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„Sportul și cinematografia se servesc reciproc66 
este părerea regizorului A. 11. Room

L-am recunoscut ușor pe A. M. 
Room, după figura sa inspirată 
de artist, căreia lavaliera și pă
rul lung îi subliniază distincția. 
In schimb, reputatul regizor so
vietic a sezisat mai greu rostul 
vizitei noastre.

— Dragii mei, precum vedeți 
am trecut de mult de virsta la 
care practici deobicei sportul...

Aflînd însă că discuția va îm
brățișa cu precădere nu preocupă
rile noastre ci ale sale, maestrul 
Room (printre creațiile căruia bu- 
cureștenii au putut admira recent 
„Dosarul 306“), ne-a invitat în 
cochetul apartament pe care-1 îm
părțea cu Aleksei Maresiev.

— Da, sportul și ckieinatograiia 
se servesc reciproc. Pe cit de ce
rute de public sînt filmele spor
tive, pe atit de important e ro
lul lor în popularizarea sportului. 
Scenaristul și regizorul găsesc în 
activitatea sportivă un vast do
meniu de inspirase, sportivul vede 
Pe ecran fragmente instructive din 
viața sa de Fecare zi.

începutul a fost greu, pentru că 
apoi stiloul nu mai prididea să 
aștearnă pe fiîrtie torentul de. 
fraze și de idei...

— Nu mă voi referi La filmele 
tehnice, în care, prin intermediul

TELEGRAMA
TRIMISĂ ECHIPEI C.C.A.
DE CĂTRE C.C.F.S. C-M-

Comitetul pentru .Cultură Fi
zică și Sport de pe lingă Con
siliul de Miniștri al R.P.R. vă 
felicită călduros pentru rezulta
tele obținute în întilniriîe prie
tenești de fotbal susținute în 
Anglia. Știrea victoriei voastre 
asupra redutabilei echipe Luton 
Town a fost primită cu multă 
bucurie de iubitorii de sport din 
patria noastră.

Vă dorim, dragi tovarăși, 
noi succese.

Vizita delegației guvernului 
R. P. R. și a P. M. R.
în R. P. F. Iugoslavia

BRIONI 26 (de la trimișii speciali Agerpres). —
De la Rijeka, delegația guvernului Republicii Populare Romine și a 

Partidului Muncitoresc Rotan. in vizită oficială in R.P.F. lugo- 
slavia.tovarășii Gheorgbe Gheorghm-Dej, prim secretar al C.C. al 
P.M.R., membra m Prezidiul Marii Adunări Naționale, conducătorul 
delegației. Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri, mem
bra al biroului pobtjc al. CC al PMR.. Petre Borilă. prim vicepre- 
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CC aJ P.M.R.. Leonte Răutn. membru i_,'___ ________
al CC ai P.M.R., Alexandru Birlădeanu. vicepreședinte 
liala de miniștri, membru al CC al PMR_ Grigore 
■Mistral Afacerilor Externe, membra al CC al P.M R. 
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Președintele C-C.F.S. 
MANOLE BODNARAȘ 
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O excelentă perfor

manță a echipei C.C.A. 
în Anglia: 4-3 (1-3) cu 

Luton Town
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peliculei, sportivul poate face pași 
înainte pe calea măiestriei. Dome- 
niul meu este filmul artistic și. 
dacă n-aveți nimic împotrivă, mă 
voi rezuma la... ceea ce cunosc 
mai bine.

Părerea maestrului Room este 
că apropierea obiectivului cinema
tografic de viață implică înca
drarea stadionului, sălii de gim
nastică, bazinului de înot, care au 
devenit accesorii nelipsite ale co
tidianului.

— Noi am produs filme cu su
biect exclusiv sportiv — continuă 
maestrul — unele mai bune, al
tele maj slabe, tributare sche
melor prestabilite caracteristice 
dogmatismului, în care preocupa
rea principală a omului sportiv 
era să dovedească ...valabilitatea 
unui principiu, 
ele vreau să mă refer, 
o serie de filme 
că nu poți face 
sport chiar cind 
cu totul altul.

Involuntar, discuția a părăsit o 
clipă... pista pe care o urmase, 
lunecînd spre cotitura din munca 
regizorală impusă de progresele 
tehnice, de cinemascop și cine
rama. Iar cuvintele lui A. M. 
Room ne-au evocat cu multă plas
ticitate interesul ce-1 poate stirni 
un film sportiv, pe ecran lat sau 
în relief, care îi dă spectato
rului impresia că participă la ac
țiune, că se află pe stadion.

— S-ar desprinde ca o conclu
zie, am intervenit noi, că atît re
gizorul cit mai ales actorul de 
film trebuie să aibă cunoștințe 
sportive destul de consistente ’

— Am să vă fac o mărturisire. 
In filmele pe care le regizez, pre
fer actorii care practică sportul. In 
felul acesta am siguranța în pri
mul rind a unei condiții fizice in
dispensabile orelor lungi petrecute 
pe platou, iar în al doilea rînd sînt 
sigur că dinamismul specific fil
mului va fi mai bine servit. Cit 
despre ceea ce se întimplj con
cret, v-ați putut da seama desigur 
că Strigenov, interpretul „Mexi
canului* lui Jack London ca și 
Kadocinicov în „Jucătorul 'de 
zervă“ au petrecut multe ore 
sala de box înainte de a urca 
ringul din fața obiectivului. Și, 
fiindcă veni vorba de box, vreau 
să amintesc că unul din creatorii 
școlii boxului sovietic, K. Grado- 
polov, maestru emerit al sportului, 
a fost un bun actor de film înainte 
de a îmbrățișa definitiv cariera 
pedagogică, iar azi recurgem dese
ori la sfaturile sale pentru a da

cit mai multă veridicitate secverr 
țelor sportive.

— O ultimă întrebare: v-a in
teresat vreodată realizarea unui 
film cu subiect sportiv ?

— Fără discuție. Aștept insă 
crearea unui scenariu de autentică 
valoare și fără îndoială că 'mu a- 
ția creată in rindul maeștrilor con
deiului de documentele Congre
sului XX al P.C.U.S. mă »a 
pune curind în posesia și a unui 
astfel de text.

I-am mulțumit maestrului A. M. 
Room pentru cuvintele sale, care 
dovedesc că sportul nu este, așa 
cum îl consideră șj unii dintre 
cineaștii noștri, în cel mai bun caz 
un subiect pentru concedii ușoare, 
de sourt metraj...

Dar nu alt la 
cit la 

care dovedesc 
abstracție de 

conflictul este

V. ARNĂUTU 
V. CHIOSE

lungul coastei 
a Mării 

de insule, de _ _______ _ _
Labia și altele, populația înșiruită de-a lungul autostrăzii, fiu to
ri nd siegulețe tricolore rxwntae și iugoslave, a ovaționat cu entu
ziasm pe membrii delegației romine.

In localitatea Poli, unde numeroase monumente ale antichi
tății sint mărturii ale unui trecut glorios, mi și mii de cetățeni 
au aclamat pe solă poporalei romin prieten. Pe numeroase pan
carte, de-a lunga' autostrăzii, puteau fi citețe iu 
urări adresate oaspeților romi ni: -Bine ați venit, 
din Republica Populară Rominâ*. „Trăiască prietenia 
intre popoarele romin și iugoslav”.

Din localitatea Fajan membrii delegației romine 
oficiale care o însoțesc s-au îmbarcat pe șaluoe in drum spre In

sulele Brioni. Pe catargul primei șalupe „Podgoria*, pe care 
se află principală membri ai delegației romine. flutură pavilionul 
romînesc. Două vedete rapide aU forțelor maritime militare iugo
slave escortează șalupa.

La ora 12.30, ora locală, delegația guvernului R.P.R. și a Par
tidului Muncitoresc Romin a sosit pe insula

Pe chei era aliniată o gardă de onoare a
li tare ale R.P.F. Iugoslavia.

Membrii delegației romine au fost salutați
Edvard Kardelj, vicepreședinte al Vece! Executive Federative a 
R.P.F. Iugoslavia, Kocea Popovici, secretar de stat pentru Afacerile 
Externe ale R.P.F. Iugoslavia, loja Vilfan, secretar general al pre
ședintelui republicii, general-locotenent Miloș Șumonia. Sloven 
Smodlaka, șeful protocolului președintelui republicii, și alții.

Și persoanele

Brioni, 
forțelor maritime mL

la sosire de tovarășii

Drum bun, sportivi ai patriei
Ieri dimineață aeroportul Băneasa a cunoscut din nou animația 

evenimentelor deosebite.' Sute de sportivi, reprezentanți ai asocia
țiilor și colectivelor sportive și ai organizațiilor obștești din Capitală, 
ziariști, fotoreporteri, operatori cinematografici, prieteni și membri 
de familie au însoțit pe componenții lotului olimpic al țării noastre 
la plecarea lor spre Melbourne, gazda celei de a XVI-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară.

Pe catargurile aeroportului sint înălțate drapelul Republicii 
Populare Romine și steagul olimpic. In timp ce avioanele sînt pre
gătite pentru zborul spre Praga, prima escală în drumul sore Mel
bourne, delegația olimpică primește salutul locuitorilor Capitalei. 
Tov. ing. Anton Vlădoâu, președintele Comitetului Executiv al Sfa
tului Popular al orașului București, urează solilor sportivi ai patriei 
succes în mărețele întreceri la care vor participa și îi asigură că 
cetățenii Capitalei vor urmări cu încredere evoluția lor în îndepăr
tata Australie. In numele delegației a răspuns tov. Manole Bodnăcaș. 
președintele Comitetului pentru Cultură Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, conducător al delegației, asigurînd că membrii 
lotului olimpic vor face totul pentru a reprezenta cu cinste culorile 
scumpei noastre patrii.

Cele cinci avioane sînt gata de zbor. Ultimele urări de bun ră
mas și succes, ultimele îmbrățișări. In primul avion au luat loc 
componentele echipei de gimnastică, în următorul au urcat sportivii 
de la caiac-canoe și cei de la pentatlon modern, apoi cei de la 
polo și natație, cei de ia atletism și tir, cei de ia box, lupte și 
scrimă. După o noapte de odihnă la Praga, toți aceștia se vor urca 
într-im singur avion cu care vor tace drumul pînă ta Melbourne pe 
ruta cunoscută.

(olanda Balaș

re
in 
Pe Șz avioanele și-au luat zborul 

spre Melbourne...
O ceajă cu adevărat... londoneză 

împresurase ieri dimineață aero
portul Bănoasa, înaintea plecării 
„Olimpicilor" noștri spre Melbourne. 
Tinerii și tinerele care vor purta 
pe tricouri culorile țării noastre 
la marile întreceri sportive din

Plnă la plecarea avioanelor mai sînt doar cileva clipe, In mijlocul sportivilor tov. Manole 
Bodnăraș, conducătorul delegației, iar tn prim plan componentele lotului feminin de gimnastică.

(Foto; L, T1BOR

Australia și-au luat rămas bun de 
la prieteni și de Ia păimîntul țării 
noastre pe care nu-1 vor mai reve
dea decît peste aproape două luni... 
Soarele se lupta să scape dintre 
nori, dar ceața M zăgiălzuja mereu 
drumul învăluind într-o mantie fu
murie oamenii și păsările de alu
miniu care așteptau cu aripile în
tinse să-și ca zborul spre depăr
tări...

Au fast multe flori ieri pe aero
port, multe îmbrățișări și nelipsi
tele... lacrimi de despărțire. Block- 
notesurile noastre pe care le răs
foim acum cînd sportivii noștri 
depărtat mult de .hotarele patriei, 
sânt plane de inscniriări. Fiecare 
d-jn.^aceșt i ttajp /a țcăițtat, să J ne 
exprime în cuvinte.’.scurte și sin
cere giuduri le lor peintru’inarea ‘în-- 
trecere.

•^OLANDA BALAȘ a început, 
bine înțeles, cu Thelma Hopkins

■— Desigur, la Melbourne, Hop
kins va 'fi, cred, cea mai periculoa
să -adversară a mea. Asta nu în
seamnă că nu trebuie să mă aș- 
tept și Ia... surprize din partea al
ta- concurente. In orice caz, pot să 
vă asigur că voi căuta să fac totul 
pentru a aduce țării mele o perfor
manță valoroasă și un loc de frun
te!

• L. ROTMAN, unul dintre cei 
mai buni „canoiști" ai noștri, este 
un băfiat zdravăn, bine legat, des- 
tuî de mic de statură, cu ochi viol 
și pălime puternice. El n-a stat prea 
mult pe gîndmiri cînd i-am cerut 
să-și spună părerea dtespre între* 
cerea can-oiștilor :

— Vin concurenfi foarte puter
nici în Australia. După cile am 
auzit, nu vor lipsi maghiarii, sovie
ticii și cehii. Vot lupta pentru pri
mul loc. Sint bine pregătit, iar con
cursurile de verificare de la Sna- 
gav mi-au întărit convingerea că 
trebuie să depun toate sforțările 
pentru cucerirea unui loc fruntaș.

© ELENA MĂRGĂRIT, soțiia an
trenorului de stat Eustațiu Mărgâ-' 
rit, ne-a făcut mai mult să aștetp- 
tăm... I-am acordat însă circum
stanțe... atenuante. O despărțire de 
aproape două talii între d»>i tineri 
care și-iau întemeiat căsnicia <ta 
scuint timp, pledează în orice caz 
pentru... ănduligența noastră. Ea 
ne-a declarat:

— Am fost mîhrătă de faptul oi 
am ocupat doar locul V în întrece
rile din campionatul republican. 
Consider acest lucru un accident 
și voi căuta la J. 0. să cuceresc 
un-toc cît mal bun.

•.ZOLTAN HOSPODAR, din e- 
chipța.de polo, a ținut să-și expri
me următoarea opinie îri legătură 
cu întrecerile de la Melbourne :

•— Pentru primele trei lacuri lup
tă cm cete mai mari șanse, după 
părerea mea. maghiarii, sovieticii și 
iugoslavii. Noi ne vom strădui să 
încurcăm aceste socoteli ,.de aca
să" și să venim în primele trei

] < (continuare în pag. a 7-a)
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... Pe pieptul acestui pricepui 
profesor de educație fizică și ne
obosit antrenor de handbail stră
lucește insigna „Merite sportive", 
distincție ce răsplătește o rodnică 
și pasionată activitate.

La consfătuirea pe țară a pre
ședinților colectivelor sportive, cu
vintele rostite de D. Popescu- 
Colibași au reflectat o bogptă ex
periență organizatorică și dra
gostea de a sluji neîncetat mișca
rea noastră sportivă.

ÎNDEMN la o munca de calitate
In deschiderea Consfătuirii, tovarășul MANOLE 

BODNARAȘ, președintele Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri, a subliniat, printre altele, următoarele :

„Mișcarea de cultură fizică și sport a devenit în 
țara noastră un factor însemnat în educarea oame
nilor muncii, așa cum prevede Hotărirea Biroului 
Politic at C.C. al P.M.R. din 26 iunie 1949, contri
buind la întărirea sănătății maselor, pregătindu-lc 
pentru o cit mai înaltă productivitate, pentru apă
rarea patriei și construirea socialismului. An de 
an, mișcarea de cultură fizică și sport din țara 
noastră a dobindit succese tot mai importante atit 
în sportul de masă cît și în cel de performanță.

