în întreaga iste
rie a marii competiții șahjste. Pe 
tabela de onoare a celor mai bune 
rezultate individuale, numele lui 
Ghițescu urmează imediat după R. 
Sanguinetti (Argentina) 84,6 la 
sută, P. Clark (Anglia) 79,2 Ia 
sută, M. Taimanov (U.R.S.S.) 77,3 
la sută, ocupanții primelor trei 
locuri în clasamentul pentru mVa 
a cincea. Cel-or care știu că ia 
Moscova s-a jucat la patru mese, 
le vom risipi nedumerirea preci- 
zînd că inițial Ghițescu a fost 
selecționat numai ca „rezervă" a 
echipei olimpice. In „proba focu
lui" tînărul șahist a dovedit însă 
calități excepționale de luptă.

— Cui se datorează această creș
tere rapidă a forței de joc? în
trebarea am adresat-o antrenorului 
Sergiu Samarian, care are în gri
jă pe șahiștii asociației Știința.

— Lui Alehin... — a venit răs
punsul, surprinzător dacă ne gîn- 
dim că fostul campion mondial nu 
mai e printre cei vii de mai bine 
de zece ani. Și totuși, fondatorul 
școalei șahiste sovietice, sau mai 
precis cărțile sale și nemuritoarele 
partide culese în tomuri groase, 
au ajutat intr-adevăr pe Teodor 

Ghițescu să facă primii pași spre 
măiestria în șah.

— Era în 1952, — își amintește 
tînărul șahist — cînd lăsasem 
deja în urmă mai multe concursuri 
grele, dar căutam mereu o me
todă justă de a învăța șahul de 
la început... Voiam un sistem 
cafe să-mi dea acea clarviziune a 
scopului urmărit în fiecare parti

Comunicatul Biroului Comisiei Centra'e de Fotbal

se dispută după
Analizind sistemul de disputare 

a campionatului în ultimii ani, 
Comisia Centrală de Fotbal a a- 
juns la următoarele concluzii ■

1. Sistemul actual de disputare, 
primăvara-toamna, a fost adoptat 
jientru a se asigura unitatea pro. 
cesului de instruire în cadrul a- 
celeiași competiții. Practic însă, 
acest lucru nu a fost realizat da
torită condițiunilor climaterice spe
ciale ale țării noastre. Perioada 
pregătitoare, de pildă, s-a desfă
șurat ani de zile în condițiuni cu 
totul neprielnice (zăpadă, ger. 
ploi, terenuri impracticabile), care 
au împiedicat buna pregătire teh
nică și tactică a echipelor. De a- 
semenea, căldura prea mare din 
perioada de întrerupere, între tur 
și retur, n-a permis o instruire 
continuă, 
retur a fost prea mare.

Din punct de vedere competi- 
țtanal, cele mai multe dintre jocu
rile decisive (în campionat și în 
Gupă) s-au disputat în condițiuni 
improprii (vreme și terenuri 
proaste) care au influențat și ca
litatea jocurilor și rezultatele lor, 
determinînd și o micșorare a in
teresului pentru meciuri din par
tea publicului spectator.

Sistemul de disputare a cam
pionatului nu a îngăduit nici o 
armonizare a calendarului intern 
cu cel internațional, ridicînd ast- 

Intervalul dintre tur și

dă, așa cum se vădește in jocul 
șahiștilor sovietici. Atunci mi a 
căzut In mină pentru prima oară 
cartea lui Alehin „200 partide de 
șah". Și am început să învăț—

Ca elev sîrguincios — vom 
adăuga noi. Fiindcă este evident 
că Teodor Ghițescu a învățat bine 
lecțiile marelui Alehin. A do-.e- 
dit-o în fața Moscovei șahiste, în 
greul examen al Olimpiadei.

— Alehin a demonstrat cum se 
tratează corect pozițiile de joc de 
mijloc, — continuă Ghițescu. — 
El a arătat că fiecare poziție pe 
tabla de șah posedă un echilibru 

Dum nică, etapa pe Capitală a crosului
„Să mtîmpioăm 7 Koiembne”

Duminica trecută s-a desjășu rut etapa reg.onalu a crosului d- 
masă (fotografia noastră reprez intă un aspect de la concursul re
giunii București). La 28 octombrie veți putea asista la faza pe ora
șul București, incepînd de la ora 8, pe stadionul .23 August".

(Foto L. Tibor)

incepînd din 1957, campionatul
formula TOAMNA-PRiMAVARA

fel dificultăți în perfectarea de 
jocuri cu echipe străine și în pre
gătirea echipelor noastre, mai a- 
les în vederea unor importante 
competițiuni internaționale (Cupa 
campionilor europeni, de pildă).

2. Activitatea fotbalistică nect- 
sită o serie de măsuri pentru îm
bunătățire, mai ales din punct de 
vedere calitativ. Printre aceste 
măsuri se enumeră: asigurarea 
condițiunilor climaterice prielnice 
unei bune pregătiri tehnico-tacti- 
ce, disputarea campionatului și in 
special a Cupei R.P.R. pe timp 
și terenuri bune, asigurarea unei 
normale desfășurări a competiții
lor. asigurarea unei concordanțe 
între programul intern și progra. 
mul internațional etc.

3. In acest scop, Comisia Cen
trală de Fotbal decide :

a) Incepînd din toamna anului 
1957. toate competițiunile oficiale 
se vor disputa după sistemul toa- 
mnă-primăvară.

b) In primăvara și vara anului 
1957 se va organiza „Cupa Primă
verii", ca o competiție tranzitorie 
la noul sistem de disputare a ac
tivității competiționale oficiale 
(toamria-prftnăvara). „Cupa Pri

măverii" are ca scop asigurarea 
unei bune pregătiri și a unei acti
vități continue tuturor echipelor 

de categorie A, B și C calificate 

dinamic, un potențial care poate 
fi utilizat pentru crearea de avan
taj, desjgur prin luptă.

Recunoaștem In exprimarea in
terlocutorului nostru oarecare afi
nități cu termenii... Mecanicei și 
trebuie să vă împărtășim, că Teo
dor Ghițescu își dă acum ultimele 
examene la Institutul de Cons
trucții al Școlii Politehnice, care 
Ii vor aduce o binemeritată di 
plomă de inginer. Și poate așa 
înțelegem mai bine de ce teoria 
neîntrecutului șahist rus a fost 
atît de hint asimilată de tînărul 
student romîn.

R. V.
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pentru campionatul 1957—58. Ase
menea competițiuni tranzitorii! se 
vor organiza și pentru echipele de 
categorie regională, raională si 
orășenească.

c) Pentru echipele de categorie 
A, B și C „Cupa Primăver i" se 
va organiza astfel :

— Echipele de categorie A vor 
fi împărțite în două serii geogra
fice a 6 echipe.

— Echipele de categorie B 
patru serii a 7 echipe-

— Echipele de categorie C 
opt serii a 7 echipe.

Jocurile se vor disputa, în 
drul fiecărei seri», după sistem 
turneu (tur-retur, cu clasament), 
in orașele de reședință ale echi
pelor. La categoria Ă echipele 
cîștigătoare de serii vor disputa la 
București o finală, ilar la catego
ria B. echipele cîștigătoare de se
rii vor disputa semifinale și finală 
la București. Echipele de catego
rie C nu vor disputa jocuri finale.

In „Cupa Primăverii" vor lua 
parte toate echipele calificate în 
baza clasamentelor categoriilor A, 
B și C, încheiate la sfîrșitul cam
pionatului pe anul 1956. In urma 
jocurilor din cadrul „Cupei Primă
verii" nu 
trogadări*

In cadrul unui concurs de a- 
tletism desfășurat ieri după a- 
miază pe Stadionul Republicii 
s-au înregistrat performanțe deo
sebit de valoroase. Astfel, maes
tra sportului Florica Dumitru 
(Locomotiva) a stabilit un nou 
record republican la proba de 
800 m. cu timpul de 2 min. 09 
sec. 9/10 (vechiul record era de 
2 min. 11 sec. 3/10 și îi aparținea 
tot ei), maestrul sportului Cons
tantin Grecescu (Dinamo) a par
curs 3000 m. plat în 8 min. 19 

se fac promovări și re- sec. (la 4/10 de recordul republi- 
5 can care aparține maestrului 
^sportului Victor Pop), la arunca

rea greutății N. Ivanov (Dinamo)
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mandant al regiunii militare și alte persoane oticiale.
Au tost de 

străine atlate la
Pe peronul 

zică și drapel.
Membrii delegației romîne coboară 

geri del mină cu președintele lakov Blajevici și" cu celelalte persoane 
oticiale venite în întimpmarea lor.

Sînt intonate imnurile de stat ale R.F.R. și R.P.P. iugoslavia, lo- 
varășii Gh. Gheorghiu-Dej șt Ghivu Stoica, însoțiți de președintele 
lakov Blajevici, trec în revistă compania de onoare.

După aceasta, conducătorul delegației romine, Gh. Gheorghiu-Llej, 
membru al Prezidiului Marii Adunări Naționale și prim secretar al 
G.C. al P.MR., Ehivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri și 
ceilalți membri ai delegației au plecat însoțiți de conducătorii iugo
slavi în palatul din centrul orașului care a tost pus la dispoziția dele
gației țn timpul șederii acesteia la Zagreb

In marea piață a gării Zagreb cit și pe fCireg parcursul străbătut 
pînă la Palatul Vecei executive a R.P. Groapa, zeci de mii de locuitor, 
ai Zagrebului au tăcut oaspeților o entuziastă primire. Întreaga capitala 
a R. P. Croația este sărbătorește pavoazată cu steaguri romînești, croate 
și iugoslave. Pe Palatul Vecei executive tederative a R.P. Groapa a 
tost ridicat drapelul de stat al R.F.R.

Miercuri 24 octombrie, membrii delegației romîne în irurile cu 
tovarășii Gh. Gheorgluu-Dej șl Chivu Stoica au tăcut o vizita lui lakov 
Blajevici, președintele Vecei executive a R.P. Croația. Membrii delegației 
romine s-au întreținut cordial cu conducătorii R.P. Groapa.