Un rol important în atragerea maselor de oameni 
ai muncii în practicarea organizată a sportului îl 
au colectivele sportive sub îndrumarea și cu spri
jinul organizațiilor de partid, sindicat și tineret. In 
colectivul sportiv se făurește sportul de masă, se 
afirmă și se dezvoltă elemente care devin sportivi 
de frunte ai țării.

Colectivul sportiv trebuie considerat cea mai 
importantă unitate a mișcării de cultură fizică și 
sport și aceasta trebuie s-o facă nu numai activiștii 
organizațiilor sportive ci și conducerile adminis
trative, comitetele de întreprinderi și instituții etc.

Faptul că în viața colectivelor sportive se mani
festă unele neajunsuri provine și din vina orga
nelor C.C.F.S. care n-au acordat importanța cuve
nită colectivului sportiv, nesprijinindu-1 să devină 
un organism viu, activ, factor principal de atra
gere a maselor în sport.

Este necesar să mobilizăm toate forțele noastre, 
ale tuturor activiștilor din colectivele sportive, ale 
tuturor organelor care au sarcini în domeniul cul
turii fizice și sportului pentru a găsi împreună căi
le de a ajunge la o radicală îmbunătățire a acti
vității din colectivele noastre sportive.

Comitetul pentru Cultură Fizică și Sport, în co
laborare cu Consiliul Central al Sindicatelor, cu 
sprijinul Comitetului Central al Uniunii Tineretului 
.Muncitor, va căuta să pună în aplicare sugestiile 
și propunerile făcute de participanții la consfătuire, 
în sccpul unui avînt general al sportului de masă.

Participanții la consfătuire au fost chemați pen
tru a dezbate principalele probleme ale vieții co
lectivelor sportive, să scoată la iveală în mod cu
rajos toate lipsurile care au frînat munca din co
lectivele sportive, să contribuie la găsirea și 
promovarea celor mai eficace soluții menite să 
slujească dezvoltării continue a sportului din 
patria noastră".

... Succesele repurtate de colea 
tivul FlamurȘt roșie ,,/anoș Her- 
bak“-Cluj sînt îndeobște cunoscut 
te. Ele se datoresc în bună mi- 
sură însuflețirii cu care Emetic 
Fazehaș își îndeplinește sarcinile 
de președinte al colectivului spor
tiv.

Apreciat pentru spiritul său or
ganizatoric, membrii acestui co
lectiv i-au încredințat cinstea de 
a-i reprezenta la consfătuirea pe 
(ară a președinților colectivelor, 
sportive.

Din viața colectivelor sportive
Cele șase referate prezentate de 

reprezentanții unor colective spor
tive au ilustrat aspecte din activi
tatea acestora, oferind posibilita
tea unui schimb de experiență, 
observații critice și formularea 
unor valoroase propuneri.
CONDUCEREA COLECTIVULUI 
— «USOLĂ IN ACTIVITATEA 

SPORTIVĂ
112 cercuri sportive, taglobînd 

un număr de 23.879 de membri 
i — iată două cifre care ilustrează 

interesul conducerii colectivului 
Progresul Sănătatea - București 
pentru atragerea de mase largi în 
activitatea sportivă. Alte cîteva 
cifre oglindesc și interesul -pentru 
activitatea sportivă de performan
ță: î«n cadrul acestui colectiv ac. 
tivează un maestru emerit și 11 
maeștri ai sportului. Cum s-a a- 
juns la aceste rezultate? Desfă
șurarea unei susținute munci de 
popularizare a sportului în unită
țile sanitare; asigurarea condiții
lor de practicare a diferitelor ra
muri de sport; o atentă îndrumare 
dî-n partea unor tehnicieni de spe
cialitate; strînsa legătură între 
conducerea colectivului sportiv cu 
masele de membri-
SECȚIILE PE RAMURA DE 

SPORT, VERIGA DE BAZA A 
COLECTIVULUI

Respecttad principiul consem
nat în statutul de organizare a 
activității colectivului sportiv, 
colectivul Energia-Reșița Ș-i-a asi
gurat posibilitatea de a obține 
reaile succese. Fie cu ajutorul unor 
tehnicieni de profesie, fie cu ale 
iyior tehnicieni voluntari, miile de 
muncitori metalurgiști din Reșița 
au îndrăgit și practică organizat 
disciplinele sportive preferate. In 
acest colectiv a devenit o tradiție 
organizarea de campionate inter. 
ne7 activitatea de bază a secțiilor 
pe ramură de sport.
Conducerea colectivului Energia- 

Reș-ița își poate îndeplini în bune 
ccfidiții obligațiile ce-i revin, a- 
vînd un simțitor sprijin din par
tea responsabililor secțiilor pe ra
mură de sport, veriga de legătură 
cu masele de sportivi.
O CONDIȚIE ESENȚIALA: BAZA 

MATERIALA
Succesele unui colectiv sportiv 

nu sînt determinate întotdeauna 
numai de buna conducere a aces. 
tara sau de valoarea tehnică a 
sportivilor. Pe lîngă acești fac
tori, baza materială — terenuri, 
materiale, echipament, săili etc. 
.— reprezintă un element de reală 
Importanță. Colectivul Progresul- 
Tași a făcut unele eforturi pentru 
amenajarea de baze sportive și 
procurarea de materiale, dar ace
stea stat insuficiente pentru o bo
gată activitate. Apare de-a drep 
tui curios faptul că organele Sfa
tului popular orășenesc, vădesc o 
lipsă de grijă pentru amenajarea 
unor baze sportive, lăstaid ase
menea obligații doar pe seama 
conducerii colectivului.

In orașul lași există posibili
tăți pentru amenajarea unor noi 
baze și pentru buna întreținere a 
c-lor existente. Pentru înfăptuirea 
acestora este nevoie, ta primul 

rînd, de înțelegere, inițiativă și a- 
jutor din partea organelor Sfatu. 
tai popular.
EDUCAREA SPORTIVILOR — 
PROBLEMA CENTRALA A CO.

LECTIVULU1
Referatul prezentat din partea 

colectivului Locomotiva D.N.M. - 
Gonstanța a încercat să confirme 
teoretic ideea că practicarea spor
tului sădește și dezvoltă ta om 
spiritul de întrecere corectă, vo
ința de a învinge, dragostea de 
muncă și de colectiv. Dacă în 
teorie conducerea acestui" colectiv 
este de acord cu principiul enun
țat mai sus, cele cuprinse ta refe. 
rat n-au oglindit realitatea din 
viața acestui colectiv. Neavînd 
probabil exemple ale formei șt 
mijloacelor practice de educare a 
maselor de membri ai colectivu
lui, autorii referatului și-au axat 
expunerea pe munca de e- 
ducare cu componenții echipei de 
fotbal. Ga exemplu pozitiv în com
portarea la locul de producție și 
pe terenull de sport, a fost citat 
fotbalistul Ispas. In schimb, refe. 
râtul i-a menajat pe acei compo- 
nenți ai echipei certați cu mo
rala sportivă, scutindu-i de critica 
ce li se cuvtae ca elemente cu ati
tudini vedetiste și a căror activi
tate, ta general, nu face cinste 
colectivului.

ÎNDRUMAREA ORGANELOR 
CENTRALE, CĂLĂUZA A ACTI

VITĂȚII COLECTIVULUI
Colectivul sportiv Flamura ro

șie Ianos Herbak Cluj și-a cîșți- 
gat pe bună dreptate reputația 
de colectiv fruntaș pe țară. Desi
gur că Ia buna organizare a ac
tivității sale ca șî în obținerea 
unor apreciabile succese, conduce
rea colectivului a primit ajutor 
din partea organelor centrale. Cu 
timpul, însă, socotind probabil că 
prin forțe proprii colectivul își 
poate îndeplini în totul sarcinile, 
îndrumarea și sprijinul organelor 
sale superioare s_au redus. In ul
tima vreme, în locul unui ajutor 
efectiv și multilateral, conducerea 
colectivului clujean a primit... vi
zite ale unor activiști ai asocia
ției, care s-au . limitat la înregis
trarea nevoilor colectivului- In ceea 
Ce privește rezolvarea practică a 
nevoilor, aceasta a fost lăsată 
doar pe seama conducerii colec
tivului...

UN REFERAT „ORIGINAL"
Participants la consfătuire, dor. 

nici să cunoască aspecte din via
ta unui colectiv sportiv sătesc au 
fost dezamăgiți ascultînd așa-zi-sul 
referat asupra activității colecti
vului Recolta Belitori.

'Autorul referatului n-a reușit 
să înfățișeze decît o palidă ima
gină a activității sportive sătești, 
prezenttad cîteva cifre și fapte 
cu totul nesemnificative.

Vina prezentării unui asemenea 
referat nu o poartă numai autorul 
respectiv — căruia i s.a acordat 
v<n termen foarte scurt și fără a 
6e putea folosi de documentația 
necesară — ci și organizatorii 
consfătuirii, care au hotărît să 
facă aceasta în preziua începerii 
■lucrări lor.

Un bilanț și un program de muncă
Regimul nostru democrat popular 

a creat condițiile unei bogate și 
multilaterale activități sportive de 
masă. Cee nouă asociații sportive 
cuprind astăzi 6500 colective in ca
drul cărora peste un milion de 
membri practică diferite discipline 
sportive.

Conduse de activiști pricepuți, 
colective ca Locomotiva Grivița 
Roșie, Progresul l.A.S. Sibiu. Fla
mura roșie Cluj, Energia Reșița, 
Recolta Niculițel ș.a. au devenit 
fruntașe pe țară.

Colectivul sportiv — unitatea de 
bază a mișcării noastre sportive — 
sădește și dzsvoltă în rîndul spor
tivilor spiritul de disciplină în 
muncă, dorința de victorie și de a 
se număra printre fruntașii în pro
ducție. Mișcarea noastră sportivă 
se mindrește cu sportivi cum sînt 
sondorul Gheorghe Sore seu (Ener
gia Băfcoi), tipograful Marin Cio- 
banu (Progresul I București), lă
cătușii A. Gebner și I. Kiss (Pro
gresul Oradea), elemente ale că
ror succes în producție se îmbină 
cu performanțe merituoase obținute 
în competițiile sportive.

Un prețios aport în obținerea 
succeselor din domeniul sportului 
l-au adus conducerile administra

Răsplata unor merite deosebite
Clișeul alăturat înfățișează un aspect de la fes

tivitatea de premiere a regiunilor C.F.S., care 
au obținut succese deosebite în organizarea și 
desfășurarea ediției din acest an a Spartachia- 
dei de vară a tineretului. Too. I. Bigheț, preșe
dintele C.F.S. regional Hunedoara, primește cu.pi 
pentru cele mai însemnate succese.

Răsplata prin asemenea trofee și distincții 
sportive a devenit o tradiție in mișcarea noastră 
sportivă, ele constituind un imbold in muncă.

Obținerea unor noi succese in viitoarele oam- 
petiții populare ca și în orice acțiune menită 
să contribuie la dezvoltarea activității sportive, 
trebuie să fie un obiectiv asupra căruia să-și 
îndrepte atenția masele de sportivi, activiștii 
și organele de conducere ale mișcării noastre 

■.ocrtiv..

SPRE NOI SUCCESE
Prima consfătuire pe țară a pre

ședinților colectivelor sportive a 
constituit un bogat izvor de învă
țăminte, un util schimb de experien. 
ță între activiștii sportivi.

La această consfătuire — a ară
tat în concluziile prezentate, tov. 
Ion Vaida, vicepreședinte al Comi
tetului pentru Cultură Fizică și 
sport de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri — s-au discutat și lămurit 
numeroase probleme din viața co
lectivelor sportive și s-au conturat 
mai precis formele practice care să 
călăuzească activitatea colectivelor 
sportive.

Multe din deficiențele asupra că
rora au insistat participanții la con
sfătuire sînt o consecință a fap
tului că organele C.C.F.S., preocu
pate de multiple probleme, n-au 
îndrumat și sprijinit suficient acti
vitatea sportivă de masă. Perioada 
ce urmează trebuie să marcheze o 

tive și organele sindicale ale unor 
întreprinderi și instituții, care în 
acest fel își îndeplinesc o îndato
rire firească. In această privință 
sînt demne de relevat organele ad
ministrative și sindicale ale Direc
țiunii regionale C.F.R. iași,
I.T.A.S.  Timișoara ș a. Numeroși 
activiști sportivi nu-și precupețesc 
eforturile desfășurindii-și activita
tea cu sentimentul 'îndeplinirii unei 
misiuni de cinste. Se cu—Ine să fie 
elogiați instructori regionali de a- 
sociații cum sînt D. Dumitrescu 
(Locomotiva), Ion Oargr (Progre
sul), antrenori ca Gh. Pîrci'ăbes- 
eu (Locomotiva), N. Sotir și D. 
Popescu-Colibași (Progresul), pre
ședinți de colective ca V. Iordache 
(Energia Bicaz). Emerik Fazekaș 
(Flamura roșie Cluj) ș.a.

In raport cu posibilitățile exis
tente și cerințele mișcării noastre 
sportive, realizările de pînă acum 
sînt nesatisfăcătoare. In multe co
lective mai dăinuie o serie de ne
ajunsuri care țin în loc dezvolta
rea mișcării sportive.

Pentru activitatea de viitor tre
buie să ne sporim eforturile pen
tru a ridica la un înalt nivel miș
carea noastră sportivă.

etapă de avînt general a mișcării 
noastre sportive și, pentru a cu
lege roadele așteptate, sîntem da
tori să punem în aplicare o serie 
de noi măsuri.

Pentru a satisface cerințele juste 
ale maselor de sportivi, organele 
de conducere ale activității sporti
ve vor înzestra o serie de centre 
cu noi baze sportive. De pildă, în 
cursul anului 1957, se vor construi, 
printre altele, bazine moderne de 
înot la Tg. Mureș, Arad, Oradea 
și Reșița.

Ca rezultat al propunerilor fă
cute la consfătuire, organele 
C.C.F.S. vor studia și pune în a- 
plicare un sistem mai judicios de 
desfășurare a diferitelor campiona
te pentru echipe fruntașe, în așa 
fe! îneît să se înlăture greutățile 
de deplasare, cheltuielile inutile 
etc.

Printre obiectivele principale tre- 
buie să se afle Întărirea organiza
torică a colectivelor sportive, ba 
conducerea cărora să fie antrenați 
oameni entuziaști și pricepuți. O 
altă preocupare centrală trebuie 
s-o constituie atragerea maselor 
largi in activitatea sportivă pre
cum și necontenita îmbunătățire 
a metodelor de pregătire a sporti
vilor, munca de educare a acestora, 
ele.

Creșterea permanentă a număru
lui de baze sportive, buna gos
podărire a fondurilor bănești, între
ținerea și folosirea rațională a ba
zelor și materialelor sportive, sînt 
îndatoriri de răspundere pentru 
fiecare activist sportiv. Masele de 
sportivi așteaptă din partea acti
viștilor sportivi să-și îndeplineas-t 
că in cee mai bune con di țiu ni O- 
bligațiile, să fie la înălțimea im
portantelor sarcini ce le revin in 
continua dezvoltare a mișcării 
sportive.

(din referatul prezentat de iau. 
M. ROB, șeful secției CFS din 
C.C.S.),

In toate colectivele sportive tre
buie să pulseze o intensă și mul
tilaterală activitate, bazată pe or
ganizarea unor campionate interne, 
care să atragă mase largi și să 
promoveze din rindul acestora spor
tivi care să facă cinste întregit 
noastre mișcări sportive.