Delegația sportivă 
pentru Olimpiada

In cursul zilei de vineri 2g oc
tombrie va părăsi țara lotul olim
pic al R.P. Romîne, a cărui alcă
tuire este următoarea ;

ATLETISM : lolanda Balaș, IJa 
Manoliu, Hie Savel, Ion Barbu, 
D. Paraschivescu ; antrenor.- N. 
Nicoară.

BOX : M. Dobrescu, C. Dumi
trescu, N. Linca, Gh. Negrea ■ an
trenor ; Ion Popa.

LUPTE ; D. Pîrvulescu, Fr. Hor
vath, D. Gheorghe, I. Popescu ; 
antrenor; I. Corneanu.

CAIAC-CANOE : M. Anastase- 
scu, S. Todorov, L. Rotman, S. 
Ismailciuc, D. Alexe. A. Aghei, I. 
Lipalit ; antrenor: Radu Huțan.

GIMNASTICA: Elena Leușteănu, 
Sonia Inovan, Elena Mărgărit, F- 
milia Vătășoiu, Georgefa Hurmu. 
zache, Utta Schlandt, Ileana Să- 
călici; antrenori. Caniș Jianu și 
Maria Petrescu.

ÎNOT: Maria Both; antrenor: 
Toth Pal Iosif.

PENTATLON MODERN ; C.

CEA MAI MARE SALĂ DE SPORT DIN EUROPA
MOSCOVA 23. —
Pe teritoriul stadionului central

”V •• Lenin” din Moscova sânt pe 
“ terminate lucrările de construcție 

i a Palatului sporturilor. Acest pa- 
' lat va fi una dintre ceile mai mari 
^construcții sportive închise nu nu
mai din U.R.S.S, ci și din Eu
ropa. Lungimea acestei construcții 
este de 150 metri, iar lățimea de 
90 metri. Suprafața arenei pentru 
competiții este de peste 1.800 m. 
p. Înălțimea palatului atinge pe 
cea a unei case cu șase etaje. 
Tribunele aranjate în formă de 
amfiteatru au 27 de rînduri. In ele 
vor 
tori.

loc 14.700 speefa- 
ce va fi amenajat

putea !ua 
iar după

2: 09. 9!
: Un nou și valoros record
al atletei Florica Dumitru pe 800 m.

reprezentanții unor consulate 

o companie de onoare cu mu- 

dtn tren și schimbă calde strîn-

din R. P. Romină 
de la Melbourne

i

Vena, V. Teodorescu, d. Țintea*. , 
V. Manciu ; antrenor: 1. Mere»
șan.

POLO; I. Deutsch, AI. Marine-» 
seu, Z. Hospodar, A. Zahan, G~ 
Nagyt F. Simon, I. Bordi, A„ 
Bădiță, A. Szabo, Ai. Popescu ;• 
antrenor: V. Daroczi.

SCRIMA: E. Orb, O. Orhant
antrenor; A. Csipler.

TIR; I. Sjrbu, H. Herșcovict, 
C. Antonescu, Gh. I.ic'niardope.l,. 
St. Petrescu; antrenor; petre 
Cișmigiu.

Lotul este condus de Manole 
Bodnăraș, președintele C.C.F.S./ 
C.M. Din conducere mai fac par
te Al. Șiperco, președintele Comi
tetului Olimpic Romîn, Marcel 
Vlaicu, vicepreședinte al C.C.F.S./ 
C.M.

Din lot mai fac parte arbitri 
internaționali, ziariști, tehnicieni 
și un medic.

In total, delegația sportivilor 
noștri cuprinde 74 de persoane. ;

un parter suplimentar, peste 17.00*  
persoane.

Arena poate fi transformată ușor 
dintr-un teren de patinaj cu gheeu 
ță artificială într-o platformă de 
pămint sau lemn, înțr-un ring sau 
sală de gimnastică. In palatul 
sporturilor se vor putea organiza 
competiții de hochei, patinaj artis
tic, tenis, volei și baschet. Aici vor 
apărea boxeri, luptători, haltero
fili,. gimnaști, acrobațl, scrimeri.

Construcția esțe prevăzută cu 
instalații de condiționare a aeru
lui, care vor putea crea tempera
tura și umiditatea dorită a aerului 
în orice anotimp al anului.

a obținut 16,02 m. ța doua perfor
manță a anului realizată în țara 
noastră), iar maestra sportului 
Ana Șerban a înregistrat 11,5 
sec. (de două ori consecutiv) în 
proba de 80 m. garduri.

Rezultate tehnice; 800 m. femei: 
1. Florica Dumitru 2:09,9; 2. Fii- 
sabeta Buda 2:15,2ț 3QJ0 m. plat: 
1. C. Grecescu 8:19,0; 2. 1. Bă- 
dici 8:26,6; 3. D. Bîrdftu 3:27.4; 
4. N. Bunea 8:30,4; 5. I. Puică
8:37,4; aruncarea greutății bărbați:
I. N. Ivanov 16,02 m.; 2. D. Sto»
ian 13,73 m.; 3. Gh. Popescu
13,14; 80 m. garduri; Ana Șe'bau
II, 5 sec; 2. Silvia Băltăgesctt 
11,8 sec.; 3. Melania Davidovicl 
12,6 seca



Consfătuirea pe tară a președinților de colective sportive
Marți și miercuri au conti

nuat discuțiile în cadrul consfă
tuirii pe țară a președinților co
lectivelor sportive-

Au luat cuvîntul peste 50 de 
participanți, relevînd diferite as
pecte din viața colectivelor spor
tive, făcînd o serie de propuneri 
în scopul îmbunătățirii activității 
sportive de masă.

Vorbind despre unele neajun
suri din cadrul colectivului spor
tiv Energia-Cîmpina, tov. N- Co- 
faru, președintele acestui colec
tiv, a accentuat asupra necesi
tății de a fi atrași în munca de 
conducere acei oameni care do
vedesc pricepere și dragoste de 
muncă, spirit de răspundere și 
hotărîre în îndeplinirea sarcini
lor. Vorbitorul a amintit con
secințele superficialității în mun
că a unui activist sportiv de la 
Băicoi, care, ignorînd nevoile co
lectivului și grija față de bunul 
material al acestuia, a îngăduit 
folosirea unor materiale și echi
pamente sportive in alte scopuri-

Antrenorul D. Popescu Colibași 
(Progresul Or- Stalin), s-a ocu
pat de problema muncii de cali
tate pe care antrenorul este da
tor să o desfășoare. „Antrenorul 
— a spus el — trebuie să fie un 
priceput pedagog, un apropiat sfă
tuitor și prieten al sportivului, un 

adevărat model de comportare 
care să cultive și să dezvolte 
sentimentul de dragoste față de 
colectiv, spiritul de întrecere co
rectă, o înaltă ținută cetățeneas
că".

In cuvîntul său, tov. Zoltan 
Abrudan, activist sportiv din 
Baia Mare, a subliniat necesita
tea unei mai atente' îndrumări a 
organelor de conducere ale acti
vității sportive. De asemenea, vor
bitorul a sezisat faptul că unele 
conduceri de întreprinderi nu a- 
cordă sprijinul cuvenit activității 
sportive.

Printre problemele ridicate la 
consfătuire, tovarășul Al- Răducu, 
activist al asociației Energia, a 
arătat că apariția calendarului 
sportiv se face de obicei cu în- 
tîrziere. ceea ce îngreunează pla
nificarea . sistematică a activității 
colectivelor. Vorbitorul a propus 
ca. în scopul închegării unei mai 
strînse legături între colectiv și 
masele de membri, să se treacă la 
sistemul de plată lunar al cotiza
țiilor.

Cu viu interes a fost ascultat 
cuvîntul tov. I. Siclovan, director 
adjunct a] Institutului de Cultură 
Fizică. Printre altele, el a arătat 
că o preocupare centrală a co
lectivelor sportive trebuie s-o con
stituie introducerea unor progra
me de gimnastică de înviorare în 
preajma începerii orelor de pro
ducție, în scopul ajutorării mase
lor de oameni ai muncii de a da 
un randament superior.

Vorbind despre continua dez

COMPETIȚII,
CELE DOUA ECHIPE ALE ASO

CIAȚIEI: ȘTIINȚA: BUCUREȘTI $1 
TIMIȘOARA CONDUC IN CLASA

MENTUL CAT. B LA • RUGBI
In urma etapei de duminică a 

campionatului republican, clasamen
tele categoriei B au luat următoa
rea înfățișare:

SERIA I
1. Știința Buc. 14 12 0 2 226: 51 38
2. En. Mine Buc. 14 11 2 1 150: 39 38
3. Prog. F.B. Buc. 14 10 3 1 160: 38 37

«. Fl. r. Or. St. 14 8 1 5 85:48 31
5. Loc. Buzău 14 6 3 5 86: 80 29
«. Știința Iași 14 6 0 8 128: 80 26
7. Știința Galați 14 3 3 8 90.127 23
8. En. Ploeștl 14 2 3 9 36:121 21
9. En. Constanța 14 1 3 10 14:164 18

20. Progr. Tecuci 14 1 2 11 27:244 18
SERIA a n-a

1. Știința Tim. 14 11 2 1 165: 35 38
2. En. Rep. Buc. 14 11 2 1 116: 29 38
3. En. Tîmăveni 14 8 1 5 131: 76 31
4. Progr. Buc. 14 7 2 5 60: 74 29
5. Locomot. Cluj 14 5 3 6 130: 95 27
6. Știința Arad 14 4 3 7 45: 65 25
7. Loc. Timișoara 14 4 4 6 59: 85 24
8. Voința Cluj 14 3 2 9 40: 91 22
9. Progr. IAS Sib. 14 2 4 8 50:168 21

10. En. Lupeni 14 2 3 9 29:107 20

Astăzi în campionatul categoriei A 
te rugbi se dispută meciurile din 
cadrul etapei a 14-a, după următo
rul program: Progresul Sănătatea- 
C.C.A. (stadionul Tineretului teren 
H ora 15.30); Energia I.S.P.-Locomo
tiva Grivița- Roșie (stadionul Tinere
tului teren IV ora 15.30).; știința Cluj- 
Dinamo IX București. Partida dintre 
Energia Petroșani și Energia S. M.. 
Orașul Stalin se va disputa la 4 
noiembrie ■

Ieri <Tupă-amiază pe stadionul Di
namo a avut loc prima partidă din 
cadrul celei de a XlV-a etape a 
campionatului republican de rugbi. 
Cu acest priief, fruntașa clasamen
tului, Dinamo București, a întîlnit 
formația Locomotivei P.T.T. Deși 
între cele două echine este o evi
dentă diferență de valoare, totuși 
«iinamoviștii nu au reușit să-și im- 
t>ună ■ superioritatea decît în repriza 
R doua. Scor final 17-0 (3-0). 

voltare a activității sportive din 
Valea Jiului, tov. W- Krauss (co
lectivul sportiv Energia Vulcan), 
a arătat că numărul bazelor spor
tive este, în general, încă mic. 
El a insistat asupra posibilităților 
ce le pot crea înseși colectivele 
sportive prin diferite acțiuni — 
muncă voluntară, folosirea resur
selor locale etc. — a căror rezul
tate pot aduce un aport prețios în 
rezolvarea acestei probleme

★

Tovarășul Ion Vaida, vicepre
ședinte al Comitetului pentru Cultu
ră Fizică și Sport de pe lingă Con
siliul de Miniștri, a prezentat con
cluziile acestei consfătuiri. Vorbi
torul a subliniat utilitatea con
sfătuirii care a prilejuit o mai 
bună cunoaștere a problemelor ac
tivității sportive de mase și un 
schimb de experiență menit să 
ducă la rezolvarea multor proble
me.

Tov. Ion Vaida a adresat par- 
tîcipanților la consfătuire un însu
flețit îndemn de sporire a efortu
rilor în munca de conducere a 
colectivelor sportive prin promo
varea de inițiative și forme cit 
mai variate în munca de ptra- 
gere a maselor în practicarea or
ganizată și metodică a diferitelor 
ramuri de sport

Pe baza discuțiilor purtate și 
a propunerilor făcute de parti- 
cipanțn la consfătuire a fost e- 
laborat un plan de măsuri care 
prevede: desfășurarea la începutul 
anului viitor a alegerilor organe
lor de conducere a colectivelor 
sportive; organizarea campionatelor 
colectivelor sportive, întreceri care să 
intre în tradiția activității colective
lor; intensificarea activității în ca
drul complexului G.M.A.; încasarea 
lunară a cotizațiilor sportive; sti
mularea colectivelor sportive cu me
rite în organizarea activității spor
tive de masă, prin perfectarea unor 
întreceri internaționale intercolec- 
tive; stimularea colectivelor spor
tive care se vor releva în orga
nizarea djferitelor competiții (cam
pionate de colectiv, spartachiade, 
crosuri etc.).

*

Cu priiejul consfătuirii pe țară 
a președinților colectivelor sporti
ve au fost decernate premii regiu
nilor fruntașe în antrenarea parti- 
cipanților in ediția din acest an 
a Spartachiadei de vară a tine
retului. Premiul I a fost atribuit 
comitetului regional CFS Hune
doara; premiul II — comitetului 
regional Baia Mare; premiul III 
— comitetului regional Stalin.

Comitetului regional CFS Ora
dea i-a fost decernat drapelul 
C-C. al U.T-M. pentru cea mai 
masivă participare la Spartachiada 
de vară a tineretului.

ULTIMA ETAPA A CAMPIONA
TULUI REPUBLICAN DE TENIS 

DE MASA
In ultima etapa a campiona

tului categoriei A la tenis de 
masă sînt programate astăzi ur
mătoarele întîlniri: echipe băr
bați; Cluj: Progresul—Energia 
Constructorul Buc.. Satu Mart; 
Progresul—Flamura roșie Buc, 
echipe femei: Cluj: Progresul— 
Energia Constructorul Buc., Ora
dea: Flamura roșie—Știința Buc. 
Dumyiică se vor desfășura me
ciurile: Arad: Voința—Dinamo
Tg. Mureș, Oradea; Flamura ro
șie—Voința LM. Buc. Tot dumi
nică se va desfășura în Capitală 
întîlnirea masculină restantă Pro
gresul Buc.—Progresul Cluj.

CAMPIONATELE DE DECA
TLON ȘI PENTATLON ALE 

R.P R.
Stadionul Republicii va găzdui 

în zilele de 27 și 28 octombrie în
trecerile campionatului republican 
de decatlon, pentatlon, ștafete și 
concursul de probe nedasice la 
atletism. Pînă acum și-au anun
țat participarea aproape 200 de 
atleți și atlete din Capitală și 
alte orașa ale țării.
JUC IN CAMPIONATUL MAS

CULIN DE VOLEI
Marți s-a disputat în Capitală 

jocul din cadrul campionatului ca
tegoriei A Ia volei, dintre CCA și 
Știința Arad. Victoria i-a revenit 
echipei militare cu scorul de 3—1 
(15—13; 13—15; 15—10; 15—7). 
CAMPIONATUL DE BOX PE

ECHIPE
La sfîrșitu! acestei săptămîni 

se desfășoară o nouă serie de în- 
tî'miri din cadrul campionatului

Participant! la consfătuire

VALERIC 1ORDACHE
Președintele colectivului sportiv 

Energia-Bicaz

ILEANA BOȚOC
Activistă a asociației Locomotiva, 

pentru regiunea C':-;

ION MALCIU
Președintele colectivului sportiv 
Recolta, comuna Niculifel, regiu

nea Constanța 

republican de box pe echipe. Fi
rește, „capul de afiș” este deținut 
de reuniunea de la Galați, care 
opune două formații redutabile: 
C.CA. și VOINȚA. Întîlnirea va 
avea loc duminică dimineața, pro
gramul cuprinzînd cîteva meciuri 
deosebit de atractive: L. Ambruș— 
Toma Hie, N. Mîndreanu—I. Zlă- 
taru, D. Adam—M. Stoian, I. 
Schwartz—Șerbu Neacșu ș.a. La 
Reșița va axea Ioc o altă întâlnire 
interesantă: OINAMO — ENER
GIA. Din nou dispute atractive 
și în care pronosticurile sînt ha
zardate. In sfîrșit. întîlnirea 
PROGRESUL — FLAMURA RO
ȘIE, care urma să aibă foc la 
București, se va disputa sîmbătă 
seara la Sibiu.

■A-
In ultima ședință a biroului 

comisiei centrale de box s-a ho
tărî» ca întîlnirea Dinamo—Loco
motiva să fie omo'ogată cu scorul 
de 22—16, potrivit propunerii fă
cute de ziarul nostru. în scopul 
respectării prevederilor regula- 
ir.r/ifcre
MEC! RESTANTA IN CAMPIO
NATUL MASCULIN DE HAND

BAL CATEGORIA A
Ieri s-a disputat la Reșița în- 

tilnirea restanță din cadrul cam
pionatului masculin categoria A din
tre Energia Reșița și Energia Fă
găraș. Partida s-a încheiat cu vic
toria reșițenilor la scorul de &-6

MHTTELU; 8 PUNCTE DIN 9 
PARTIDE!

Ca și în grupa de la București, 
oele două semifinale ale campio
natului republican de șah, care se 
desfășoară în provincie ,se carac
terizează prinfr-un „tempo" extrem 
de ridicat impus de lideri.

locomotiva Oradea și Voința Lugoj in barajul 
pentru campionatul de lupte pe echipe

Pentru participanții la finala 
campionatului de calificare pe e- 
chipe la lupte, lașul a fost o 
gazdă neprimitoare, rece și la 
propriu și la figurat. Nefiind luate 
măsuri din timp de către C.C.F.S. 
din localitate, fără sprijinul 
altor foruri locale, concursul s-a 
desfășurat în condiții neprielnice 
(in primul rînd frig în sală), iar 
concurenții au avut de întîmpinat 
greutăți, mai ales în ce privește 
cazarea. Mulți dintre aceștia, so
siți la Iași după multe ore de că
lătorie, au fost nevoiți să se „o- 
dihnească" în trig.

Totuși, șl In asemenea condiții 
neprielnice, participanții au făcut 
lăudabile eforturi de a dovedi că 
s-au pregătit pentru acest con
curs, în care doar două formații 
cîștigau cinstea de a lupta mai 
departe pentru promovarea în pri
ma categorie. In general, ani asis
tat la întreceri viu disputate și 
am putea spune de o bună factură 
tehnică, raportată la nivelul par- 
ticipanților. Au fost și întreceri 
care au dat emoții, cu situații al- 
ternînd în favoarea unuia sau ce
luilalt concurent. Este suficient 
să amintim că tînărul C. Fogas 
prins într-un tur de cap de expe
rimentatul Fr. Dragomir și pe 
punctul de a fi făcut tuș, scapă 
din această situație excepțional 
de grea și contrîndu-și adversarul 
ÎI învinge prin tuș. Astfel de ca
zuri s-au mai repetat. Au fost fi
rește și unii concurenți mai slab 
pregătiți (V. Florescu—Lugoj, R

Sancțiuni binevenite aplicate 
de Comisia centrală de baschet
Recent s-au petrecut Ia Cluj 

fapte care pun într-o lumină urîtă 
colectivul Energia Constructorul 
din localitate, pe membrii sec
ției de baschet a acestui colectiv 
și pe unii spectatori clujeni. Ar
bitrii Aurel Ionescu (București) 
și A. Borzon (Oradea) au fost 
insultați și loviți după termina
rea meciului Energia Construc
torul Cluj—Știința Timișoara. A- 
semenea atitudini sînt total con
damnabile și nu trebuiesc trecute 
cu vederea. Dimpotrivă, ar fi ne
cesar ca tot mai mulți spectatori 
să urmeze exemplul unor cetățeni 
cu o atitudine corectă și demnă, 
cum sînt Zoltan Stupiar și I. 
Gacea, care — în cazul amintit— 
au făcut totul ca să împiedice 
comiterea unor gesturi nesportive.