Printre obiectivele centrale ale 
colectivelor sportive trebuie să se 
ai le activitatea din cadrul com
plexului G.M.A., activitate căreia 
trebuie să i se acorde mult mai 
multă atenție.

Desigur, nu numai acordarea u- 
nor importante premii de către 
C.C.F.S. va impulsiona activitatea 
colectivelor noastre sportive, ci ’în
săși dorința fiecărui colectiv de 
a-și îndeplini cu cinste rotai stațț 
atît de important în continua de>- 
voltare a mișcării de cultură fi
zică și sport.



In intilnirea cu schifiștii sovietici
CANOTORII NOȘTRI AU REPURTAT TREI FRUMOASE VICTORII

Canotajul nostru academic, al 
cărui prestigiu a fost serios „și
fonat" după campionatele euro
pene de la Bled din acest an., a 
trecut joi după amiază, la Sna- 
gov, un frumos examen de recon
firmare. In întîlnirea cu cei mai 
buni canotori sovietici, componenți 
ai Iotului olimpic al U.R.S.S., 
canotorii noștri au reușit rezultate 
excelente, cîștigînd trei locuri întîi 
și pierzînd numai două din pro
bele în care au concurat alături de 
sportivii oaspeți.

Acest rezultat general este cu 
atît mai valoros, cu cit. adversarii 
de joi ai canotorilor noștri, sînt 
schifiști de mare renume și pe 
care i-au întîinit într-o întrecere 
de maximă importanță pentru ei 
(concursul de joi conta drept con
curs final de selecție pentru lotul 
olimpfc al U.R.SS.). Dintre re
zultate, cel mai surprinzător este 
fără îndoială cel de la proba de 
schif 2 fără cîrmaci, in care cu
plul nostru Ștefan Pongraț, Radu 
Nicolae a reușit o netă yictorie 
asupra celor două echipaje sovie
tice concurente. De notat că în
vinșii lui Pongraț și Radu sînt 
Igor Buldakov și Victor Ivanov, 
actualii deținători ai titlului de 
campioni europeni I Victoria lui 
Pongraț și Radu — ca și cele
lalte victorii de joi — ne fac să 
ne gîndim cu și mai mult regret 
la greșelile comise în acest an în 
canotajul nostru academic. Este 
clar acum, pentru toți specialiștii, 
că o mai matură chibzuință în 
alcătuirea echipajelor noastre re
prezentative în sezonul care s-a 
încheiat, o mai bună planificare în 
munca de antrenament ne-ar fi 
dus — dacă nu la mari satisfac
ții — în orice caz la evitarea unei 
retrogradări în arena internațio
nală, despre care se pocite vorbi 
în urma campionatelor europeoe 
masculine. Este interesant de re
marcat că și la 4 fără cîrmaci, 
unde am prezentat o formație 
nouă, ca și la 8+1, echipaj în 
care s-a făcut de asemenea o 
modificare, canotorii noștri au ob
ținut victorii. Mai mult curaj deci

Echipa de popice
Energia Flacăra Ploești 
va juca in R. D. Germană
Echipa Energia Flacă'a P’.oești, 

campioana de popice a R.P.R., va 
susține ia începutul lunii noiem
brie^ (7 și 13) la lena și Berlin 
două întîlniri internaționale cu 
cele mai bune echipe ale R. D. 
Germane.

Clasamentele definitive 
ale campienaWlui republican 

de tenis pe echipe

Echipe femei

Echipe mixte

lu C.C.A. Buc. 9 9 0 83:16 18
2. Pr. I.T.B. Buc. 9 8 1 67:32 16
3. Energ. Buc. 9 7 2 71:28 14
4. Din. Buc. 9 6 3 53:46 12
5. .Șt. Pol. Buc. 9 4 5 45:54 8
6. Energ. Tim. 9 3 6 37:62 ■
7. Prog. Cluj 9 3 6 39:69 6
8. Fl. r. U.T.A. Arad 9 2 7 31:68 4
9. En. St. R. O. St. 9 2 7 38:61 4

10. Pr. Tg. Mureș 9 1 8 33:66 2

EchlDe blrbaVi

1. C.C.A. Buc. 9 9 0 58: 5 18
2. Energia Buc. 9 9 1 49714 16
3. Din. Buc. 9 7 2 46:17 14
4. Prog. I.T.B. Buc. 9 6 3 38:25 12
5. Energ. Tim. 9 4 5 29:34 8
6. Șt. Pol. Buc. 9 4 5 26:37 8
7. En. St. R. O. St. 9 3 6 20:43 6
6. FI. r. U.T.A. Arad 9 2 7 22:41 4
9. Prog. Tg. M. 9 1 8 17:46 2

10. Prog. Cluj 9 1 8 15:48 2

1. Pr. I.T.B. Buc. 9 8 1 23 : 4 16
2. Progresul Cluj 9 7 2 20: 7 14
3. Șt. Pol. Buc. 9 7 2 19: 8 14
4. C.C.A. Buc. 9 6 3 19: 8 12
5. Energia Buc. 9 5 4 18: 9 18
6. En. St. R. O. St. 9 5 4 15:L2 10
7. Pr. Tg. Mureș 9 4 5 10:17 a
6. Dinamo Buc. 9 1 8 5:22 2
9. En. Timișoara 9 1 8 3:24 2

10. FI. r. U.T.A. Ar. 9 1 8 3:24 2

CAMPIONATELE REPUBLICANE ȘCOLARE DE ATLETISM
Duminică dimineața (între 

orele 11—13) se va desfășura 
pe stadionul Republicii campio
natul școlar republican de atle
tism pe echipe. Concursul — or
ganizat de C.C.F.S. în cola
borare cu Secția de învățămrnt 
a Sfatului popular al Capitalei 
—cuprinde două categorii de 
vîrstă: elevi năsduți în anii 

în alcătuirea formațiilor, mjj pu
țin spirit conservator, iată oe tre
buie să avem în vedere; pentru 
anul vfitor, bine înțeles. Fiindcă 
pentru acest an, cortina a căzut 
definitiv pentru canotajul acade
mic !

Prima probă, 4+1, a revenit 
schifiștilor sovietici (Popov, Ar
hipov, Zanin, Cerstvîi-Fetisov) 
care au realizat 6.56.2 întrecînd 
echipajul nostru de la Știința 
I-C.F. compus din Boicu, Bulti-' 
gioie, Mesaroși, Bompa - Lupu 
(7.01.0). Concurenții oaspeți au 
condus tot timpul, impresionînd 
prin forța loviturii. Echipajul nos
tru a arătat un stil frumos, o- 
mogen.

La 2 fără cîrmaci, echipajul dT- 
namovilst Pongraț-Radu (alcătuit 
numai de cîteva săptămini. prin 
dizolvarea fostului echipaj de 4 
f.c.) a făcut o cursă excelentă, 
învingînd autoritar și impresio
nînd totodată și prin corectitu
dinea loviturilor. Rezultat tehnic :
1. Dinamo (Pongraț, Radu) 7.19.2;
2. U.R.S.S. (Buldakov, Ivanov) 
7.25.4; 3. U.R.S.S. II (Soldatov, 
Plaxin) 7.37.3.

La 2—J—1 echipajul sovietic (JU«n, 
Emcwc-Emdogur) a obținut o vic
torie sigură în fața echipajului 
dinamovist Barac, Ștefan + Naum. 
Timpul învingătorilor: 7.523. față 
de 7.56.7.

Puțini erau cei care scontau o 
victorie a culorilor noastre în 
proba de 4 fără cîrmaci. Introdu
cerea lui Kapler în formație a în
semnat o simțitoare îmbunătățire

Echipa de lupte clasice a organizației TUl-Finlanda 
din nou învingătoare

ORAȘUL STALIN 26 (prin te
lefon de la trimisul nostru). Vi
neri seara în fața a 500 de spec
tatori, s-a desfășurat în sala Uzi
nelor de Tractoare „Ernest Thăl- 
mann" din localitate cea de a 
două întîlnire dintre luptătorii fin
landezi și cei romîni. Ca și la Bu
curești reprezentanții organizației 
T.U.L. Finlanda au obținut vic
toria cu 5—3, de data aceasta în 
fața unei selecționate a asociației 
Energia. Luptătorii finlandezi au 
impresionat din nou prin pregăti
rea lor fizică și prin forța în lupta 
la parter obținind o victorie pe 
deplin meritata. Reprezentativa a- 
sociației Energia s-a prezentat 
slab și in ultima clipă echipa a 
fost descompletată prin indisponi
bilitatea lui Grozavul care a fost 
accidentat la tin antrenament) în 
locul lui fiind introdus I. Bătrîii. 
Ca și în celelalte întîlniri, repre
zentanții noștri au dovedit o slabă 
rezistență, care s-a observat în
deosebi în partea finală a întîlni- 
rilor. Cei mai buni din echipa 
noastră au fost P Popescu și 
Bularcă.

La categoria 52 kg. A- Zseder 
(Energia) pierde prin tuș în minu
tul 8 în fața lui Matti Rautala 
(T.U.L.).

In limitele categoriei 57 kg. Ion 
Cernea (Energia) — care a avut 
o slabă comportare, pierde ia 
puncte in țața lui Hannes Nejlik 
(T.U.L.).

In cadrul categoriei 62 kg.. Pe
tre Popescu a luptat foarte bine, 
a atacat continuu și a obținut o 
bine meritată victorie la puncte în 
țața lui Kauko latinen (T.U.L.).

La categoria 67 kg. I. Bătrîn 
(Energia) este întrecut la puncte 
de Niemii Olavi (T.U.L.).

Mult aplaudată a fost întrecerea 
în limitele categoriei 73 kg. din
tre V. Bularca (Energia) și Au- 
ris Immonen (T.U.L.) Reprezentan
tul nostru și-a acumulat în pri
mele reprize un suficient avantaj 
de puncte pe care l-a menținut șt 
în ultimele trei minute, obținind 
victoria- Spre sfîrșit însă, el a vă
dit insuficiente resurse fizice.

La categoria 79 kg. I. Țăranu 
(Energia), mai slab, pierde la

1941—42 și elevi născuți în 
a<nii 1939—40 (băieți și fete).

O școală poate înscrie ma
ximum trei concurenți da o sin
gură probă. La concurs parti
cipă eievii școlilor medii și pe
dagogice, (tiecare elev la ma
ximum o probă și ștafetă). în
scrierile se tac duminică dimi
neața (ora 9,30—10) pe sta
dionul Republicii. 

a echipajului C.C.A. (Ktrrecsk* 
Kiss, Kapler. Vereș) care a repur
tat prima sa victorie internațio
nală- După jumătatea cursei, echi
pajul nostru avea un avantaj ma
re, pe care, spre sfîrșit l-a pier
dut treptat. Totuși, reprezentanții 
noștri au terminat în 6.51.2, timp 
mai bun cu 2 sec, și 5 zecimi de- 
cît cel al echipajului sovietic (Za
harov, Seff, Karasev, Ivanov). 
Echipa noastră a mers slab ca di
recție trecând linia de sosire în a- 
fara balizelor!

Proba de 8+1 a fost așteptată 
cu un interes deosebit. Echipajul 
nostru de la Dinamo, care trebuia 
să confirme afirmațiile celor ce 
susțineau că—în ciuda insuccesului 
de la Bled—are o valoare europea
nă, se întîlnea cu cel maf bun 
echipaj sovietic, finalist Ia Bled. 
Cursa s-a decis de pe primele 
sute de metri. Sportivii noștri au 
condus, au acumulat un avans a- 
preciabil și, în ciuda finișului mai 
puternic al echipei oaspe, au ter
minat învingători: 1. Dinamo 
(Petrov. Belu, Boroș, Bălan, Cor
fu, Butnaru. Benea. Boioni + Pău- 
nescu) 6-17.3: 2. U.R.S.S. (Verbin. 
Fedorov, Amiragov, Gissen. Sam
sonov. Antonov. Guscenco. Kriu
kov + Petrov) 6.18.4.

In afară de concurs au mai tras 
piste: Viaceslav Ivanov (U.R.S.S.) 
la simplu (7.39 6) și cuplul Tiu- 
kalov. Bercutov (U.R.S.S.) la du
blu vîsle (6.51.1).

RADU URZiCEANU

puncte în fața lui Veijo Piipainen 
(IUL).

La categoria 87 kg. Gheorgne 
Popovici (Energia) întrece la 
puncte la Ivar Vaklin (TUL). Re
prezentantul nostru are calități ex
celente însă șl de data aceasta a 
utilizat o defensivă exagerată.

La categoria grea, Szasz (Ener
gia) a pierdut la puncte în fața 
lui Victor Ahvien (TUL).

ION SEINESCU

Cupa 7 Noiembrie 
la tenis

Comisia orășânească tenis 
București organizează un turneu 
cu 'participarea celor mai buni ju
cători și jucătoare, ca și pentru 
cfementele tinere talentate. Concur
sul începe astăzi pe terenurile 
centrului de antrenament Nt. 2 și 
Știința Politehnica. Vor lua parte 
printre alții Gh. Viziru, M. Viziru, 
Cobzuc, Zacopoeanu, Julieta Na- 
miam, Irina Ponova, Năstase, Bar- 
dan, Turdeanu, D. Viziru etc. Jo
curile încep astăzi de la ora 14, 
iar miine de la ora 9 și ora 14.

Vești de la corespondenți
Anul acesta schiorii colectivului 

sportiv Energia Bușteni, au înce
put pregătirile încă de la sfîrșitul 
verii și mulți s-au mirat de aceas. 
tă vrednicie.

— Ce ginuuri mari au băieții 
noștri pentru sezonul 1956—57 de 
au pornit la lucru așa de vreme ?.

Răspunsul 4-arn aliat stind de 
vorbă cu multiplul campion de 
fond al țării noastre, maestrul 
aportului Constantin Enachc. A- 
cesta, terminindu.și stagiul mHi- 
tar, a revenit în orașul săiu natal 
și se ocupă de pregătirea lotului 
de schiori și, bineînțeles, și de a 
sa.

Buștenarii se mîndresc cu maes. 
trul sportului Constantin Enache, 
muncitor la fabrica de hîrtie 1 
Septembrie Bușteni, a cărui acti
vitate poate constitui un frumos 
exemplu. 'Ajutor de mașinier prim, 
(la mașina nr. 3 de fabricat hîr
tie velină) el lucrează cu o deo
sebită hărnicie împreună cu echi
pa din care face parte, depășind 
■planul lunar de producție.

Cu sîrguința care.l caracterizea. 
ză el se pregătește intens și adu. 
nă în jurul său iiumeroși tineri și 
tinere dornici să învețe din expe
riența unui sportiv fruntaș.

Ambiția lui, ca și a elevilor săi.

Ștefan Pongraț și Radu NicnVe au clștigat proba de 2 fără 
cîrmaci

ÎNSEMNĂRI DIN „CURSA VICTORIEI’*
Deși lipsită de prezența cîtorva 

cicliști cu renume, a Xl-a ediție 
a „Cursei Victoriei" a fost totuși 
viu disputată. De unde și media 
orară generală de 37,800 km., de
terminată în bună măsură, de cu
rajul și combativitatea unor spor
tivi tir.eri sau a altora în plină 
dezvoltare. S-a desprins clar că, 
în afara lotului republican, avem 
numeroase elemente de certă va
loare, asupra cărora forul de spe
cialitate ar trebui sâ-și îndrepte 
atenția. Despre acest subiect ne 
vom ocupa însă altădată, astăzi 
rezumîndu-ne la o scurtă privire 
retrospectivă.