Deosebit de grav este însă fap
tul că unii dintre jucătorii Ener
giei Constructorul s-au dedat și 
ei la fapte nesportive, i-au insul

Astfel, la lași, Mititelu a acu
mulat 8 puncte din 9 partide, lă- 
sind pînă acum adversarilor săi 
numai două jumătăți de punct 
(prin remizele la G. Alexandrescu 

și M. Radulescu, în ultimele două 
runde). In urma lui Mititelu s-a 
format un pluton omogen : Rado
vici și Pitpinic 6 jum. p., Neamțu, 
Halic și Rădulescu 6 p., G- Ale
xandrescu (o întreruptă în poziție 
inferioară la Dumtrașcu), Costea 
și Dixiărear.u 5 jum. p.

La Oradea, o perturbație în cla
sament și în întreg concursul a 
fost provocată de retragerea lui B 
Scos, ale cărui partide au fost a- 
nu'ate. Conduce, după 9 runde, 
Pali cu 7 puncte, Gunsberger 
(pierde la Pali și Șuta) și Șuta 
6 jum. p., I. Szabo și Gavrilă 5 
jum. p. (din 8 partide), Samarian 
și Braun,stein 5 puncte (clin 8). De 
notat că Seimeanu, căruia i s-a 
anulat punctul cîștigat Ia Soos, 
are numai 3 puncte și puține șanse 
de a mai int.ra în plutonul frun
taș.
ÎNTRECERI PASIONANTE IN 
ULTIMA PROBĂ A CAMPIONA

TULUI DE MOTO-CROS
După proba a doua a campio

natului republican de motocros se 
părea că nimic nu ar mai putea 
interveni pentru a modifica situa
ția primelor locuri în clasamente
le generale ale acestei întreceri. 
Spunem se părea, deoarece aler
gările de duminică — proba a IlI-a 
și ultima a acestui campionat — 
au fost la un pas de a încurca 
toate calculele.

Motocicliștii aflați pe locuri in
ferioare în clasamentele generale 
ale campionatului au dat asalt 
fruntașilor, pe care i-au pus la 
un moment dat într-o situație 

Camburu—București etc.), alții 
îngîmfați și puțin atașați de co
lectiv (G. Faur—București).

Concursul și primul loc au re
venit pe merit Locomotivei Ora
dea (și-a învins toți adversarii) 
care a prezentat formația cea mai 
bine pregătită, cea mai omogenă 
și mai ales crescută pe „pătnînt 
propriu". Locui II a revenit Voin
ței din Lugoj mai bună decît Vo
ința București cu... 2 minute și 
14 secunde. Intr’adevăr, cele două 
formații fiind la egalitate de 
puficte (6) meciul dintre ele fiind 
de asemenea egal (4—4) s-a fă
cut apel la o prevedere regula 
mentară. S-a constatat deci că 
Voința Lugoj (care și la victoriile 
prin tuș a fost egală cu Voința 
București) a obținut tușurile în
tr-un timp mai scurt decît echipa 
bucureșteană. Ultima s-a clasat 
Voința Tg. Săcuesc care merită 
Insă toate laudele pentru dîrzenia 
cu care a luptat fiecare compo
nent al formației. S-au remarcat: 
A. Incze, N. Baciu (Locomotiva), 
H. Stockl (Lugoj), Gh. Horvath, 
M. Cochină (București). Gh. Kiss, 
St. Oprea (Tg. Săcuiesc).

Iată rezultatele realizate: Loco
motiva Oradea 9 p. (5—3 cu 
Voința București, 7—1 cu Voința 
Tg. Săcuiesc, 6—2 cu Voința Lu
goj), Voința Lugoj 6 p. (4—4 cu 
Voința București, 6—2 cu Voința 
Tg. Săcuiesc), Voința București 
6 p. (6—2 cu Voința Tg. Săcu
iesc), Voința Tg. Săcuiesc 3 p.

I. ȘEINESCU

tat și lovit pe arbitri.
Analizînd cele petrecute la Cluj, 

biroul Comisiei centrale a luat 
următoarele măsuri •

— se ridică colectivului Ener
gia Constructorul Cluj, dreptul de 
organizare pînă la terminarea 
camp’onatului în curs. pentru 
grave deficiențe dovedite în or
ganizarea meciurilor și în luarea 
măsurilor necesare protejării ar
bitrilor.

— se suspendă pînă la termi
narea campionatului jucătorul 
Szabo Lorant (Energia Construc
torul) pentru lovirea arbitrului.

— se suspendă pe timp de 4 
(patru) etape jucătorul Ion An- 
ghe! (Energia Constructorul) 
pentru atitudine nesportivă.

— se sancționează cu mustrare 
antrenorul Sigismund Ferencz 
(Energia Constructorul) pentru 
insuficienta muncă de educare 
dusă în cadrul colectivului.

deosebit de critică. Astfel, la 
clasa 250 cmc., după întrecerile 
de ieri V. Szabo abia a reușit 
să realizeze punctaj egal cu 1. 
Hațag (Energia Media'.1), iar N. 
Sădeanu și-a adjudecat victoria 
în clasamentul genera! cu o di
ferență de numai 1 pct. față de 
Gh. Ioniță (C.C.A.).

Singurele clase la care favori- 
ții au ieșit victorioși și au îm
brăcat tricourile de campioni fără 
emoții au fost la 125 cmc. și 500 
cmc. Este vorba de Mihai Pop 
(Dinamo) și A'. Lăzărescu 
(C.C.A).

La această ultimă probă a cam
pionatului, o comportare deose- 
b'tă au avut G. Bereny (Ener
gia). care a și cîștigat întrecerea 
clasei 350 cmc. și Gh. Ion 
(C.C.A.) de asemenea victorios, 
la clasa 250 cmc.

Iată acum clasamentele ultimei 
probe a campionatului republican 
de motocros: 125 cmc.: 1. Mi
hai Pop (Dinamo) 58 min. 24 
sec.; 2. Gh. Voicu'escu (C.C.A.) 
lh,00,32; 3. Gh Sto’eru (Dinamo) 
Ih,01.22; 4. 'M. GhȚescj (Ener
gia) lh,03,15; 250 cmc.: 1. Gh. 
Ion (C.C.A.) lh.00,40; 2. I. Ha- 
țag (Energia Mediaș) lh,03,21. 
3. P. Gheorghiu (Energia) 
lh,04,00; 4. M. Antonescu (C.C.A.) 
lh,04,03; 5. V. Szabo (Dinamo) 
lh,04.50; 350 cmc.: 1. G. Bereny 
(Dinamo) 49,50; 2. Gh. Ioniță
(C.C.A.) 55,11; 3. N. Sădeanu 
(C.C.A.) 57,11; 4. AI. Huhn
(C.C.A.) 59,46; 5. Murgu Șerban 
(Recolta) lh,00.38; 500 cmc. : 1. 
Al. Lăzărescu (C.C.A.) 54,32; 2. 
M. Cernescu (Dinamo) 58,07; 3. 
P. Iordăchescu (C.C.A.) 58,45.



Astăzi: C. C. A.—Luton Town
SHEFFIELD 24. (Prin tele

fon). — Echipa C-C.A. își conti
nuă turneul în Anglia în mijlocul 
unui interes care crește de la 
meci la meci. Joi, în nocturnă, 
fotbaliștii romîni evoluează la 
Luton, în compania echipei Lu
ton Town, cu care dispută re
vanșa jocului de la București. Re
priza a doua a acestei întîlniri 
va fi transmisă în jurul orei 
22.10 (ora romînească) pe pro
gramul I al posturilor romînești 
de radio.

Jocul este așteptat cu viu inte
res de sportivii englezi, care — mai 
ales după partida de la Sheffield 
— au aprecieri tot mai elogioa
se pentru echipa C.C.A. De alt
fel, pretutindeni prezența fotba
liștilor romîni — pentru prima 
dată în Anglia — este salutată 
cu simpatie și face obiectul unei 
primiri din cele mai amicale. La 
Sheffield, cei peste 40.000 de 
spectatori au răsplătit cu ropote 
de aplauze jocul echipei romî
nești, despre care președintele 
clubului local a declarat că este 
una dintre puținele formații con
tinentale care, ca tehnică și tac
tică, poate da lecții multor echi
pe englezești. Iar antrenorii bri
tanici apreciază ca foarte bună 
echipa C.C.A., care practică un

Echipa de tineret a Suediei
Duminică, pe stadionul „23 

August", ii vom vedea la lucru 
pe fotbaliștii din echipele de 
tineret ale Romîniei și Sue
diei. Scopul acestui joc este ve
rificarea — în condițiile unui 
ex bnen dificil — a elemen
telor de perspectivă. Afirmația 
este valabilă mai ales pentru 
echipa noastră, care va fi ur
mărită duminică mai mult sub 
aspectul comportării decît al 
rezultatului.

Recolta Fălticeni și Energia Metalul Arad 
primii ciștigători în categoria C

Seria I

1. Rec. Fălticeni 22 16 3 3 58:22 352. Loc. Pașcani 22 16 2 4 53:23 34
3. FI. roșie Buhuși 22 13 6 3 51:27 32
4. Victoria Tecuci 22 10 6 6 43:30 26
5. Știința Galați 22 10 3 9 34:28 23
6. Dinamo Galați 22 9 3 10 42:33 21
7. Din. Dorohoi 22 7 4 11 38:43 188. Energ. Moinești 22 8 2 12 35:43 16
9. Progresul Iași 22 5 7 10 28:41 17

10. Prog. Rădăuți 22 5 7 10 32:49 17
11. Rec. P. Neamț 22 5 6 11 33:54 16
12. Voința Tecuci 22 2 3 17 13:67 7

Seria a II-a
1. Loc. M*.C.F. 24 17 4 3 67:21 36
2. En. Tîrgoviște 24 17 3 4 55:26 37
3. Loc. Galați 24 13 4 7 31:24 30
4. Energia Sinaia 24 10 6 8 44:33 26
5. Prog. Corabia 24 10 6 8 27:27 26
6. Energia 131 24 11 3 10 52:52 s
7. Fi. roșie Giurgiu 24 10 5 9 35:35 25
8. Dinamo Pitești 24 8 7 9 35:26 23
9. Energ. Brăila 24 9 4 11 35:40 22

10. Energ. București 24 8 5 11 39:36 21
11. En. Cons. C-ța 24 8 4 12 44:57 20
12. En. Met. C-ța 24 8 4 12 31:34 20
13. Fl. r. B.R. Buc. 24 7 1 16 31:64 1|14. Progr. Călărași 24 1 6 17 14:65 8

Seria a III -a
1. En. Baia Mare 22 15 2 5 51:25 32
2. Din. Tg. Mureș 22 :13 4 5 52:24 30

la 
ta 
Sîrbu (1150 p.), Felicia Iovănes- 
cu (1149 p.) și Ana Goretti 
(1148 p.) au realizat rezultate 
meritorii la totalul celor trei po
ziții din proba de armă liberă 
calibru redus. Și întrecerile con
tinuă ..

Iată o parte dintre rezultatele 
înregistrate în ultimele două zile: 
Armămilitară 60 f.: 1. Dinamo (V. 
Panțuru—508, 1. Suciu—453, A. Bu- 
joreanu—486, Ene Drăgan—467, A. 
Leonte—470) 2384 p. nou record al 
R.P.R.; 2. Casa Centrală a Ar
matei 2374; 3. A.V.S.A.P. 2145 p.; 
armă liberă calibru redus 3x40 
(feminin): 1. Progresul (Felicia 
Iovănescu—1149, Anca Giurches- 
cu—1143, Ioana Sotir—-1118, Elena 
Angelescu—1113) 4523 p.; 2. Di
namo I 4507 p.; 3. Energia 4483 
p.; talere • 
— 161, D."
lescu—168, 
660 t; 2.
Casa Centrală a Armatei 621 t: 
pistol viteză (n>anșa I-a) — re
zultate individuale: — 1. Marin 
Dochiliță (CCA) 292/30; 2. T.
Alanicatide (Progr.) 288/30; —

• In cadrul unui concurs de atle
tism desfășurat la Varșovia, cunos
cuta sportivă Dmowska a stabilit un 
nou record al R. P. Polone în proba 
de aruncarea discului cu performan
ța de 47,35 m. Vechiul record era de 
46,36 m. și aparținea atletei Sobo- 
cinska.

Gi In cadrul unui concurs de atle
tism disputat zilele trecute Ia Pra- 
ga, atleta Vorobilova a realizat la 
proba de aruncare a discului o per
formanță de 51,40 m (a treia perfor
manță mondială a anului).

& Sîmbătă pe stadionul Twicken
ham din Londra, echipa Harlequin a

Seria a iv-a

3. FI. roșie Cluj 22 11 4 7 46:25 26
4. Energia 7 22 11 3 8 42:37 25
5. Rec. Toplița 22 10 4 8 24:28 24
6. Fi. r. Sf. Gh. 22 9 4 9 32:26 22
7. Prog. Turda 22 8 6 8 28:32 22
8. Energ. Oradea 22 8 5 9 26:34 21
9. Rec. Salonta 23 5 10 8 21:24 20

10. Rec. Cărei 23 6 6 11 20:33 18
11. Recolta Sighet 22 6 6 10 24:39 18
12. Loc. Oradea 22 7 2 13 17:37 16
13. Energia Turda 22 6 2 14 28:47 14

Meciul Progresul Timișoara-Ener- 
gia Constructorul Arad urmează să 
se dispute la o dată ce se va stabili; 
întîlnirea Energia Oțelul Roșu-Fl. 
roșie 7 Nov. Arad a luat sfîrșit cu 
rezultatul de 2—1 <1—0) în favoarea 
primei echipe, și nu cu 2—2. așa cum 
a apărut.

1. En. Met. Arad 22 14 4 4 39:17 32
2. FI. r. Rm. Vîl. 22 11 5 6 49:22 27
3. Știința Craiova 22 U 5 6 26:14 27
4. En. Oț. Roșu 22 10 5 7 32:33 25
5. Energia 14 22 8 8 6 25:25 24
6. FL r. 7 Nov. A. 22 11 1 10 35:38 23
7. Loc. Craiova 22 8 5 9 34:42 21
8. Energia 108 22 8 5 9 21:26 21
9. En. Cons. Arad 21 5 7 9 22:29 17

10. En. Craiova 22 6 4 12 24:34 16
11. Prog. Timișoara 21 6 3 12 20:36 15
12. Loc. Simeria 22 5 4 13 24:35 14

ASTĂZI CUPLAJ PE STADIONUL „DINAMO”
Stadionul din Parcul sportiv ,,Dinamo**  găzduiește astăzi un 

foarte interesant și atractiv cuplaj. Programul cuprinde un meci 
de categorie A: Dinamo—Știința Cluj (ora 15.30) și unul de cate
gorie B: Progresul C.P.C.S.— Energia Steagul Roșu Orașul 
Stalin (ora 13.45).

întîlnirea cu Știința Cluj este foarte dificilă pentru Dinamo, 
în forma slabă în care se află și avî-nd de suportat în plus și efec
tul moral al înfrîngeri'i de la Solia. Jocul se anunță foarte interesant, 
datorită și faptului că Știința Cluj va lupta cu multă dîrzenie pen
tru a obține o victorie de care de pinde rămînerea ei în categoria A.

Fără să aibă importanță pentru primul loc al seriei a doua a 
categoriei B, meciul dintre Progresul C.P.C.S. și Energia Steagul 
Roșu promite înainte de toate fotbal de calitate^ Ambele echipe cu
prind jucători care știu mult fotbal și pot oferi un joc spectaculos, 
mai ales că nu există la mijloc miza obișnuită a partidelor de cam
pionat, ci numai ambiția de a arăta care este mai bună și joacă 
mai bine. Din acest punct de vedere, acest meci are cele mai fru
moase perspective.

• Premiu] i la concursul Prono
sport nr. 42 din 21 octombrie a re
venit la 22 variante cu 11 rezultate. 
Fără îndoială că mulți ar fi încli
nați să creadă că meciurile care au 
„triat**  cel mai mult au fost Franța- 
U.R.S.S. (1) sau Dinamo Bacău — 
Știința Cluj (2). Cercetînd buletinele 
premiate am constatat însă că în 
realitate fiecare din meciurile de 
mai sus au triat numai cîte un sin
gur buletin. Recordul ..trierii**  e de
ținut de cele două „X“-uri conse
cutive de la meciurile IX (Progre
sul Focșani — Dinamo Bîrlad) și X 
(Energia Metalul Reșița — Recolta 
Av. Tg. Mureș). Cvm nu este pentru 
prima oară cînd două .,X* *‘-uri con
secutive... stăvilesc obținerea a 12 
rezultate exacte sfătuim participan- 
frfi să nu le evite în- viitor!

fh Se reamintește particinanților la 
-‘f'nrursui Pronosport nr. 43 din 23 

că fondul de premii al con- 

fotbal de calitate, satislăcînd exi
gentul public din Sheffield.

Fotbaliștii romîni (cărora zia
rele locale „Star Green" și „Shef
field Telegraph" le-au publicat 
fotografiile înainte de joc), au 
dovedit în acest meci nu numai 
capacitate tehnică, dar și mult 
spirit de luptă și tenacitate. In 
primele 25 de minute de joc ei 
au dominat, au fost superiori în 
toate compartimentele, dar en
glezii. au preluat inițiativa prin- 
tr-un joc în forță foarte dur, la 
care s-a adăugat și un arbitraj 
tolerant și foarte părtinitor. Ei 
însă nu s-au descurajat nici 
chiar la 1—3, ci, păstrîndu-și 
calmul, au luptat bărbătește, au 
culcat balonul la pămînt și au 
combinat foarte iute, recucerind 
curînd superioritatea teritorială. 
Așa le-a fost posibil să egaleze, 
ajungînd la un pas de victorie. 
Excepționali au fost Apolzan și 
Toma (repriza a doua), foarte 
buni Zavoda II. Onisie, Bone, 
Alexandrescu și V. Moldovan. 
Echipa C.C.A. a făcut față unui 
joc de o iuțeală extraordinară, 
ritm impus — ca și nota de duri
tate — de echipa Sheffield, una 
din oele mai eficace din campio
natul englez (31 de goluri în 12 
meciuri).

sosește astăzi in Capitală
Suedezii sosesc Iu Capitală 

astăzi, pe calea aerului. Ei 
vor deplasa lotul anunțat. Ju
cătorii noștri fac astăzi ultimul 
antrenament. Reamintim lotul 
din care va fi alcătuită echipa: 
Cîmpeanu, Ghibănescu (por
tari), Pahonțu, Lazăr, Nedelcu, 
Dragomirescu (fundași). Bodo, 
Neamțu, Al. Vassle (mijlocași), 
Oaidă, Seredai, Ene II, Geor
gescu, Koszegy, Filip. Oprea 
(atacanți).

ono sport
cursului este mărit cu cei 68.231 lei 
reportați de la concursul nr. 42 din 
21 octombrie.
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport Special din ic octombrie 
se face odată cu plata premiilor de 
la concursul nr. 42

® începînd cu conc. nr. 42 etapa 
din 21 octombrie 1956, plata premii
lor prin sediile proprii ale I. S. Pro
nosport din Capitală, se face numai 
pe raioane, indiferent de nr. varian
telor premiate, în fiecare vineri și 
sîmbătă între orele 17—22. Sediile 
plătitoare sînt:

Ag. i — Calea Victoriei 9, efec-

Numeroși campioni europeni evoluează azi 
la Snagov

Azi după-amiază, pe lacul 
tice au ocazia să-i vadă la lucru pe cei mai buni canotori sovietici 
și romîni. Ei se vor întrece în cadrul unui concurs de verificare, 
ultimul înainte de plecarea lotului sovietic la J O.

Cu această ocazie vor evolua numeroși campioni europeni. La 
proba de simplu, îl vom putea admira pe Viaceslav Ivanov, cel 
mai bun schifist european; Ia 2 vîs'.e vom putea urmări evo’.uția 
campionului olimpic Jurii Tiukalov și a lui A. Berkutov, care au 
cucerit cu ușurință, la Bled, campionatul european al probei; iar 
la schiful de 2 fără cîrmaci spectatorii vor asista Ia o aprigă între
cere între cele două echipaje sovietice care-și dispută cu această 
ocazie titlul de cinste de concurent la J. O. : campionii europeni 
Buldakov, V. Ivanov și principalii lor adversari Soldatov, Plaxin. 
De remarcat că, pînă acum, în pistele de control, fiecare din aceste 
echipaje a obținut cîte o victorie. La celelalte probe participă, de 
asemenea, cele mai bune echipaje din lotul olimpic al U.R.S.S. : 
printre acestea, echipa de 4 + I care a ocupat locul II la Bled.