D. MUNTEANU (Dinamo) a 
obținut o victorie muncită și de
plin meritată. In categoric pro
gres, față de nivelul său de acum 
cîteva luni, bine pregătit și în
drumat in cursă, el a știut să-și 
construiască victoria, prin acțiuni 
curajoase; a controlat apoi cu 
autoritate cursa, apărîndu-și cu 
succes poziția, bine înțeles și cu 
sprijinul echipierilor săi.

GH. ȘERBAN (C.C.A), și el 
în frumos progres, a fost un în
vins merituos. Am fi vrut să-l 
vedem mai hotărît, atunci cînd 
victoria îi surîdea. C. ȘANDRU 
(Fl. r.) a pierdut o cursă în care 
fusese favoritul nr. 1. Ne aștep
tasem la un contraatac energic, 
pe a doua parte a cursei, dar el a 
preferat o alergare in pluton, 
concepție cu oare nu sintem de 
acord. C. TUDOSE (Progr.) a 
concurat la valoarea lui obiș
nuită, adjudecmdu-și (aa deobicei, 
în probele mari) și de data asta 
o etapă.

I. VAS1LE și ȘT. PORECE'A- 
NU (C.C.A.), doi valoroși com
ponența ai lotului republican (pri
mul a cîștigat net etapa contra 
cronometru) au avut uneori o 
comportare 6Ub așteptări, fiind 
depășiți de cicliști cu mai pu
țină experiență. Explicația stă 
poate și în faptul că au alergat 
în prea multe curse „tari"

Și anul acesta, „Cursa Victo
riei" a prilejuit afirmarea multor 
elemente cu perspective. Astfel, O. 
BOSNIAK (FI. r.), cîștigătoruT ul
timei etape, a dovedit că știe să 

este ca în acest an colectivul spor
tiv Energia Bușteni să fie repre
zentat cu cinste la concursurile ce 
se vor desfășura pe diferite pîrtii 
din țară.

Pentru aceasta, de 3 ori pe sap. 
tămînă. la stadionul sportiv sau 
în pădure, au loc antrenamente 
de condiție fizică. Acestora li se 
adaugă ședințele teoretice în care 
se discută rezultatele obținute și 
planul de activitate pentru perioa. 
dele viitoare.

Tineri talentați ca Gh. Moja, 
fon Moldoveanu, Octavian MoMO- 
veanu și alții, așteaptă încreză
tori începerea sezonului de iarnă 
care le va aduce, desigur, merita
ta satisfacție a unor comportări 
de valoare.

Victor Zbarcea 
corespondent

★

s La faza regională a crosului 
„Să intîrrupinăm 7 Noiembrie", des
fășurat în împrejurimile cabanei 
Birnova (Iași), au participat pes
te 120 de sportivi. Traseul bine 
ales și organizarea bună au con
tribuit la reușita deplină a între
cerilor. S-au înregistrat următoa
rele rezultate tehnice: seniori 
— Radiu Ion (Raionul Bîrlad) se

aibă și acțiuni personale, mi 
numai să pedaleze în pluton, cum 
l-am văzut mai totdeauna. Re
marcăm, de asemenea, pe A. ȘE-* 
LARU (Dinamo), un alt tînăr cu 
perspective.

Notăm plăcutele surprize pe 
care le-au furnizat cîțiva tineri, 
între 18—20 ani (parte dintre ei 
debutanți într-o astfel de între
cere) : I. BRAHARU (Vcinfri), 
ION STOICA (C.C.A.), C. BA
CIU (Progr.), C. MOICEANU, G. 
FLORESCU, N. GRIGORE și A. 
STANESCU (Șc. Tin ), A. PRO-- 
TAC (Voința), P. ȘOLTUZ (FI. 
r.). Fără să se lase impresionați 
de renumele celorlalți concurenți, 
ei și-au lăcut cursa lor, cu mult 
curaj.

Pe echipe, victoria a revenit 
sportivilor de la C.C.A. după ce, 
la un moment dat, avuseseră un 
handicap de aproape 10 minute, 
față de Dinamo, liderul cursei. 
Militarii au urmărjt, în mod e- 
vident, victoria pe echipe și au 
obținut-o. Dinamoviștii au mers la 
victoria individuală — ceea ce 
le-a și reușit — sacrificînd chiar 
poziția de lideri pe echipe, în fa
voarea cuceririi tricoului galben. 
Firește, puncte de vedere tactice 
diferite, care au contribuit real
mente la dinamismul competiției. 
O mențiune specială pentru Voin
ța, care și-a păstrat, de la prima 
pînă la ultima etapă, locul III in 
clasament, deși (cu excepția lui 
V. Ionescu) echipa a fost compu
să numai din cicliști abia în dez
voltare. Flamura roșie, toi cu ele
mente în, dezvoltare (excepție 
face Șandru) a ocupat un onorabil 
loc IV și a cucerit două etape. 
Energia, o altă formație fără nu
me de prea mare răsunet, a mar
cat un real progres, iar echipa 
Progresul, cu valori disparate (E.- 
Golgotzi sub orice critică) s-a 
clasat slab. S-a revanșat, însă, 
obținînd două victorii individuale 
în etape prin C. Tudose și D. 
Țuf>a.

încheiem, subliniind că org.-inP 
zarea a fost foarte bună, fapt 
care a contribuit efectiv la popu
larizarea sportului cu pedale,

EMIL IENCEC

nioare — Nicolina Popa (raion 
Iași). Pe echipe semiori a cîști- 
gat reprezentativa orașului Iași,' 
Iar la senioare reprezentativa ora
șului Birlad.

E. Ursu — ' corespondent

¥
• Colectivul sportiv Voința dini 

Gheorghieni, organizează în ciina 
stea zilei die 7 Noiembrie o serie 
de manifestații sportive: baschet,’ 
popice, tir, volei, tenis de masă,' 
șaih etc. întrecerile se desfășoară 
între cercurile sportive ale coope
rativelor meșteșugărești Lacul Ro» 
șu și Progresul precum și a'.e co
lectivelor Recolta, Avîntiul și școa
la mediei mixtă din localitate.

Ion Păuș — corespondent

¥
• Comisia raională die volei, de 

pe Iîngă comitetul C.F.S. al raio
nului Moinești, organizează în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie o im
portantă competiție, .dotată cu 
Cupa 7 Noiembrie. La întreceri 
participă patru echipe de juniori 
și șapte echipe de seniori, repre- 
zentind cele mai puternice colecti
ve sportive din raion. Finala între
cerilor se va desfășura în ziua de 
4 noiembrie, pe centru de raion.

P. Cclțun — corespondent



Seria performanțelor pre-olimpice 
continuă: #7,52 —10,1 — 2,10 — 8,08...

„Olimpiada artistică”

După o aparentă acalmie în 
ultimele săptămini, febra olimpică 
se tace din nou resimptă în lumea 
atletismului. Ea se manifestă prin 
creșterea spectaculoasă a curbei 
pcnormanțelor, ' care în multe 
probe amenință din nou recor
durile mondiale, sau le întrece 
chiar. S-fîrșitul ultimei săptămîni 
a adus un mănunchi de rezultate 
excepționale care, fiecare în 
parte, ar ti meritat să fie tratat 
într-un articol separat. Dar nu
mărul lor prea mare ne obligă 
să le concentrăm pe toate în rîn- 
durile ce urmează.

Să începem cu cal mai proas
păt rezultat. In noaptea de luni 
spre marți posturile de iad io 
au anunțat că Mihail Krivonosov 
n-a înttrziat să dea „răspunsul- 
său (care tinde să devină tra
dițional) la recordul stabilit pește 
ocean. Krivonosov a aruncat cio
canul la 67.32 m. făcîndu-și ast
fel o bună „rezervă" de 61 cm. 
față de precedentul record al lui 
Cormol'y. Superlativele sînt de 
prisos 1

Performanta lui Krivonosov a 
fost obținută la Tașkent, unde 
sub soarele încă fierbinte al Uz- 
bekistanului sovietic, membrii e- 
chipei olimpice a U.R.S.S. sus
țin ultimul concurs de verificare. 
Tot cu acest prilej, doi dintre e- 
roii ultimelor noastre campionate 
internaționale au adăugat centi
metri preț-oși recordurilor sta
bilite la București. Astfel. Igor 
Kașkarov, cu aceeași siguranță pe 
care i-am admirat-o pe Stadionul 
Republicii a trecut de data aceasta 
ștacheta înălțată la 2,10 m. Cu 
această performanță, tînărul atlet 
sovietic urcă pe locul 2 în tabela 
celor mai buni săritori în înălțime 
din lume. în anul 1956. Iată or
dinea primilor 6 performeri mon
diali (îi notăm doar pe acei care, 
probabil, vor fi prezenți la star
tul o’imniadei) : 1. Dumas
(S.U.A.) 2,14 m.; 2. Kașkarov
(U.R.S.S.) 2.10 m.; 3. Nilsson
(Suedia) 2 09 m.; 4. Wilson
(S.U.A.I 2,07 m.: 5—6 Satminen 
(Finlanda) și Reavis (S.U.A.) 
2,06 m. Nu numai valoarea obiec
tivă a recordului hii Kașkarov îl 
recomandă ca favorit sigur la 
o medalie olimpică- ci mai ales 
ascendenta sa de formă, care are 
toc ohiar în preajma Jocurile 
Olimpice. Dacă această linie as
cendentă se menține. Kașkarov 
trebuie în mod normal la Mel
bourne să egaleze sau chiar să 
întreacă recordul european al 

probei (2.11 m. — Nilsson, 19®).
Rezultatul hii Fedoseev (7,76 

m., nou record sovietic) îl aduce 
pe locul 3 în Europa, după Vis
ser (Olanda) 7.98 m și Valkatna 
(Finlanda) 7,77 m. și pe locul 
6 din lume. In fruntea tabelului 
a trecut americanul BeH. care 
eu cei 8.08 m. a înregistrat o 
performanță cu adevărat istorică. 
Este al doilea rezultat din toate 
(imnurile, după faimosul record 
mondial al lui Jesse Owens (8.13 
fn.). Dună Bel' și V’sser. urmează 
în tabel doi atleți americani: 
Shelby — 7,95 m. și Bennett — 
7,83 m. Cum însă Shelby nu s-a 
calificat Ia trialul de la Los 
Angeles, trebuie citat Johnson, 
care cu 7,76 m. împarte locurile 
6—7 cu Fedoseev în ierarhia mon
dială. Nu încape discuție: între 
numele pomenite mai sus se gă
sește viitorul deținător al meda
liei de aur.

Rezultatul lui Beli nu este .sm- 
gurul semnal olimpic sosit în. 
aceste ultimele zile de peste* 
ocean. Se cuvine să vorbim în 
primul rînd despre un nou sprin
ter care sfidează vechiul record 
de 10,2 sec. pe suta de metri. 
După Williams și Murchinson, 
rată că un alt alergător de 
culoare Leamon King (component 
âl echipei de ștafetă de 4X100 
a S.U.A.) înregistrează timpul de 
110,1. Ga .și primul recordman 
Îîncă neoficial) al probei, recen
tul nostru oaspete Wsllfe Williams, 
nici L. King nu va fi prezent la 
startul alergării olimpice de 100 
m. El s-a clasat numai al 4-lea 
la trialul de la Los Angeles și 
va fi văzut numai în proba de 
ștafetă.

Harold Connolly, Tecent detro

nat de la supremație în proba 
ciocanului, confirmă totuși posi
bilitățile sale, arunci nd din nou 
bila de metal peste linia celor 
65 m. Cele două rezultate ale 
sale, obținute după record, ii 
completează impunător cartea de 
vizită pentru Melbourne: 66,10 
m. și 6t>,12 m. (acesta din urma, 
săptămîna trecută). Interesant 
este că actualul recordman s-a 
calificat cu destule emoții pen
tru echipa olimpică. La Los Ange
les 4 concurenți (Hall, Blair, Con
nolly, Engel — în ordine) șt-au în
șiruit performanțele pe distanța urnii 
singur metru. „

Vă interesează, desigur, să a- 
flați ultimele isprăvi ale blondu
lui săritor cu prăjina din Cali
fornia, Bob Gutowski. După con
cursul de la București, Gutowski 
a evoluat în două orașe europe
ne. La Atena, în patria vechilor 
olimpiade, el a sărit mal puțin 
ca la București — 4.4-5 m., iar la 
Viena el s-a apropiat din nou de 
valoarea arătată la noi, sărind 
4,60 m. întors în patrie. Bob 
Gutowski a înscris la activul 
său alte două performanțe: 4.45 
m. și 4,47 m. Nu putem apre
cia dacă această serie este sufi
cientă pentru a-1 recalifica în

lată-l pe Kașkarov in intrei.-re pe stadionul Republicii. Recor
dul său de la București (2,09 ni > a fost imbunătăjit cu încă un 
centimetru la recentele concursuri de la Tașkent

Favoriții olimpici la caiac-canoe 
văzuți de o revistă finlandeză
BALLARAT-ul își va primi în 

mod oficial oaspeții de-abia la 30 
noiembrie. Atunci vor fi cunosctrți 
și primii campioni olimpici In pro
bele de ca iac-canoe. Asta nu-i îm
piedică tnsă pe mu’ți tehnicieni, 
sau ziariști să întocmească încă 
de pe acum ..clasamentele- între
cerilor olimpice de caiac-canoe. 
Firește, sînt doar pronosticuri dar 
cei care s-au încumetat să le facă 
sînt — de cete mai multe ori — 
vechi specialiști, oameni care au 
studiat cu migală tabele de rezul
tate de la zeci de concursuri in- 
temaționaie, care cunosc palmare
sul fiecărui candidat la titlul o- 
iimpic. Să ne oprim, pentru cîte- 
va clipe, asupra unor interesante 
pronosticuri publicate de revista 
hnlandeză MELOJA. Cu toată 
competența lor, cronicarii de la 
'MELOJA n-au „îndrăznit-* să dea 
kișă un singur pronostic pentru 
fiecare probă. Nu-i vorbă, e și 
destul de greu, performanțele mul
tor caiaciști și canoiști fiind foarte 

j apropiate. Dar, să-i cunoaștem pe 
candidații titlurilor olimpice la a- 
ceste probe : La caiac simplu viteză 
primul Toc 1L_ ocupă FREDR1KS- 
SON (Suedia). Alături de el, alți...

- 10 favoriți, printre care: STROM
BERG (Finlanda), SCHEUER 
(Germania), M. ANASTASESCU 
(R. P. Romînă), CEPCIANSCKY 
(■R. Cehoslovacă), GANTOIS 
(Franța). Nici la caiac simplu fond 
inițiatorii pronosticurilor din re
vista MELOJA n-au avut o sar
cină mai ușoară. Clasamentul fa- 
vorițitor cuprinde o duzină de 
nume consacrate și începe cu 
sportivul finlandez STROMBERG. 
Diln cede 14 echipaje favorite la 
caiac dublu viteză desprindem 
echipele R. P. Ungare (primul 
loc). Suediei, Germaniei și R.P. 
Romine (Anastasescu — Todorov). 
Suedezii, ungurii, cehoslovacii, aus
triecii, germanii, finlandezii și ro- 
mțnii indicați ca principali 

echipa olimpică in care pentru 
locul trei s-a dat o luptă tita
nică (Graham, Gutowski și Morris 
au sărit toți 4,47 m. la Los An
geles). Posesorul „legal" al riv- 
nrtuluî loc pentru Melbourne, 
Graham, este deocamdată indis
ponibil, ceea ce-1 face pe Gutow
ski să spere șl— să sară mereu. 
Notăm că în călătoria sa în Orient, 
Bob Gutowski s-a mai oprit la 
Bagdad (4,48 m.) și teheran (4,52 
m.).