Canotajul nostru academic este reprezentat de sportivi de la 
Dinamo, C.C.A. și Știința. Dinamoviștii vor fi prezenți la start 
cu echipajele campioane republicane la 8 + 1 și 2 + 1, precum 
și cu un nou echipaj la 2 fără cîrmaci, compus din Pongraț și 
Radu Nico'ae. C.C.A. concurează la 4 fără cîrmaci iar Știința la 
4 + 1. La unele probe, canotorii sovietici prezintă cîte două
echipaje.

Snagov, amatorii de sporturi nau-

Reprezentativa de lupte clasice TUL-Finlanda 
la Bucureștiînvingătoare

rînd, s-a vădit (odată 
că în colectivele noastre 
luptătorilor este defi-

Reprezentativa de lupte clasice 
a asociației sportive muncitorești 
TUL-Fin'anda a obținut marți sea
ra o neașteptată (pentru noi), dar 
meritată victorie asupra unei se
lecționate a asociației Progresul. 
Insuccesul — primul din acest an 
al unei reprezentative romine de 
lupte — se datorește, după păre
rea noastră. în primul rînd faptu
lui că turneul luptătorilor finlan
dezi nu a stat în centrul atenției 
și nu a fost pregătit cu toată mi
nuțiozitatea nici de organizatori 
(secția sport a C.C S.) nici de că
tre comisia centrală de lupte. In 
al doilea 
mai mult) 
pregătirea 
citară.

Sportivii
tat o superioritate categorică în ce 
privește pregătirea fizică, luptăto
rii noștri fiind dominați în special 
la acest capitol. Superioritatea oas
peților s-a vădit mai ales la par
ter. unde au atacat mal eficace și 
s-au apărat exemplar, remareîn- 
du-se — în această privință — 
prin plasament. La lupța din pi
cioare duc însă o luptă pasivă, 
simulînd atacul. Dintre luptătorii 
asociației Progresul, bine s-a com-

finlandezi au manifes-

Campionatele republicane de tir pe
3 noi recorduri republicane

echipe

Soarele blind al toamnei, ce 
s-a arătat la început burzuluită, 
întregește farmecul natural al 
poligonului din inima pădurii 
Băneasâ. Așa cum ne-a obișnuit 
în ultimul timp, poligonul Tu
nari este și în aceste zile cen
trul’ atenției iubitorilor de tir 
din țara noastră. Afirmația nu 
este gratuită și mărturie stau 
cele trei noi recorduri republicane 
realizate de participanții la cam
pionatele republicane de ti- pe 
echipe precum și numeroasele 
performanțe valoroase cu care 
fruntașii tirului nostru închid se
zonul competsțional al anului 1956 
(excepție face doar lotul olimpie 
al cărui program se va încheia 
la Melbourne). Echipa de arm? 
militară a asociației Dinamo 
(2384 p.), maestrul sportului V. 
Panțuru (177 p. la armă nili 
tară, poziția genunchi) și maes- 
tra sportului Felicia lovaneseu 
(376 p. la armă liberă calibru 
redus, poziția picioare), 
china și trăgătorii care

iată e- 
cj oca

zia actualelor întreceri își înscriu 
numele pe tabela recordmenilor. 
De asemenea, V. Panțuru a ega
lat cu 508 p. recordul la armă 
militară 3x20, Ion Dumitrescu a 
stabilit o performanță de valoare

tuiază plata premiilor pentru varian
tele depuse la agențiile cuprinse în 
raionul Tudor Viadimirescu.

A. Briand 4. raionul

1343 nr. 39, raionul

Schitu Mâgureanu 3, 
Lenin.

Ag. 2 — str.
I. V. Stalin.

Ag. 6 — Bd.
N. Bâlceșcu.

Ag. 7 — Bd. 
raionul V. I.

Ag. 14 — Șos. ștefan cel Mare nr. 
127, raionul 1 Mai.

Ag. 34 — Cal. Grivițel nr. 203, ra
ionul Grlvița Roșie.

Ag. S3 — Bd. 6 Martie nr. 73, raio
nul Gh. Gh. Dej.

Ag. 49 — Șos. Mlihai Bravu 24, ra
ionul 23 August.

In cazul că premiile nu sînt ridi
cate în zilele respective, achitarea 
lor se face în continuare — în tim
pul regulamentar — începînd de 
miercurea de către C.E.C. Sucursala 
Benin — Cal. Victoriei nr. 13.

i
*

latinen, Gh. Toth 
Niemi, V. Bularca 
Iui Aurjs Imma- 

pierde in fața lui

pofțat I. Țăranu și intr-o măsură 
V. Bularca. Lui Bularca ii repro
șăm faptul că după ce a acumu
lat 3 puncte s-a „retras" într-o 
defensivă exagerată. V. Micnta, 1. 
Țăranu au pierdut deși conduceau 
Ia puncte. Slab s-a comportat I. 
Cernea. Scorul de 5-3 în favoarea 
reprezentativei TUL a fost astfel 
obținut: C. Ofițerescu pierde la 
Matti Ranta'a (după părerea noa
stră a cîștigat), I. Cernea pierde 
la Hannes Nejlik, V. Micu1a pier
de la Kauko 
pierde la Olavi 
ciștigă în fața 
nen, I. Țăranu
Veijo Piiparinen, L Bujor ciștigă 
In fața lui Ivar Vaklin (decizie 
acordață de juriu), V. Constanti- 
nescu ciștigă la Viktor Ahvien, 
(Toate deciziile la puncte).

Vineri, 
luptătorii 
întîlnire, 
compania 
Energia.

începînd de Ia ora 17. 
finlandezi susțin o nouă 

la Orașul Stalin, în 
selecționatei asociației

★
iDuminică (la București, Orașul 

Stalin și Cluj) și luni (la Reșița) 
se desfășoară etapa 
mini campionatului 
lupte pe echipe.

III-a a retu- 
republican de

talere (92^-93=185
Juverdeanit (1156

PE SCURT

1. Recolta (G. Bumb y) 
Noica—162, Șt. ■ Tucu- S

I. Lovinescu—169) » 
Progresul 637 t.; 3. ®

< 1—2. Taimanov, Smîslov 6'/2 p„ 
a 3. Bronstein 6 p„ 4. Botvinik 5'/2 
jp., (1) 5. Pachman 5l/2p., 6. Gli- 
j) goric 5 p. (1), 7. Najdorf 4’/2 P- 
| (2), 8. Keres 4>/2 p. (1).

Mihail Krivonosov:
67 m. 32!

Nou record mondial 
la ciocar.

La 22 octombrie a luat sfir- 
șit la Tașkent concursul preo- 
limpic al celor mai nuni 
atieți sovietici. lin succes 
strălucit a obținut in ulti
ma zi 
Mihail 
prima 
66 m.
cm-

al celor 
sovietici.

a obținut 
aruncătorul de ciocan 
Krivonosov. încă din 

aruncare el a realizat 
86 îmbunătățind cu 15 

recordul mc nd al stabilit 
ț Ia 3 octombrie de americanul 
r Connolly- La nit ma aruncare 
ț Kr, vonosov a obținut un rezul- 
| tat și mai bun, trimițind "" 

■ de metal la 67 m. 32. 
. formanță superioară ca 61 
' vechiului record mondial-

L'n nou record unional a 
stabilit in proba de 4x406 m. 
de căfre echipa alcătuită din 
K. Gracev, I. Lituev, l. llin și 

(, A. Ignatiev care a parcurs
distanța în timpul de 3-09.4. In 

[ proba de aruncarea greutății
> victoria a revenit lui V. Ovse-
► pian cu rezultatul de 17 m- 45, 
J performanță care const tu’e un 
ț nou record unional.

bila
per-

fost

V. O v se-

La 
au

Spartak Moscova 
campioană de fotbal 

pe anul 1956 a UJLS.S.
D.na.T.o Tbilisi a susținut in u.u- 

mele zile două intilatn restanțe glii 
cadrul campionatului unionaL 
Leningrad, fotbaLșt^ din Tbiusl__
întrecut cu scorjl de 2—1 echipa lo
cala „Rezervele, de Muncă**  in timp 
ce la Sverdlovsk dinam ovații au tre
buit să cedeze în fața ech.pei „Casa 
Ofițerilor" cu scorul de 2—L

Alte rezultate: Zer. :-Leningrad — 
Dinamo Kiev 5—1; ȘahUor Stalino— 
Lokomotiv Moscova 1—0.

Campionatul unional de xutbai se 
încheie la 28 octombrie. Indiferent 
de rezultatele ultimelor meciuri, anul 
acesta titlul de campioană a țirii a 
fost cucerit de Spartak Moscova, 
iar locui doi a fost ocupat de Di
namo Moscova (Agerpres).

l—o, 
Tai-

Tamnov și Smisiov Interi 
in clasamentul turneului Alehin

După terminarea celei de a 8-a 
runde a turneului Alehin, în ca
drul căreia se încheiaseră șase 
partide (Najdorf—Uhlman 
Unzicker—Botvinik V2—’/?• 
manov—Gligoric */ 2—l/?’ Pîdevski 
— Keres */ 2—'/:>• Bronstein—Go- 
lombek 1—0 și Pachman—Smîs- 
lov >/,—*/ 2) figurau pe tabela 
turneului nu mai puțin de 11 
partide întrerupte sau amînate în 
cele patru runde anterioare. Evi
dent, o singură zi, (duminică) era 
cu totul inisuficientă pentru „con
sumarea" tuturor întîlnirilor neter
minate. Din acest motiv și ziua d2 
luni a fost consacrată reluărilor. 
Fără joc Unzicker a cedat la 
Gligoric, iar Ciocîltea la Șmîs- 
lov. In partida cu Szabo repre
zentantul nostru deși avea doi 
pioni în plus nu a putut realiza 
avantajul permițînd marelui mae
stru maghiar să se salveze cu o 
remiză. Uhlman l-a întrecut pe 
Pîdevski, iar Taimanov pe SJiwa 
în timp ce Bronstein și Botvinik 
au căzut de acord asupra remizei. 
La 22 octombrie, s-au «nai jucat 
două din partidele aminate. Bron
stein cu negrele l-a învins pe 
Uhlman, iar Sliwa a întrerupt în 
poziție superioară la Szabo.

In runda a 9-a Ciocîltea a pier
dut Ia Pachman. Partidele Go- 
lombek—Pîdevski, Stahiberg — 
Szabo, Botvinik—Taimanov, Uhl
man— Unzicker și Smîslov—Bron
stein s-au terminat remize. Giigo- 
ric are mare avantaj la Sliwa, iar 
Keres a întrerupt în poziție e- 
gală cu Najdorf.

Iată clasamentul după 9 runde: 
‘ " Taimanov, Smîslov 6’/2 p„

întrecut echipa franceză de rugbi 
P.U.C. cu scorul de 55—0 (19—0). 
Este cea mai categorică înfringere 
suferită de vreo echipă franceză de 
rugbi în ultimii ani. Se pare că Fe
derația franceză de rugbi va lua 
măsuri împotriva clubului parizian, 
care a dat dovadă cu acest prilej 
de o totală lipsă de interes, fată de 
meci.

© In cadrul unui concurs de atle
tism desfășurat recent la Paris atle
tul francez Guy Husson a aruncat 
ciocanul la 63,22 m., realizînd astfel 
un nou record francez. Pe baza A- 
cestei performanțe el va pleca IA 
Melbourne.



BUCUREȘTI
<<■

Bucur ești-Melbourne. O distanță 
Imensă, cifrată la multe mii de ki
lometri. Probabil în jurul a 20.000, 
dacă ne ghidăm du.pp calculele so
cietăților de transporturi aeriene, 
'care au socotit că de la Roma ia 
Melbourne sini exact 18.994 de ki
lometri. Niciodată pînă acum, cu 
toată activitatea lor de veritabili 
„globetrotteri", sportivii romîni 
n-au ajuns la asem nea depărtare 
de hotarele patriei. Nici măcar că
lătoria jucătorilor și jucătoarelor 
de tenis de masă care au partici
pat la campionatele mondiale de 
la Tokio n-a însumat mai mult de 
aproximativ 12.000 de kilometri. 
'Privită prin această prismă, de
plasarea la Melbourne, în frumosul 
oraș australian de pe țărmul Pa
cificului, prezintă caracteristicile 
trnut... scmi-îtrtconjur al lumii. 

’Dacă n-ar fi existat confortabilele 
și rapidele avioane cvadrimotoare, 
cărora le sînt totuși necesare cî- 
Heva zile pentru a parcurge această 
•lungă distanță, oare cit timp ar 
fi trebuit sportivilor romîni pentru 
g ajunge cu trenul sou vaporul 
ptnă în îndepărtatul Melbourne?

Aș a dar, rămîne bine stabilit: 
primul record realizat de sportivii 
noștri cu prilejul actualelor Jocuri 
Olimpice din Australia va fi — 
indiscutabil — recordul celei mai 
îndepărtate deplasări !

Și iată că a sosit în sfîrșit, cli
pa „startului" în această călătorie 
cu rezonanțe impresionante! Data 
și locul acestui eveniment ? Miirte, 
dimineață pe aeroportul Băneasa. 
Sportivii romîni vor pleca cu mai 
multe avioane spre Praga, unde 
vor sosi după aproximativ 5 ore 
de zbor. După o noapte de odihnă...

o- 
din 
va 
un 
lo
to-

pragheză, componenții lotului 
limpic romln se vor îndrepta 
nou spre aeroport, undei 
aștepta, gata pregătit de zbor, 
avion de mare capacitate (71 
curi), de tip „Constellation", al 
cieiății indiene de navigație aeria
nă .Air India". Cum avionul a 
fast rezervat în întregime pentru 
delegația noastră, el va parcurge 
un itinerar anume stabilit, ora de 
plecare din Praga urmi nd să fie 
probabil. 17 după amiază. Pri
ma escală, la miezul nopții, la Bey
routh, capitala Libanului, pitores
cul oraș de pe malul Mării Medi- 
terane. Aci, timp de o oră, meca
nicii vor face „toaleta" avionului, 
după care incăpătoarea navă ae
riană va porni mai departe, spre 
Bombay, unde va poposi a doua 
zi, duminică la ora 13.30 (ora lo
cală).

Pentru prima oară de la înce
putul zborului, „olimpicii" noștri 
vor avea un răgaz ceva mai mare. 
Ei vor rămîne pe pământul indian 
mai bine de 24 de ore, timp în 
care vor locui la hotelul „Taj Ma
hal", cel mai mare hotel asiatic. 
Bin? înțeles, că escala va fi folo
sită și pentru continuarea antre
namentelor, întrerupte din pricina 
călătoriei. Astfel luni dimineață, 
deosebit de matinali din cauză că 
zilele sînt în acest timp foarte căl-

In drum spre Melbourne, sportivii romîni se vor opri mai 
mult de o zi la Bombay. Iată o imagine a „Porții Indiei", marele 
monument istoric al orașului ~

duroase la Bombay, sportivii vor 
ieși pe terenuri și în săli pentru un 
antrenament general. Plecarea din 
Bombau a fost fixată pentru luni 
seara, la ora 20. Două ore mai tir
ziu, avionul se va opri la Madras, 
iar de aci se va îndrepta spre Sin
gapore. unde va ateriza marți di
mineața, la ora 8. Revizia tehnică, 
alimentarea motoarelor și.-, din nou 
Ia drum! După încă 10 ore, marți 
scara, avionul va ajunge pe pă
mîntul australian. Dar călătoria 
încă nu s-a sfîrșit pentru că, la 
Port-Darn>in, nu va fi decît o es
cală, de aci drumul continuînd 
toată noaptea. Miercuri. în zorii 
zilei, desigur pentru cei care vor 
face această călătorie, fiindcă pen
tru noi va fi exact... marți, în ju
rul orei 19, „expediția" sportivă 
romtnă va ajunge la Melbourne. 
Vă închipuiți cit de obositoare este

Bombay.
o asemenea călătorie, care însumea
ză patru zile și trei nopți de drum, 
dintre care cea mai mare parte de 
timp petrecută în avion. Noroc 
însă că cele trei săptămîni care 
vor rămîne la dispoziția sportivilor 
romîni pînă ' ia începerea Olimpia
dei vor fi în măsură să-i repună In 
condiție !

Și acum, un ultim amănunt: „o- 
limpicii" vor minca și dormi în 
avion, cu excepția escalei de la 
Bombay. Au fost luate toate mă
surile pentru ca, în limita posibi
lităților desigur, să se asigure un 
„menu- cit mai apropiat de speci
ficul românesc. Mlncarea va fi caldă 
și consistentă. Deci toate condi
țiile unei călătorii confortabile au 
fost asigurate- Nu ne mai rămîne 
acum decît să urăm reprezentanți
lor noștri „drum bun și mult suc
ces la Melbourne" l

Echipa de atletism a S. b. A. 
rămîne cea de la 30 iunie?..

„Vacanța" atlețitor americani a 
lua*  sfîrșit.. După o pauză da 
mai bine de 3 luni, membrii lotu
lui olimpic de atletism al S.U.'A. 
sînt din nou împreună. Cei care 
la sfîrșitul hij iunie au ieșit în
vingători la Los Angeles în dra
matica luptă pentru calificarea în 
echipa reprezentativă sînt acum 
cantonați la Berkeley (California) 
unde urmează un ultim stagiu 
de antrenament, încadrat de cî
teva concursuri. Primele luări de 
contact au avut ca rezultat per
formanțele lui L ea man King 
(10,1 pe 100 m), Beli (8,08 — 
lungime) și O’Brien (18,71 — 
greutate).

Cine este prezent la Berkeley? 
Pentru a răspunde acestei între
bări trebuie să cercetăm din nou 
lista rezultatelor concursului d« 
selecție de la Los Angeles, fiind
că — după cum transmite cores
pondentul ziarului parizian ,.L’E- 
quipe" — se pare că sistemul a- 
merrican de a forma echipa, ex
clusiv pe baza trialukii, rămîne 
în vigoare. Prin aceasta, rămî<n 
în afara echipei S.UJL record
manii mondiali Williams (10,1) și 
Sime (20,0 pe 200 un), ca și Gu- 
towski și He’d.

Transcriem mai jos lotul ame
rican, cu rezultatele obținute la 
trialul de la Los Angeles: (28— 
30 iunie): 100 m. Morrow (10.3), 
Murchinson (10,4), Baker (HM); 
200 m. Morrow (20,6), 
(20,7), Stanfield (20,8);

I

LA
MELBOURNE

Baker
___ __________  _____ 460 m. 
Jones (45,2), Lea (45,8), Jenkins 
(46,1); 800 m. Courtney (1:46,4), 
Sowell (1:46,9), Spurrier (1:47.6); 
1500 m. Walters (3-47,6), Whee
ler
5000

VALENTIN iSIATUV
Pe pieptul lui Valentin Mu

ratov aproape nu mai încap 
toate medaliile cucerite in di
ferite mari întreceri sportive. 
Ascensiunea gimnastului sovie
tic a fost vertiginoasă, iar ca
riera sa sportivă pe drept cu- 
vlnt prodigioasă. In 1952, de
butant in echipa reprezentati
vă a U.R.S.S., el devine cam
pion olimpic, iar doi ani mai 
tirziu, la Roma, este declarat 
campion absolut al iumii. Re
cent, la Spartachbada popoare, 
lor din UJI.S.S. Muratov con. 
firmă marea «a clasă fiind — 
cum îi este obiceiul — primul. 
Nu încape îndoială că și la 
Melbourne virtuosul sportiv 
sovietic va străluci.