Noutăți sînt și în alergările de 
fond. Deși obținut intr-o probă 
neolimpica, noul record mondial 
de lh-35:03.6 la 30.000 m. al fin
landezului Viskari cântărește 
mult in aprecierea șanselor aces
tuia pentru alergarea de mara
ton. Încă un record al hii Zato- 
Pek a fost trecut prin aceasta în 
smintire. Cei doi își vor tranșa 
rivalitatea la Melbourne, în cazul 
cind veștile pesimiste despre .in
disponibilitatea marelui campion 
cehoslovac nu se vor confirma. 
In orice caz. dacă Emil va fi ca
pabil să ia startul în maratonul 
olimpic, e! își va apăra șansa cu 
dirzenia ți voința care i-aj dus 
faima in întreaga h*me

V. RADU
I. MANOLIU

favoriți la caiac dublu fond. Și, 
în continuare după Parti (R. P. 
Ungară) canoistul romîn L. Roi- 
man este prezentat ca un pretendent 
serios la titkil de campion olim
pic. Locul doi în clasamentul fa- 
voriților la canoe simplu fond este 
ocupat tot de un sportiv romîn: 
5. Ismailduc.

O statistică destul de bogată în 
speranțe, cu atît mai rnkilt cu cit — 
de ce să fim modești ? — avem 
și noi pronosticurile noastre cu 
privire la alți doi sportivi românii 
caro vor fi prezenți la marile în
treceri de pe lacul BALLARAT: 
Aghei ți Lipalit.

Turneul de baschet
Se obișnuiește să se spună in 

general că Olimpiadele „înseamnă 
mi primul rînd atletismul" și a- 
firmația nu este neniotivată. In
tr-adevăr, atletismul care nu orga
nizează campionate mondiale ofi
ciale saiu neoficiale, reunește nu
mai în cadrul olimpiadelor cele 
mai bune valori ale globului. 
Toți cei care se ocupă cu ca
racterizarea Jocurilor Olimpice 
pun pe planul imediat următor 
atletismului, întrecerile de natație 
și baschet. Dacă asupra natației 
mi mai este cazul să insistăm, 
să ivedem în ce măsură justifică 
actuala ediție a Olimpiadei afir
mația privitoare la baschet

Acum patru ani, la Helsinki, 
baschetul a contribuit din plin la 
reușita Olimpiadei. Prezența Ce- 
lotr mai bune echipe, echilibrul și 
dramatismul meciurilor, toate a- 
oestea au făcut din turneul de 
baschet unul din punctele de a- 
tracție ale celor care s-au depla-

Exista într-o vre
me (și n-a trecut 
preia mult de a- 
tunci I) frumoasa 
tradiție a întrece
rilor olimpice de 
artă și literatură. 
In 1912, cu prile
jul Jocurilor Olim
pice de la Stock
holm, fusese intro
dus to programul 
olimpic acest gen 
cu totul neobișnuit 
de întrecere... spor
tivă. Primele lu
crări au fost desi
gur mai modeste 
Și mai puține la 
număr. Totuși, cer- 
cetind listele me- 
dalîaților (este in
teresant de arătat 
că aceștia se bucu
rau de aceleași o- 
noruri ca și meda- 
liații întrecerilor 
sportive propriu- 
zise), găsim unele- 
nume cunoscute, 
printre care acelea ale arhitecțiior 
elvețieni Henri Monod și Alphonse 
Laverriere care au prezentat juriu
lui proiectul unui stadion modem, 
obținînd premiul I. De atunci, 
fiecare ediție a Jocurilor Olimpice 
a fost însoțită de o largă desfă
șurare a forțelor artistice și lite
rare, iar numărul „probelor" a 
crescut mereu. Desigur, ca și exi
gența examinatorilor, personalități 
culturale marcante, care aveau a- 
cum de ales d intr-un număr impre
sionant de opere primite din toate 
colțurile lumii. Ce au adus aceste 
întreceri Jocurilor Olimpice? In 
primul rînd, un succes de presti
giu, am putea saune de ținută. In 
al doilea rînd, se realiza o apro
piere între oamenii de artă si lite
ratură, pe de o parte, și mișcarea 
sportivă, pe de altă parte. Aseme
nea apropiere era rit se poate de 
folositoare. Scriitorii, compozitorii, 
artiștii plastici au început să 
se intereseze de sport, 'să viziteze 
stadioanele, să pătrundă „tainele" 
clocotitoarei vieți sportive și nu 
de puține ori au început să prac
tice și ei sportul.. Deci, cîștigul 
a fost de ambele părți I

Ultima întrecere olimpică de 
artă și literatură a avut loc la 
Londra, în 1S48. Competiția s-a 
bucurat de un mare interes și în 
vingătorii — printre care se aflau 
arhitectul austriac Adolf Hoch, 
poetul finlandez Aale Tynni, scrii
torul italian Giani Stuparich, com
pozitorul polonez Zbigniew Turski 
(autorul unei excelente „Simfonii 
olimpice"), sculptorul suedez Gu
stav Nordhal și alții — au primit 
meritate elogii pentru operele 
prezentate. In 1952, „Olimpiada 
literară și artistică" n-a mai avut 
loc. Comitetul Olimpic Interna
țional a luat această decizie care 
a stîrnit unanime proteste. Dar de
cizia a rămas. De aceea, anul a- 
cesta, la Melbourne, întrecerile 
olimpice de artă și literatură nu 
vor figura pe program. In locul 
lor va exista o simplă expoziție de 
pictură și sculptură cu temă spor

se anunță interesant
sat în capitala Finlandei. Dar a- 
cum, la Melbourne ?

Parcmrgînd lista participanților 
la a XVI-a ediție ,a Jocurilor O- 
limpice faci foarte ușor următoa
rea constatare : spre deosebire de 
celelalte continente Europa este 
destul de slab reprezentată nu 
meric.' Intr-adevăr, bătrîhul nos
tru continent contează pe par
ticiparea sigură a numai 3 re
prezentative: Unkmea Sovietică, 
Franța, R.P. Bulgaria. De sigur 
trei formații de valoare, dintre 
ele echipa Uniunii Sovietice e- 
mițînd serioase .pretenții la lupta 
pentru locurile fruntașe, dar să 
nu uităm că în Europa mai sînt 
reprezentative de prima mîhă ca: 
R. (Cehoslovacă, R.P. Ungară, 
R.P.F. Iugoslavia, R.P, Romînă, 
RlP. Polonă, și Italia care ar 
fi1 completat în mod fericit 
„buchetul" formațiilor care se 
vor reuni la Melbourne. Bine 
reprezentate sînt cele două A- 
merici. Echipele S.U.A'., Argen
tinei, Braziliei, Uruguayului și a

„Jucătorul de handbal" sculptură de Dan Popovid

tivă la care — după cum relatează 
ziarele străine — este puțin pro
babilă participarea artiștilor din 
alte țări.

Cu toate acestea, în unele țări 
s-a luat inițiativa de a se orga
niza întreceri naționale de artă și 
literatură în cinstea Olimpiadei. 
Comitetul Olimpic Romîn nu s-a 
gîndit însă — din păcate — la 
așa ceva. Poate că nu este nici 
acum pierdut timpul cel puțin pen
tru organizarea unei expoziții de 
artă plastică în care să fie expuse 
cele mai reușite opere cu temă 
sportivă realizate dg artiștii noștri 
plastici. Ar fi un eveniment indis
cutabil pentru lumea sportivă și ar 
cinsti cum nu se poate mai bine 
marea sărbătoare siportivă a păcii 
și prieteniei de la Melbourne.

M- G.

La 2 noiembrie

Lotul olimpic al U.R.S.S. 
va pleca spre Melbourne

MOSCOVA 26. (Agc.,,r —).— 
La 2 noiembrie delegația olim
pică a Uniunii Sovietice la 
cea de a XVl-a ediție a Jocu
rilor olimpice de vară va ple
ca spre Melbourne. Printre 
atleții sovietici care vor concu
ra la Olimpiadă se găsesc Ga- 
liina Popova (100 m. și lungi
me), Marja Itkina (200 m.).
Nina Vinogradova (80 m. gar
duri), Valentina Bailed (înăl
țime), Vladimir Kuț (5000 Ș> 
io.000 m.), Semen Rjișcin
(3000 m. obstacole), Mihail 
Krivonosov (aruncarea cioca
nului), Leonid Scerfcakov (tri
plu salt), Igor Kașkarov (sări
tura în înălțime), Mihail La
vrov (20 km. marș), Grigori 
Klimov (50 km. marș) și Va-j 
sili Kuznițov (decatlon).

și la actuala ediție
statului Chile, vor concura alături 
de reprezentativele R.P. Chineze, 
Filipicelor, etc.

In concluzie, deci, turneul olim
pic de baschet prezintă destul in
teres prin valoarea apropiată a e- 
chipelor. El ar fi fost însă cu mult 
mlai interesant dacă Europa și-ar 
fi trimis întregul ploton de frun
tașe la această mare competiție. 
Vorbind despre cîștigătorii in 
perspectivă trebuie să amintim în 
primul rînd de echipele S.U.A. și 
Uniunii Sovietice care și-au dis
putat și Ia ultima Olimpiadă titlul 
suprem. Cri multe șanse de a venî 
pe locurile fruntașe ale clasamen
tului se prezintă reprezentativele 
Uruguayului, Braziliei, R.P. Bul
garia și Chile. Acestea ar fi pri
mele indicații cu privire la între
cerea de baschet a Olimpiadei. 
Despre sistemul de disputare, 
pregătirile și noutățile din forma- 
lțiiie echipelor (participante, ne 
vom ocupa în unui din numerele 
noastre viitoare.



FAVOR1ȚI OLIMPICI

Atletismul romînesc se poate bizui pe ei
ima vreme este _ 

t-recutidui.'^Nu v< 
pe diferite stadioane insera întreaga evoluție a

Recenta înttlnire dintre caia- 
ctștii și canoiștii noștri și cei 
sovietici, desfășurată la Sna- 
gov, a scos încăodată in evi
dență valcșarea ridicată a 
sportivilor noștri in această 
disciplină. Printre cei care 
s-au remarcat în' special, se 
numără și tînărul canoist Leon 
Rotman. Concurînd la canoe 
simplu, atit la fond cit și la 
viteză, reprezentantul nostru a 
obținut două victorii întrecind 
sportivi de valoare mondială 
ca Silaev și Buharin. De re
marcat că Rotman practică a- 
cest sport numai de doi ani!

Recentele performanțe ale 
lui Rotman, ca și rezultatele 
obținute de el în diferitele în
treceri interne și internaționa
le din acest Vn, ne îndreptă
țesc să sperăm că la Melbour
ne el va avea o comportare 
frumoasă și se va clasa pe 
nul- din locurile fruntașe

Prima mare pelfw manță a 
ciclistului sovietic Rostislav 
Vargașkin a fost obținută in 
1954 cînd, pe velodromul din 
Moscova alergtnd 1:10,4 în 
cursa de 1000 m. cu start de 
pe loc l-a deposedat pe italia
nul Morettini de recordul lu
mii. O lună mai tîrziu, valo
rosul alergător ameliorează ft 
această performanță zmulgtn- 
du-i încă două zecimi de se
cundă. Anul următor sudame- 
ricanul A. D. Michelli obține 
o nouă performanță record cu 
timpul de 1:09,8. Vargașkin. 
Insă, răspunde prompt și cite- 
va zile mai tîrziu străbate cei 
1000 m. in 1:095. Remarcăm 
că între timp Vargașkin a de
ținut și recordul mondial in 
proba de 
timpul de

ale lumii, și atletismul nostru a 
adus cîteva flori. Fără să fie din
tre cele ;mai >leșek șle mețap bu
curat totuși ‘ deosebit de mult. E 
nevoie să le amintim? Sînt noile 
recorduri ale Anei Șerban și ale 
lui Mircea Ursac.

Să respectăm ordinea cronolo
gică și să începem cu remarcabilul 
rezultat de 11,2 sec. la .80 m.g. 
Faptul că el a fost realizat sirii- 
bătă n-a surprins pe nimeni, afară 
doar de... recordmană însăși, „Nu 
m-așteptam deloc să baț astăzi 
recordul, ne spune ea după pro
bă. Așa’ e atletismul: te gîndești 
mult la rezultat, te pregătești, 
ești sigură că o să-l obții și pînă 
la urmă nu faci nimic, iar atunci 
cînd te aștepți mai puțin... alergi 
11,2...”. Pregătită sau nu sufle
tește pentru acest eveniment, Ana 
Șerban a intrat totuși în posesia 
noului ei record, astfel că „bătrf- 
nul” 11,3, realizat la 3 iulie 1955 
la București și atît de insistent re-

ANA ȘERBAN

duluf 
mim 
grijă

acestei probe, ci ne rnulțu- 
să vă arătăm cum a avut 
de el Ana Șerban, din aceia

L. ROTMAN

11,9
ifflnșoara
Budapesta

w 1952
1952

11,8 București 1953
11,7 Plqești 1953
11,6 București 1953
11,5 București 1953
11,4 București Î95t
H,3 București 1955
11,2 București 

pecfivele pe plan
1956

Pers interna țio-

viteză pe 200 m. cu
11.4 sec

VARGAȘKIN
Să ne aducem aminte

Intrucît 
ale I. O. 
riseră cel 
dalii, li s-a încredințat lor dreptul 
de a organiza următoarea ediție 
programată pentru anul 1904. Ea 
s-a desfășurat la St. Louis, conco
mitent cu sărbătorirea celei de a 
400-a aniversări a orașului.

La întreceri au participat 495 de 
concurenți din 10 țări. Cei mal 
mulți a prezentat tara organiza
toare ; 431. Din restul țări or par
ticipante cele mai numeroase gru
puri de sportivi le-au avut: Ger
mania 20, Grecia 13, Ungaria 11. 
Austria 7, Canada și Cuba cite 4. 
etc. In vederea acestui eveniment 
a fost construit un stadion cu o 
capacitate de 25.000 locuri și un 
hotel olimpic care era de fapt o 
baracă foarte mare, amenajată des
tul de primitiv. Deschiderea jocu
rilor a avut loe la 29 
închiderea la jumătatea 
brie.

In programul J. O.
două zile de înireceri exclusiv 

pentru „oamenii sălbatici ai natu
rii" denumite „ antropologic days", 
în cadrul cărora au evoluat indieni, 
negri africani și alți sportivi de 
culoare cărora nu li s-a permis să 
concureze alături de lumea „civili
zată". Aceștia au fost admiși să 
concureze alături de albi la o sin-

la primele două ediții 
sportivii americani cuce- 
mai mare număr de me

august iar 
iui septem-

au figurat

Situația 
înscrierilor pe probe, 
la Jocurile Olimpice
MELBOURNE 26 (Agerpres) 

După cum transmit agențiile 
de presă din Melbourne, Uniu
nea Sovietică, S.U.A. și Au; 
stralia vor prezenta cele mai 
numeroase delegații sportive la 
cea de a XVI-a ediție a Jocuri
lor Olimpice de vară. Sportivii 
sovietici vor lua parte la toa
te întrecerile olimpice în afară 
de hochei pe iarbă, cei ameri
cani nu vor lua parte la con
cursurile de tir și talere, în 
timp ce Australia nu va fi re
prezentată l'a întrecerile indi
viduale masculine de gimna
stică și turneul feminin de 
gimnastică.

In ceea ce privește concursul 
olimpic de atletism cele mai 
multe înscrieri au fost înre
gistrate la proba de 100 m 
plat, 39 de concurenți ; 200 m 
plat — 38, și maraton — 32

gură disciplină: proba de maga- 
ton. Cel mai rezistent dintre cafrii 
africani a terminat pe locul 10. 
La aruncări, rezultate bune au ob
ținut sportivii din Patagonia.

La atletism 4 concurenți din „lu
mea civilizată" au cucerit cite 3 
medalii de aur. Cel mai bun dintre 
ei a fost D. James Lightbody — 
un Zatopek al jocurilor de atunci. 
El a terminat pe primul loc in pro
ba de 800 m. cu timpul de 1:56.0;
l. 5G0 m. in 4:05,4 și 2.500 m. cu 
obstacole. Concurind și la proba 
de maraton el n-a putut rzz'sta și 
a căzut sfîrșit de puteri. C'te 3 
medalii au mai cucerit: Archie 
Hahn (S.U.A.) la probe’e 60 m. — 
7 sec.; 100 m. — lift sec.; 200
m. — 21,6 sec.; H. L. Hillman 
(». U. A) la 400 m. — 49.2 sec.; 
200 m. g. — 245 sec. și 400 m. 
g. — 53,0 sec și Ray C. Ewry la 
săriturile de pe loc.

Pentru prima oară probe'e de 
înot s-au desfășurat la 3 stiluri: 
liber, bras și spate. Tot aici a avut 
loc și primul turneu de box (la 7 
categorii}. La „cocoș și pană" 
a cîștigat unul și același concu
rent : O. L. Kirk din St. Louis, 
iar ciștigătorul medaliei de aur la 
categoria muscă a cucerit și meda
lia de argint la categoria cocoș. 
La cceastă ediție s-au desfășurat 
întreceri și la citeva discipline noi. 
Astfel au avut loc dispute la hur
ling — un joc asemănător cu ho
cheiul pe iarbă, originar din Ir
landa, tragerea otgonulu-i la care 
au participat âtdba echipe națio
nale și aruncarea halterei (concu
rența aruncau un pietroi în greu
tate de 15 kg.).

O desfășurare neașteptată a a- 
vut-o proba de maraton. Ea s-a 
disputat pe o căldură toridă, tra
seul fiind învăluit în praf de ma
șinile care urmăreau pe concurenți. 
Unul dintre aceștia Fred Lorz, care 
făcea parte din clubul newyorkez 
Mohawk Atlethik, a vrut să aban
doneze. Managerii săi profitând 
însă de un moment de neatenție 
din partea organizatorilor l-au suit 
într-o mașină, transportîndu-l 25 
de km., apoi i-au dat drumul să 
alerge, astfel că el a sosit primul 
în uratele mulțimii. In acest timp, 
pe traseu, se desfășura o luptă tita
nică. In fruntea concurenților se 
afla Hicks care abia mai putea să 
miște picioarele și era mereu aju
tat de managerii săi. Pe drum, nu 
odată i s-au dat pastile cu vitami
ne și el a terminat cu mare greu 
întrecerea. Dar la sosire nu mai 
era nici un spectator. Fapta lui 
Lorz a fost însă descoperită și 

. Hicks a fost declarat cîștigător.
De atunci Comitetul Olimpic a ho- 
t&rlt ca la această probă să nu 
se mai permită acordarea nici unui 
fel de ajutor concurenților.

PROGRESUL camp^oan^ a^so^ut^
Doreați să mergeți mîine pe 

poligonul Tunari ? Vă sfătuim, 
dacă aceasta era intenția dvs., să 
n-o mai faceți sau cel puțin să 
amînați punerea ei în practică 
pînă... la anul 1 Motivul ? Ieri po
ligonul adăpostit de pădurea Bă- 
neasa, acela care v-a prilejuit 
anul acesta satisfacția de a urmă
ri pe cei mai de seamă reprezen
tanți ai tirului mondial, a găzduit 

^ultimele întreceri oficiale din acest 
«n: campionatele republicane de 
tir pe echipe. Pe. podiumul de pre
miere au urcat componenții forma
ției Progresul, cei care, au dovedit 
mai multă omogenitate, o pregă
tire superioară și multă voință de 
a învinge. Ei au primit titlul de 
eampioni .absoluți de tir pe anul 
1956. Iată de altfel cum arată 
principalele clasamente ale cam
pionatelor :

Clasament general absolut: 1. 
PROGRESUL — campioană ab
solută de tir a R.P.R. — 10 p. ; 2. 
Dinamo 10 p.; 3. Casa Centrală 
a Armatei 17 p.; 4. Energia 17 P-; 
5. Voința 23 p.; 6. Locomotiva 25 
p.; 7. 1'lamura roșie 27 p.; 8. 
Știința 31 p.; 9. Dinamo II 32 p.; 
10. A.V.S.A.P. 32 p.; 11. Recolta 
33 p. Clasament grupa armă li
beră calibru redus masculin: 1. 
CASA CENTRALA A ARMATEI— 
campioană a R.P.R. 14 p.; 2. Di
namo I. 19 p.; 3. Energia 23 p.; 
4. Locomotiva 28 p.; 5. Progresul 
29 p. Grupa armă liberă calibru 
redus feminin; 1. PROGRESUL 
— campioană a R.P.R. — 7. p ; 
2. Energia 12 p., 3. Dinamo 1 15 
p.; 4. Flamura roșie 22 p.; 5. Lo
comotiva 24 p. Grupa pistol cali
bru redus: 1. DINAMO I — cam-

r

ALATURI

L

Ghici ghicitoarea mea: de ce 
Bela Soos, care in ciuda tine
reții sale are un impresionant 
palmares și în general trece 
drept unul dintre cei mai buni 
șahiști ai noștri, n-a obținut 
încă titlul de maestru?

Vinovat nu e nici Comite
tul pentru Cultură Fizică și 
Sport, nici Inspecția de Șah și 
nici măcar cineva din subco
misia de clasificări, care ar fi 
uitat înlr-un sertar actele res
pective... Și totuși, un vinovat 
există. Beta Soos nu trebuie 
însă să-l caute prea departe. 
Cu un minimum de spirit au
tocritic îl poate găsi chiar în--. 
persoana sa. De cînd figurea
ză printre fruntașii șahului 
nostru, Soos a tot avut ocazii 
să obțină norma de maestru, 
care reprezintă, firește, un 
ideal pentru orice șahist și cu 
atit mai mult pentru un șahist 
tînăr. Dar Soos n-a privit ac
tivitatea sa șahistă cu sufi
cientă seriozitate, ne-a servit 
mereu, cum se spune, „una 
caldă... una rece", astfel că ti
tlul de maestru i-a tot fugit

de tir a R. P. R
ploană a R.P.R. — 3. p.; 2. Pro
gresul 4 p. ; 3. Casa Centrală a 
Armatei 5 p.; 4. Voința 9 p.; 5. 
A.V.S.A.P. 11 p. Grupa armă de 
vînătoare cu alice: 1. RECOLTA 
campioană a R.P.R. — 7 " ’
2. Progresul 2 p.; 3. 
trală a Armatei 3 p.;
14 p.; 5. Energia 5 
armă de vînătoare cu = 
A.V.S.A.P. — campioană a R.P.R. 
— 2. p.; 2. Casa Centrală a Ar-- 
matei 5 p.; 3. Dinamo 5 p. Grupa 
armă militară: 1. DINAMO —•
campioană a R.P.R. — 2. p.; 2. 
Casa Centrală a Armatei 4 p. • 3. 
A.V.S.A.P. 6 p.

Așa dar, i-am putut cunoaște, 
după cinci zile de întreceri, și pe 
ultimii trăgători care mai primesc 
anul acesta titlul de campioni re
publicani. Noul sistem de acor
dare a titlurilor (pe grupe de ar
me) nu ne-a permis în acest ma
terial să vă facem cunoscute rezul
tatele obținute în cadrul diferitelor 
probe (Ie vom publica însă în 
tr-un număr viitor).

Subliniem faptul că deși trăgă
torii asociației Progresul nu au 
obținut decît un singur loc întîi în 
cadru! grupelor, au reușit printr-o 
comportare constantă — la nivelul 
primului plan — în celelalte*  pro
be, să cucerească titlul de cam
pioni absoluți. Meritul este fără în
doială al lor și noi îi felicităm 
sincer pentru victorie. Dinamo a 
pierdut la „mustață" titlul cel 
mai Important suportînd, la ega
litate de puncte, un baraj care 
i-a adus... locul doi. Comportarea 
lor se înscrie printre cele mai 
bune.

- 7. p-4 
Casa Ceifi- 
4. Dinamo 
p.; Grupa 

glonț; 1.

nai ale noii performanțe? Drntre 
cele mai bune. Ana Șerban nu 
are decît 22 de ani și o singură 
zecime de secundă îi iipsește pen
tru ca numele ei să figureze prin
tre primele 20 de specialiste din 
lume ale acestei probe. Să spe
răm du', ca noul record să-și facă 
un „stagiu" cit mai scurt lăsând 
loc cifrei care va însemna consa
crarea internațională a tinerei a- 
tlete.

Cu excelentele rezultate reușite 
la efîrșitul săptămînii trecute, Mir
cea Ursac se dovedește, incontes
tabil, cea mai mare speranță a atle
tismului nostru în probele de gar
duri. Este interesanta povestea — 
scurtă, ce e drept — a recorduhi 
de la 110 mg. S-a alergat mai 
întîj cursa programată in cadrul 
meciului Locomotiva—Ene-gia—
Știința. La start, recordman :. pro
bei, Gheorghe Stânei și principa
lul său adversar, Mircea Ursac. 
La sfîrșit, cronometrorii au anun
țat: 14,9 ’ — Stânei, 15,0 Ursac, 
Primul egaila recordul național, 
celălalt reușea cel mai bun timp 
al său. Ei bine, unde-i nou! re
cord? 'Acesta a fost realizat in
tr-o ailtă cuirsă, cerută după cit se 
pare de Stânei, și care i-a adunat 
laolaltă pe cei mai buni specia
liști ai noștri. Tentativa a reușit... 
nu însă celui ce o ceruse. Cum am 
zice: nu-î pentru cine se pregă
tește ci pentru cine se nimerește.- 
Numai că de data asta, s-a nime
rit cum nu se poate ma.i bine. 
Noul recordman național abia a 
împlinit 19 ani. Progresul său la 
proba de 110 m.g. a fost rapid șî 
mai mult decît promițător:

1953
1954
1955
1956 
După

bătă, 1 
satisfacție, realizînd

—18,7 sec.
—16,3 sec.
—15,8 sec.
—14,8 sec.

i frumoasa ispravă de sîm- 
Ursac ne-a oferit a doua 

______ " __ “__L. 1 — după o 
cursă în care n-a avut cine să-l 
„întindă” —, excellenta cifră de 
54,3 sec. la 400 m.g. Esțe a 4-a

51,6; 
54,0;

ocv. ia iov, ---v-
performanță romînească din isto
ria probei (după Savel — fcl c' 
Stănel — 52,7; Steriade 
Truica — 54,3).

La meciul cu Norvegia, se 
firmau Virgil Mano'escu și Mana 
Diți, 6ăptămîna trecută Mircea 
Ursac...

Antrenori, iată florile atletismu
lui nostru, pe care voi trebuie sa

a-

le cultivați cu grijă și cu price
pere, penfru ca peste 4 ani, la 
olimpiada de la Roma, șă-și a- 
tingă întreaga lor strălucire...

I. M.

»

DE DRUM
din fața ochilor, așa cum dis
pare dinaintea drumețului, în 
pustiurile Saharei, mirajul oa
zei la care tocmai credea că 
a ajuns...

„Mirajul" i-a apărut din ncn 
în fața lui Soos, sub forma 
semi-finalei de la Oradea 
penultima etapă a campiona
tului republican de șah. O 
bună performanță în finală și 
mult dorita notă de maestru 
nu s-ar fi mai lăsat așteptată. 
Dar... a intervenit acel veșnic 
„dar" de care se împiedică 
mereu Beta Soos. Subestimln- 
du-și adversarii, el s-a pome
nii învins, rînd pe rină, de 
aproape fiecare dintre ei. Po
vestea asta e veche de cînd 
lumea; cînd crezi că nu mai 
e rumeni ca tine, abia atunci 
ai ocazia să cons tați că și 
pentru tine e valabilă inscrip
ția de pe anumite colete: 
tenție, fragil I".

Că Soos n-a avut nici 
motiv să fie vesel, după 
frîngerile de la Oradea, 
asta sîntem de acord. E
greu să te bucuri cînd o serie 
de șahiști pe care credeai că

„CL-

un 
în- 
cu
S‘

îi „ai în buzunar" te obligă 
să scrii mereu pe fise, „albul 
(sau negrul, după circumstan
țe l) cedează". Dar, de aici și 
pînă a-ți exterioriza năduful, 
trîntind piesele de șali (așa 
cum a... răspuns la „mat“-ul 
primit de la Samarian), e oale 
lungă. Și e mai lungă calea 
de la atitudinea pe care tre
buie s-o aibe un sportiv și pînă 
la gestul nesăbuit pe care La 
făcut Soos, supărîndu-se ca 
văcarul pe sat și plecînd din 
concurs. Un protest pe care 
l-am primit la redacție, sem
nat de toți participanții la 
semi finala de la Oradea, scoa
te în evidență gravitatea ges
tului lui Soos și încurcăturile 
pe care le-a produs in concurs. 
(Invingătorii lui Soos se văd 
privați de punctele cucerite 
prin luptă, iar învinșii scapă 
basma curată).

:..S-a scris de multe ori că, 
în sport, ca șî în alte domenii, 
calea spre măiestrie este lun
gă. Dar nici poetul cere a fo
losit pentru prima or-ă ima
ginea „...e o cale atît de lun
gă" și nici noi care l-am... pla
giat de atîtea ori, nu am cal
culat că pe acest drum sini 
unii care fac și pași.. 
așa cum a făcut, de 
Beta Soos.

Să sperăm măcar că 
tru ultima oară!

JACK BERARIU 
RADU VOIA

ta apoi,
pildă,

e peri-



BASCHET
In etapa a IV-a a campiona

telor republicane se dispută ur
mătoarele meciuri: MASCULIN: 
Progresul Arta București—G.C.A., 
Dirțamo Oradea—Dinamo Bucu
rești, Știința Timișoara—Progre
sul Cluj, Locomotiva P.T.T, Bu
curești—Energia Cluj; FEMININ; 
Știința Ministerul Invățămîntukti 
—Voința Orașul Stalin, Locomo
tiva București-Progresui Oradea, 
Flamura roșie Oradea — Energia 
București, Știința Cluj—Știința 
I.C.F., Jocurile Dinamo Tg. Mu
reș—Știința I.C.F., Progresul O- 
rașul Stalin—Progresul Tg. Mu
reș (masculin) și Energia Cluj— 
Progresul Tg. Mureș (feminin), 
au fost aminate din cauza par
ticipării echipelor Progresul Tg. 
Mureș la turneul din R. P. Un
gară. Meciurile Progresul Orașul 
Stalin—Progresul! Tg. Mureș 
(masculin) și Energia Ctaj— 
Progresul Tg. Mureș (feminin) 
se dispută marți 3(f octombrie, 
iar partida Dinamo Tg. Mureș— 
Știința I.C.F. (masculin) va fi 
programată ulterior.