PAUL AMERSON
De cînd a reușit să desprin

dă de la pămînt o bară grea 
' de 1400 kg. halterofilului ame- 
, rican Paul Anderson i-a râ- 
; mas sugestivul nume „maca

raua". La 23 de ani, cîntărind 
160 kg. Anderson deține un 
record mondial la categoria 
grea cared ferește de 
concurență: 533 kg. La stilul 
aruncat performanța sa între
ce 200 kg. Astfel stînd lucru
rile specialiștii sînt unanimi 
In părerea că (normal) lui An
derson nu-i poete scăpa me- 

i dalia olimpică.

orice

Cea mai mare delegație din istoria
PEKIN, 23 (Agerpres). — TASS 

transmite;
In cadrul unei conferințe de r^esă 

care a avut Joc la 22 octombrie la 
Pekin, secretarul general al comite
tului olimpic al R-P. Chineze Iun 
Gao-dan a subliniat ci „Comite
tul olimpic internațional are da
toria sa ia imediat o hotărîre în le
gătură cu intenția clicii gominda- 
niste din Taivan de a trimite 
Jocurile Olimpice de la Melbourne 
o echipă separată. Comitetul olim
pic internațional, a declarat Iun 
Gao-dan, trebuie să recunoască Co-

mitetui olimpic național al R. P. 
Chineza drept singura organizație 
olimpică a Chinei, deoarece regulile 
Jocurilor Olimpice menționează că 
fiecare țară poate fi reprezentată 
numai de o singură echipă, atunci 
această echipă ce reprezintă pe spor
tivii chinezi poate fi numai echipa 
R. P. Chineze, iar sportivii din Tai- 
van ar putea să participe la Jocu
rile Olimpice numai ca membri ai 
unei singure echipe a Chinei. Nici 
sportivii chinezi nici întregul popor 
chinez. a subliniat Iun Gao-dan, nu 
pot fi de acord ca la Jocurile O-

Chinei la J. O.
limplce să participe două delegații 
sportive chineze".

Menționînd în încheiere că China 
a hotărît să trimită la Olimpiadă 
cea mai mare delegație din. istoria 
Chinei, Iun Gao-dan a arătat că pri
mul grup al sportivilor chinezi va 
pleca la Melbourne peste 2—3 zile. 
El și-a exprimat de asemenea încre
derea că Comitetul olimpic interna
țional va respecta tradiția șl spiri
tul Jocurilor Olimpice și în cel mai 
scurt timp va repara greșeala făcută 
de a recunoaște două comitete olim
pice ale Chinei.

' (3:48.6); 
___  .... ____ _ (14:26,0); 
Stane (14:29,0), Truex (14:30.8); 
110 m. g. J. Davis și Cal
houn (13.8), Shaflkle (14,1) ; 
*00 mg. G. Davis (49.5). Sout
hern (49,7). Culbreath (50,4); 
3000 mo. Coileman (9:00"). Jo
nes (9:00.6), Ashenfelter (9 02/); 
înălțime: Dumas 2,14 nu Wilson 
și Reavis 2.06 m., lungime Beli 
și Bennett 7,83 nu -~.„ 
m.; triplu salt: I- Davis 
Shaw 15,22 m., Sharpe 
prăjină: Richards 4,59 
tos 4,52 m., Graham 
greutate: O’Brien 18,54 
turn 18,15 m., Nieder 
disc: Gordien 57,21 m-,
54,44 nt, Drummond 54,06 
suliță: Young 74,65 m., 
74,39 m-, Garcia
can: Hail 60,24 m.
m., Connolly 59,90 m.

(3:48,0): Bowden 
m. 'iDel'.toger

Davis și Cal-
Shaflkle (14,1)

Johnson 7,70 
15,66 m„ 
15,17 m.; 
m., Mat- 

4,47 m.; 
m., Ban- 

17,71 m.;
Oerter

m.;
Conley

71,45 m.; cjo- 
, Blair 60,03

FINALIȘTI Șl SEMIFINALIȘTI PROBABILI Al PROBELOR DE ÎNOT LA J. 0
Să ne amintim de 
cîtva timp în urmă,

■

în continuarea incursiunilor noa
stre prin listele celor mai bune 

acest 
în- 

i la 
celelalte probe olimpice feminine 
(individuale): 100 m- spate, 100 
m. fluture, 200 m. bras. Cei 16 
înotători pe care îi publicăm la 
fiecare probă în parte reprezintă 
— așa cum am mai spus — pe 
llnaliștii și ișemifiîialișffi-.. pro- 
nosticați de înseși performanțele 
lor. La alcătuirea listelor am ți
nut seamă de următoarele con
diții olimpice: a) bazin de 50 m 
apă dulce, b) număr limitat de 
concurențj pentru 
(3, la probele de 
3 pențru probele 
bras împreună).

performante obținute în . 
an de înotătorii din lumea 
treagă, ne vom opri astăzi

fiecare națiune, 
liber și spate: 
de fluture și

IM m. SPATE

1. Grfnham (Anglia)
2. Pafor (Ungaria)
3. Wlelema (Olanda)
4- L. de Nijs (Olanda)
5. Van Alphen (Olanda)
6. Schnridt (Germania)
7. KHpova (U.R.S.S.)
8. Cone (S.U.A.)
9. --------- ----- 1*

10. Mturphy CSvU.A.)ja .. ------ --
12.
13.
14.
15.
16.

Gellner (Polonia) 1:154
) 1116,2

11. Morch la no (S.U.A.) 1:154
Schneider (Germania) 1:15,7
MARIA BOTH (ROMANIA) 1:16.0 
Szasz (Ungaria) 1:144
Andre (Franța) 1:14,7
MikiikLel (Polonia) !:!«,•

Probele stilului Tiber ne obiș-

nuiseră să le vedem pe austra- 
lience în fruntea listei, dominînd 
categoric pe celelalte' performere- 
Aici însă, singura reprezentantă 
a Australiei, Beckett deține o 
performanță (1:17,2), care după 
cum se poate vedea, nu-i dă drep
tul să aspire nici măcar la un 
loc în semifinale. Tabelul de mai 
sus arată că, în ceea ce le pri
vește pe olandeze, stilul spate 
reprezintă adevărata „speciali
tate a oasei“- Sînt. bine repre
zentate la această probă și Un
garia și S.U.A., în timp ce An
glia cu Judy Grinham în fruntea 
listei, aspiră justificat Ia o meda
lie de aur,

i-is.a celor mai bune perfor
manțe mondiale la proba de 100 
m. spate femei ne rezervă șl o 
plăcută surpriză. Inotătoarea noa
stră Maria Both deține a 16-a 
performanță mondială a anului, 
și a 13-a performanță dintre vii
toarele concurente olimpice. Firește 
locul acesta nu spune 
dar el poate fi apreciat 
ta-î valoare, numai 
progresul considerai® 
de Maria Both pentru 
la acel 1:16.0. Astfel, ea a înce
put sezonul 1956 cu cifre în jur 
de 1:200 (bazin de 50 m.) pentru 
a realiza apoi 1:17-4 în luna iu
nie la Brno, 1:16,6 în luna iulie 
la București și în sfîrșit 1:16.0, Ia 
9 septembrie la București, cu

prea mult, 
la adevăra- 

cunoscînd 
înregistrat 
a ajunge

ocazia campionatelor țării. Este 
interesant de arătat că, dintre 
toți înotătorii totului nostru olim
pic, Maria Both s-a apropiat cel 
mai mult, prin curba performan
țelor, de planul elaborat la înce
putul anului de antrenorul ei. 
Conform acestui plan, ea trebuia 
să realizeze: 1:19 în mai, 1:17,0 în 
iunie, 1:16,5 în iulie, 1:16-0 în 
septembrie, 1.15,0 în octombrie. 
Se poate observa că numai ulti
mul punct n-a fost încă îndepli
nit. Totuși, acesta nu este un lu
cru de natură să ne îngrijoreze- 
Ascendența de formă și de per
formanțe a Măriei Both trebuie 
să fie, la cei 15 ani ai săi, urma
rea firească a calităților ei na
turale, dublate de 0 atentă în
drumare din partea antrenorului 
și nu un obiectiv... de plan, im
pus, chiar dacă realizarea lui ar 
fi urcat-o cu cîteva locuri în ie
rarhia specialistelor mondiale ale 
probe! și ar fi justificat în mai 
mare măsură prezența ei la startul 
întrecerilor olimpice. Nu trebuie, 
bine înțeles, să ne consolăm la 
gîndul că peste 4 ani, la Roma. 
Maria Both va putea spera latin 
loc.'fruntaș. Evoluția ei din acest 
an o îndreptățește să fie pre
zentă la startul probei de 100 
metri spate de la J.O., unde ală
turi de cele mai bune înotătoare 
din lume, ea va putea obține re
zultate de valoare și poate chiar

bun.
ei, cu 
înotătoarei germane Sch- 
care, după cum se vede,

uri Ioc
victoria
asupra 
neider,
® precede în tabelul de perfor
mante. Iată acum cele mai bune 
rezultate la probele de 
flutura și 200 m. bras

10» m. FLUTURI

1. Mann (S.U.A.)
2. Seara (S.U.A.)
.3 I.lttomericzkl (Ungaria)
4. Ramey (S.U.A.)
5. Voorbij (Olanda)
S. Langenau (Germania)
7. Skupllova (Cehoslovacia)
3. R. Szekely (Ungaria)
9. Lagernerg (Olanda)

15. Werther (Germania)
11. Schimmel (Olanda)
12. Bainbridge (Australia)
13. Lusien (Franța
14. Morton (Anglia) 
" Enomoto (Japonia)

Rychkina (U.R.S.S.)
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

18. Gerard (Belgia)
11. ~ ‘ ‘ -----
12. 
ÎS.
14.
ÎS
ÎS. Helesicova (Cehoslovacia)

Ten Elsen (Germania) 
Den Haan (Olanda) 
Killerman (Ungaria) 
E. Szekely (Ungaria) 
Happe (Germania) 
Goosens (Belgia)
Sears (S.U.A.) 

Wilke (Germania) 
Hansen (Danemarca)

Kowalenko (U.R.S.S.) 
Wlegers (Olanda) 
Jericevic (Iugoslavia) 
Zennaro (Italia)
Christensen (Danemarca)

100 m

1:11.8 
1:13.1 
1:134 
1:14,1 
1:14,8 
1:15,5 
1:1M 
1:17,9
1:17.1 
l:*«,a  
1:133 
l:19J 
1:134 
1:13,4 
1:13.4 
1:19,5