BOX
Trei întîlnirj deosebit de impor

tante pentru configurația clasa
mentului. stat programate astazî 
și mîine în cadrul campionatului 
republican de box pe echipe 
Derbiul etapei va fi desigur ta- 
tîlnirea de la Galați: Casa Cen
trală a Armatei-Voința. Es.e vor- 
ha de o dispută care poate fi de
cisivă în lupta pentru titlu întru- 
cît Voința deține o victorie asu
pra dinamoviștilor. Programul 
complet al reuniunii va fi. după 
toate probabilitățile. următorul: 
Toma llie (C.C.A.)-Ludovic Am- 
bruș (Voința), N. Mîndreanu-I. 
Zlătaru, D. Boiangiu-N. Stoian. 
V. Czegeli-M. Miclăuș, Gh. Fiat- 
C. Gherasins, M. Stoian-D. Adam, 
Șerbii Neacșu-I. Schwartz, V. Ti- 
ță-Gheorghe Nicriae. D. Țwriui- 
L. Coc și I. Pintilie-I. Petrov. 
Reuniunea va avea loc mîine di
mineață.

Dinamo și Energia se vor „în
frunta" la Reșița. Formațiile nu 
sînt încă definitivate, dar este mai 
mult ca sigur că din alcătuirea 
lor nu vor lipsi: Toma Constan
tin, St. Văcaru, I. Dragnea, Ghe- 
țu Velicu, D. Gheorghiu (Dina
mo) și Dănilă Done, Gh. Zarati- 
rescu, Toma Tudor (Energia). La 
Sibiu: Progresiul-Flamura moșie. 
In cuprinsul programului se re
marcă meciurile: llie Gheorghe- 
A. Dragam, N. Ene-D. Pruooim, 
I. Demeter-I. Rodicenco, C- Kfcs- 
I. Zigler și N. Niță.A. Urdea.

CICLISM
Intre 28 octombrie și 4 noiem

brie se va desfășura a treia edi
ție a competiției pe etape „Cupa 
7 Noiertbrie", organizată de 
C.C.F.S. prin comisia d- ciclism. 
Traseul măsoară aproape 700 
km. întrecerea se va disputa pe 
următoarele șosele asfaltate: Giur
giu, Alexandria, LJrziceni, Olte
nița, Ploești și Pitești.

La start se va prezenta marea 
majoritate a cicliștilor care s-au 
întrecut timp de o săptămina, 
între 14 și 21 octombrie, în ca
drul celei de a Xl-a ediții a 
„.Cursei! Victoriei", desfășurată 
în genere, pe aceleași șosele.

Mîine se aleargă prima etapă 
Bucuresti-Giurgiu-București, (112 
km ) Plecarea la ora 9 de la 
km. 8.

RUGBI
LOCOMOTIVA GRIVIȚA ROȘIE- 

ENERGIA I.S.P. 3—0 (0—0)

Rezultatul cu care a luat stîr- 
șit această partidă confirmă încă 
odată inconstanța ide cairei dau 
dovadă, de la o etapă la anta, 
echipele noastre fruntașe. Ener
gia I. S. P. nu a reeditat jocul 
bun de duminică din companii 
formației C-C.A. și, înîîilniind o 
echipă combativă, s-a lăsatt do
minată, uneori copios (mai ales 
în repriza a doua), fiind nevoită 
în cele din urmă să părăsească 
învinsă terenul de joc. Locomo
tiva Grivita Roșie care a pre
zentat o formație bine pusă la 
punct, a impresionat în jocul la 

margine, unde a cules numeroa
se batoane prin Stoenescu, jucă
tor cu o remarcabilă detentă. 
Mlădiu și Cocor. De asemenea, 
am putut vedea cîteva grămezi 
deschise, bine organizate de pa
chetul de înaintași feroviari, care 
ar fi putut duce la o diferență 
tnai mare de scor, ele prinrfrrti-î 
de cîteva ori în poziție de ofsaid 
pe jucătorii adverși. In orice caz. 
Locomotiva Grivița Roșie se a- 
propie de forma ei bună, toc
mai în preajma Intîlnirii cu 
C.C.A.. ceea oe desigur că va 
mări interesul pentru această par
tidă. Cele trei puncte au fost rea
lizate prin transformarea de că
tre Nasta a unei lovituri de pe
deapsă. S-au remarcat Stoenescu, 
Cocor, Pica Enache (Locomo
tiva) și Rădulescu, Manolache, 
Mehedinți (Energia).

C.CA. — PROGRESUL SANA- 
TATEA 20—3 (II—0)

Deși lipsită de aportul a patru 
jucători titulari, echipa C.C.A. a 
obținut o victorie reta.iv ușoară. 
FrogresuJ a fost preocupată în 
special de apărare, reușind și 
cîteva contraatacuri, dkrte oare 
unul s-a soldat cu realizarea a trei 
puncte, datorite unei lovituri de 
picior căzute, executată de De- 
meîrescu. S-au remarcat Marina- 
cbe. Stoian, Penei u și Gh ionele a 
de ia învingători, Făgărășanu, 
Lazarovici, Demetrescu și Geor
gescu de la Progresul.

ȘTIINȚA CLUJ — DINAMO
BUC. 0—5 (0—5)

★
Mîine în campionatul catego

riei A se dispută trei Intîlniri 
deosebit de importante pentru vii
toarea configurație a clasamen
tului. Astfel, C-C.A. hitîlnește Lo
comotiva Grivița Roșie, Invm- 
gâtoarea Energiei I.S.P. Numai 
în cazul unei victorii, militarii 
mai păstrează șanse în lupta pen
tru tfthil de campioni ai R.P.R. 
Alte partide interesante: Progre
sul Sănătatea—Locomotiva P.T.T. 
și Dinamo IX — Energia S. M. 
din Orașul Stalin. Celelalte me
ciuri: Energia I.S.P. — Energia 
Fetroșani și Știința Cluj —• Di
namo București, In cat. B- se 
detașează întSnirea dintre Ener
gia Tîrnăveni și Energia Republ. 
București, una din fruntașele se
riei a Il-a.

TENIS DE MASĂ
Cele două meciuri masculine 

ale ultimei etape a campionatului 
republican de tenis de masă sînt 
următoarele: Arad: Voința- — Di
namo Tg. Mureș; Oradea: Flamu
ra roșie — Voința L. M. Bucu
rești.

In Capitală se va desfășura o 
singură întîlnire, cea dintre echi
pele masculine Progresul Bucu
rești (Harasztozi, Angelica Ro- 
zeanu, Botner) și Progresul Ctuj 
(Cobîrzan, Demeter, Paneth), par
tidă restanță din etapa a XlV-a.

In dubla Întîlnire de joi de la 
Cluj dintre formațiile Progresul 
Cluj și Energia Constructorul 
București, victoriile au fost îm
părțite: la bărbați au cîștigat 
bucureștenii. iar la fete victoria 
a revenit clujencelor. întrecerea 
masculină cîștigată de Energia 
cu 5—2, a scos în evidență for
ma deosebită în care se află ju
niorul Cobîrzan (Progresul Cluj) 
care a reușit să dispună catego
ric cu 2—0 de maestrul sportului 
Pesch și de recenta revelație Șir- 
lincan. Fată celelalte rezultate. 
Pesch (E) — Paneth (P) 2—I, 
Naumescu (E) — Demeter (P)’ 
2—0, Șirlincan — Demeter 2—1, 
Naumescu — Paneth 2—1, Pesch 
— Demeter 2—0. La fete, Progre
sul a învins cu 3—1 Energia. 
Menționăm victoria Getei Struga- 
ru asupra Martei Tompa. Rezul
tate tehnice; Tompa (P) — Stru- 
garu (E) 0—2, Gavrilescu (P) — 
Folea (E) 2—I, Tompa, Gavri- 
lescu — Strugaru. Folea 2—0, 
Tompa — Folea 2—0.

★
Azi și mîine, la Bacău. Foc

șani, Reșița, Ploești și Satu Ma
re se vor desfășura întrecerile pe 
echipe (masculin și feminin) ale 
fazei interregionale a campiona
tului de calificare. Echipele în
vingătoare plus reprezentanții o- 
rașului București, se vor întîlni 
în turneul final de la Oradea în 
zilele de 9. 10 și 11 noiembrie.

HANDBAL
Campionatele republicane se 

apropie cu pași repezi de sfîr- 
șit. In cele trei competiții mai 
sînt de jucat (inclusiv etapele 
de mîine) trei etape în campio
natul masculin categoria A, pa
tru în campionatul feminin cate
goria A și două în campionatul 
masculin categoria B.

Spre deosebire de ceilalți ani, 
actuala ediție a acestor campio
nate a fost foarte disputată, așa 
îneît, cu puțin timp înainte de ter
minarea lor, doar într-unul—cel 
feminin de categoria A — poate 
fi întrezărită echipa care va îm
brăca tricourile de campioană. Și 
dacă zecile de jocuri disputate 
JMnă în prezent nu au putut lă-

Olimpiu S'odea (Știința I.C F.)

muri această problemă sportivă, 
aceea a cîștigătorului, nu a ră
mas decît ca ultimele partide ale 
întrecerilor să decidă soarta pri
melor locuri.

Iată programul jocurilor de 
mîine:

Masculin, categoria A: Bucu
rești: Dinamo 6 — FL roșie Cis- 
nădie; Iași: Știința—Progresul 
Arad; Făgăraș; Energia—C.C.A • 
Sibiu: Voința—Energia ReșiU: 
Ptoești: Energia—Energia Timi
șoara; Timișoara: Știința—T)ii»a:no 
Orașul Stalin.

Feminin, categoria A: Bucu
rești: Știința I.G.F.—Fl. roșie 
Steagul roșu; Buhuși: Fl. roșie 
—Știința Min. învățământului; 
Reșița: Energia—Știința Timișoa
ra; Codlea: Recolta — Fl. roșie 
U.T.T.; Sighișoara; FI. roșie — 
Progresul Or. Stalin: Sibiu: Fl. 
roșie — Progresul Tg. Mureș.

Masculin categoria B: Tg. Mu
reș: Dinamo—Locomotiva G.N. ;
Varias: Recolta—Știința I.CJF.;
Jimbolia: Recolta—Știința Galați; 
Odorhei; Progresul — Progresul 
Bacău; Cluj: Știința—Energia
I.C.M. Reșița; Tirgoviște: Ener
gia—Energia Sibiu.

*
In cursul acestei săptămini s-au 

disputat jocurile restanță: Știința 
I.C.F. — Știința Cluj (masculin 
oat. B) 21—2 (11—1), Progresul 
Orașul Stalin — Fl. roșie U.T.T. 
(fem. cat. A) 3—1 (1—0) ; Ener
gia Timișoara — Progresul Arad 
(mase. cat. A) 12—9 (6—4) ; Ști 

ința I.C.F. — Știința Cluj (mase, 
cat. B) 21—2 (11 — 1).

VOLEI
Programul etapei a III-a a re

turului campionatelor republicane 
este următorul:

MASCULIN: Energia Orașul 
Stalin—Progresul 1TB, Locomo
tiva București—Știința Timișoara. 
Dinamo București — Progresul 
IMF Cluj, CCA-Progresui Galați; 
FEMININ: Locomotiva Bucu
rești—Știința ICF, Voința Orașul 
Stalin—Dinamo București, Dina
mo Timișoara—Progresul Bucu
rești, Energia București—Flamura 
roșie Cluj, Progresul Cluj—Voin
ța Sibiu.

Jocurile restante în campiona
tul feminin au fost programate 
pentru următoarele date: Voința 
Orașul Stalin—Știința ICF la 6 
noiembrie, Progresul CPCS— 
Progresul Cluj la 6 noiembrie, 
Voința Orașul Stalin—Progresul 
Cluj la 30 noiembrie. De ase
menea, în vederea participării 
reprezentativei asociației Știința 
la turneul U.I.S. de la Prag» 
au fost făcute următoarele mo

dificări în programul campiona
tului masculin: meciul Știința Ti
mișoara—Energia Orașul Stalin 
se dispută la 6 noiembrie. Pro
gresul I.M.F. Cluj—Progresul 
ITB în cursul lunii noiembrie (nu 
s-a fixat data precisă). Progre
sul IMF Cluj—Știința Timișoara 
la 6 decembrie și Știința Arad— 
Dinamo București la 16 decem
brie.

ATLETISM
Din nou, atleți ta luptă pentru 

titlurile naționale... De data a- 
ceasta, cei chemați să-și dispute 
întljetatea pe stadionul Tineretului 
stat specialiștii probelor compuse, 
ai ștafetelor și ai unor probe 
neclaske.

Vor fi două zile de bogată acti
vitate atletică. Atît sîmbătă cît 
și duminică programul se va des
fășura și dimineața și după masa. 
Pentru titlurile de campioni, se 
vor dispiuta următoarele probe: 
Bărbați: decatlon. 4x200 m., 4x800 
m„ 4x1500 m. Femei: pentatlon, 
4x200 m. Juniori (17—18 ani): 
pentatlon, 4x200 m., 4x800 m.,
1500 m. obstacole. Junioare (17—18 

ani): pentatlon, 4x200 m., 3x800 m.
In afară de probele amintite, 

programul mai cuprinde și altele. 
Bărbați: 200 m., 1000 m_, 3000 m., 
5 km marș, ștafeta 400 + 300 + 200 
+ 100. Femei; 60 m. ștateta 400+ 
300 + 200+100. Pentru juniori (17 
18 ani): 300 m, 1000 m, 3 km. 
marș, triatlon—100 m., greutate si 
lungime—, ștafeta 400+300+200+ 
100. Pentru junioare (17—18 ani): 
60 m_, triatlon — 100 m., greutate, 
lungime —, ștafeta 400+300 + 200+ 
100. Juniori (15—16 ani): 500 m. 
Junioare (15—16 ani): 60 m.

Amintim campionii de anul trecut 
ai principalelor probe: Bărbați : 
decatlon. Victor Cfocă (Dinamo) 
5201 p; 4x200 m.: Dinamo 1:29.0; 
4 x 800 m.: Dinamo 7:45.4, 4x 1500 
m.: Diwamo 16:06.8. Femei : pen
tatlon : Ana Șerban (Știința) 
3746 p; 4 x 200 m. Locomotiva 
1:47.8; Juniori: pentatlon Rudolf 
Licker (Recolta) 1854 p; 4 x 200 m. 
Flamura roșie 1:38.0. 4x800 m
Știința 8:32.6; Junioare: penta
tlon Inge Knobloch (Constructorul) 
1995 d

LUPTE
campionatul republicam

PE ECHIPE
Etapa a III-a-retur: (duminică) 

Grupa I București: Progresul Buc., 
Energia B. Mare, Fl. roșie Cluj, 
C.C.A-, Grupa II Or. Stalin: Ener
gia Or. Stalin, Energia PI., Fl. ro

Finala Cupei R. P. R. la oină
Ieri, pe stadionul Energia Fla

căra din Ploești au început întrece
rile finale din cadrul Cupei R.P.R. 
la oină. Intîlnirile au prilejuit în 
genere dispute spectaculoase, con- 
statîndu-se din nou că actualul 
sistem da joc este mai dinamic și, 
ca atare, meciurile au plăcut pu
blicului. O luptă strînsă s-a dat 
între reprezentatitvele ■asociațiilor 
Știința, Energia și Progresul, care 
au prestat jocuri de o înaltă fac
tură tehnică.

Jucătorii asociației Știința au 
reușit să învingă, după o luptă 
susținută, echipe bine pregătite ca

IN CAPITALĂ
AZI

ATLETISM—Stadtonul Tineretului 
ora 10 și 14: Campionatele R.P.R. de 
decatlon și ștafetă.

HANDBAL — Teren C.A.M. (Bel
vedere) ora 16 : Știința I.C.F.-F1. ro
șie St. Roșu (fem. cat. A.).

VOLEI-BASCHET — Sala FLoreas- 
ca. ora 16,30: C.C.A.-Progresul Ga
lati (v.m.); Locomotiva București- 
Stiința I.C.F. (v.f.); Știința I.C.F.- 
Vointa Orașul Stalin (b.f.).

POPICE — Arena Recolta, ora 16: 
Cupa 7 Noiembrie.

** M î I N E

ATLETISM—Stadionul Tineretului 
ora 9 și 14: Campionatele R.P.R. de 
decatlon și ștafetă.

HANDBAL — Stadion Dinamo O- 
bor, ora 9,30: Progresul I.T.B.-Ener
gia Cîmpia Turzii (mase, calificare): 
ora 11,30: Dinamo 6-F1. roșie Cisnă- 
dle (mase. cat. A.).

CICLISM — Șoseaua Giurgiului 
(Km. 8). ora 8: Plecarea în prima e- 
taoă din Cursa 7 Noiembrie

POPICE — Arena Recolta, ora 9 : 
Cupa 7 Noiembrie.

BASCHET-VOLET — Sala Fl-orcas- 
ca, ora 9: Energia Constructorul-Fl. 
roșie Cluj (v.f.); Locomotiva Bucu- 
rești-Știința Timișoara (v.m.); Dina
mo București-Progresui Cluj ^(v.m.); 

șie Arad, Energia Hunedoara, 
Grupa III Chij: Energia Cluj, Di
namo Buc., Fl. roșie Gl., Locomo
tiva Tim., Grupa IV Reșița (luni): 
Progresul Lugoj, Voința Tg. Mu
reș, Energia Reșița, Dinamo S. 
Mare.

CLASAMENTUL ÎNAINTEA 
ETAPEI a III-a

Din. Buc. 21 10 1 1 146:21 66
C.C.A. 21 17 3 1 122:46 58
Progresul L. , 21 16 3 2 106:58 56
Locomotiva T. 21 13,3 5 96:65 50
Energia PI. 21 13 3 5 100:63 50
Energia O*.  Sta lin 21 12 4 5 104:60 43
Energia R. 21 11 4 6 96:66 47
Energia B. Mare 21 10 3 3 66:77 44
Progresm B. 
Voința Tg. MJ.

21 « 6 7 00:85 43
21 7 3 11 70:05 38

Energia CI. 21 5 4 12 66:99 35
Fl. roșie CI. 21 5 2 :14 60:106 33
Dinamo S. M. 21 4 2 15 61:103 31
Fi. roșie Arad 21 2 4 15 49:116 29
Energia Huned. 21 2 1 50:118 36
Fl. roșiti Galați 21 1 0 20 25:141 20

ȘAH
întrecerile semifinaliștilor cam

pionatului republican au trecut în 
a doua jumătate a desfășurării 
lor. încep să se precizeze pozițiile 
fruntașilor și îi putem considere, 
de pildă, pe Drimer (la București) 
și Mititefu (la Iași) calificați si
gur în finală. In schimb, pentru 
celelalte locuri lupta continuă să 
fie deschisă și surprize — chiar 
de mari proporții — mai pot sur
veni.

La București, remarcăm pu
ternica reintrare a lui Urseanu. 
care învmgîndu-1 pe Varabiescu și 
făcînd remiză cu Pavlov, are a- 
cum 6 puncte, cu perspective de a 
mai acumula 1 jwn. din întrerup
tele ou Menas și Negrea. Și-a a- 
meîiorat poziția și Reicher: 6 
puncte (și o întreruptă ctștigată la 
Urseanu). Aceștia doi urmează în 
clasament după Drimer 8 puncte 
(o întreruptă cu avantaj la Silber- 
man), Negrea 7 jum. (o între
ruptă egală ou Israel) și Breazu 
7 (o partidă mai puțin jucată) 
Locurile V—VI stat împărțite de 
Pavlov 5 jum. (1) și Voiculescu 
5 jum. p.

La Iașf, după runda a 11-a, plu
tonul fruntaș a acumulat urmă
toarele punctaje : Mititelu 9 (o în
treruptă cu, avantaj la Weisman), 
Radovici 7 Jum, Pitpinic 7 (1), 
Halic 7, Neamțu și Rădiutlescu 6 
jum. (1). Aci lupta este extrem de 
strînsă, iar Costea, came are 6 
puncte și o partidă întreruptă 
dezavantaj la Pitplnic, depur 
mari eforturi pentru calificare. G 
Alexandiescu are 6 puncte și 2 în
trerupte.

Progresul și Energia. Chiar sco
rurile de 5—2 cu Energia și 9—8 
cu Progresul arată clar cît de dis
putate au fost jocurile respective. 
Iată rezultatele înregistrate în 
prima zi : Progresul — Locomoti
va 15—6; Știința —Energia 5 —2; 
Recolta—Voința 21—0; Dinamo - 
Progresul 12—4; Știința — Loco
motiva 11—4 ; Energia — Voința 
23—0; Știința — Progresul 9—8; 
Dinamo — Recolta 13—5; Locomo
tiva — Voința 17—2.

M. Bedrosian, corespondent

ora 17: Locomotiva București-Pro
gresui Oradea (b.f.); Locomotiva 
P.T.T.-Energia Cluj (b.m.); Progress. 
Arta-C.C.A. (b.m.).

FOTBAL — Stadion Giulești, ora 
10.45: Locomotiva M.C.F.-Dinamo P - 
tești (cat. C); teren Energia 23 Au
gust (Dud ești), ora 10.39: Energia "I 
August-Energia Constanța (cat. C ,: 
teren FI. roșie (Veseliei), ora 10,3u- 
FI. roșie Bere Rahova-Locomotiva 
Galați (cat. C.); teren Viscofil, ora 
11: Fl. roșie Viscofil-Progresul Slati
na (Cupa comisiei centrale de fotbal- 
juniori).

RUGBI — Stadionul Tineretului, te
ren IV, ora 10: Progresul Sănătatea- 
Locomotiva P.T.T. (cat. A); ora 11.30: 
Dinamo IX-Energia S.M. Orașul Sta
lin (cat. A.); teren II. ora 10: Ener
gia Mine București-Progresui Tecuci 
(cat. B.); ora 11,30: Energia I.S.P - 
Energia Petroșani (cat. A.); teren 
III, ora 10: Progresul I Buc.-Știința 
Arad (cat. B.): ora 11.30: Știința Buc.- 
Fl. roșie Orașul Stalin (cat. B.); te
ren Progresul F.B., ora 10.30: Pro
gresul F.B.-Locomotiva Buzău (cat. 
B.); teren Parcul Copilului, ora 15: 
Locomotiva Griyița Roșie-C.C.A. (cat. 
A.).

TENIS DE MASĂ. — Sala Ener
gia Constructorul (str. Aurora nr*  
1); ora 10.30: Progresul Buc.-Progre
sul Cluj (mase. camp. cat. A).
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Ancheta: care sint cauzele nivelului scăzut al fotbalului nostra 
Ne vorbește un vechi iubitor al fotbalului 
Profesorul Universitar Victor Vlad de la Timișoara

gest amabil, prietenesc, să

planșe uriașe susțineau
Iar pe masa

atmosferă. Nu 
nici o intro- 
șiretlic repor-

Am bătut încetișor in ușă, cu 
timiditatea fostului student care 
regăsește atmosfera facultății. Ști
am că îndărătul ei lucrează unul 
din eminenții profesori ai Poli
tehnicii din Timișoara, recunos
cut ca o autoritate a arhitecturii 
noastre: prof. Victor Vlad, șeful 
catedrei de construcții civile și in
dustriale a Facultății de construc
ții din Timișoara. Ne temeam că 
îl vom irfbportuna cu „ancheta" 
noastră. Nejustificate ezitări!

Ușa s-a deschis brusc in fața 
noastră și prof. Vlad ne-a invitat 
cu un _ 
intrăm. In încăperea albă, lumi
noasă, "
schițe și planuri. Iar pe masa 
prof. Vlad ce cjedeți că am vă
zut? Nu, e aproape imposibil să 
ghiciți! Macheta unui cochet sta
dion. Urmărind direcția privirilor 
noastre, profesorul ne spuse ime
diat: „Este proiectul noului sta
dion al orașului care sperăm 

că va putea fi privit curind in di
mensiuni naturale".

Eram așa dar in 
mai era nevoie de 
ducere, de nici un... 
fericesc pentru a ajunge Ia subiect. 
Trebuia scăpat un asemenea mo
ment?

„Unui om la virsta mea (pro
fesorul Vlad se consideră bătrîn; 
dar totul — activitatea pe care 
o depune, vioiciunea în priviri, in 
gesturi și chiar marele interes 
pentru sport, după cum o să ve
deți — totul îl contrazice) 
ii stă bine să vorbească despre 
sport, mai precis despre fotbal pe 
care-1 urmăresc de mai bine de 
30 de ani. Am jucat ți eu la 
Budapesta — unde mi-am făcut 
studiile — mijlocaș dreapta în e- 
chipa Facultății de arhitectură. In 
1920. am participat la înființarea 
primei asociații sportive studen
țești la Timișoara. Și de atunci 
n-am mai părăsit stadionul. As
tăzi, îmi iau cu regularitate bi
letul pentru jocul de duminică și 
nu lipsesc de la locul meu din 
tribună. Ce pot să spun despre 
nivelul actual al fotbalului? Ia
tă-mi — în mod schematic — pă
rerile- Fotbalul străbate o perioadă 
dificilă din care va ieși cu si
guranță. El dispune de resurse 
suficiente spre a trece acest hop. 
Este bine insă să-i asigurăm o 
creștere calitativă uniformă. A- 
cum se pare că se dezvoltă o 
tendință periculoasă: aceea ca pro
vincia să devină o pepinieră a 
Bucureștiului. Adică echipele Ca
pitalei să... consume ceea ce pro
duc ca talente fotbalistice cele
lalte orașe. Nu este bine, pentru 
fotbal în general. Trebuie cres
cute elemente pretutindeni. Asta 
va da încredere antrenorilor care 
se ocupă de juniori să persevereze 
în munca lor și nu să descurajeze. 
Este necesar, de asemenea, ca ma
rea dorință a tinerilor de a prac
tica fotbalul să fie mai departe 
susținută prin construirea de baze 
sportive. Fiind în domeniul meu, 
aș vrea să arăt că stadioanele 
de spectacol (N.R. stadioanele de 
mare capacitate) ar trebui con
struite în centrul orașelor, așa 
cum s-a procedat și se procedează 
în mai toate orașele Europei (Kiev, 
Berlin Roma etc.). Servim ast
fel și urbanisticei orașelor, dar și 
fotbalului care va cîștiga noi 
simpatizanti. Antrenorii nu au su
ficientă personalitate. îmi aduc 
aminte de un antrenor de aici, 
Demeter Frânez. Nici unul dintre 
internaționalii Ripensiei nu mișca 
fn fața lui. I se arăta un res
pect Justificat și o deplină ascul
tare. Ceea ce nu se petrece azi

■

echipele noastre.unele dintre 
nu e bine. Cînd am construit

„23 August" din

la 
Și 
actualul stadion 
Timișoara de 2.000 locuri ne zi
ceam: va fi vreodată plin? Acum 
ne gindim Ia un stadion de zece 
ori mai mare. Este posibil ca o 
asemenea popularitate să nu îm
pingă înainte fotbalul nostru? Eu 
cred că nu! Cu o singură condi
ție insă: ca măsurile care se iau 
să țină seama de realități, să fie 
mai puțiîf birocratice, formale Și 

chiar centraliste și să canalizeze 
in sens pozitiv tot entuziasmul ze
cilor de mii de iubitori ai acestui 
sport, printre care îmi face plă
cere să mă număr și eu.“

EFTfMIE IONESCU

Ploaie de goluri, joi 
Dinamo București — Știința

ia „Dinamo"
Cluj 8-0!

Dinamo a 
ai fotbalului.

fost 
îm- 
ve- 

mai 
(E-

— nu au întimțiinat re- 
decît în primele 15 mi
toc, cînd — ca un adevă-

avut inițiativa, au pericli-

Joi Stad ionul 
plin cu iubitori 
pinși și de curiozitatea de a 
dea la lucru două din cele 
bune echipe din categoria B_
nergia Steagul roșu Orașul Sta
lin și Progresul C.P.C.S.), dar 
mai ales de a urmări pe eroii a 
două jocuri de duminica trecută 
(Dinamo București — învins la 
Sofia cu 8-1 și Știința Cluj — 
învingătoare la Bacău cu 1-0), 
Mai era la mijloc și „atracția cla
samentului" categoriei A, unde se 
dă una din cele mai pasionante 
bătălii pentru evitarea retrogra^ 
dării, din cite a cunoscut această 
competiție. Deci, suficiente puncte 
de atracție- *

• Participanțn din Capitala Ia 
concursul Pronosport nr. 43 din 22 
octombrie își mai pot depune buleti
nele și duminică pînă la ora 11. Se 
reamintește cu această ocazie că 
pentru concursul nr. 43 sînt reportați 
68.281 lei de la concursul nr. 42 din 
21 octombrie.
• Plata premiilor de la concursu

rile Pronosport SPECIAL din 18 oc
tombrie și nr. 42 din 2 octombrie 
continuă în Capittală astăzi după a- 
miază începînd de la ora 17 la agen
țiile proprii Pronosport din raioanele 
în care și-au depus premiații bule
tinele.

>Incepînd cu concursul Prono
sport nr. 44 (etapa din 4 noiembrie) 
se reintroduc premiile speciale pen
tru „0“ rezultate. La fiecare coneurs 
săptămînal, vor fi acordate următoa
rele premii speciale: 2 motociclete 
I.J. și 5 ceasuri de mînă „Doxa". O 
motocicletă I.J. va fi acordată par
ticipantului cu cele mai multe va
riante eu ,,0“ rezultate. Celelalte pre
mii speciale — o motocicletă și 5 cea
suri „Doxa" — se vor acorda prin

Dacă partida dintre echipele de 
categorie B — în ciuda faptului 
că ambele au părut obosite — a 
satisfăcut în general și mai ales 
în prima repriză, în schimb „ve
deta" n-a corespuns decît în mică 
măsură și aceasta datorită numai 
echipei — remaniate — a dinamo- 
viștilor. Bucureștenii făcînd un 
un adevărat salt de la 1-8 la 8-0 
(2-0), cu care au cîștigat joi, spre 
surprinderea unora și stupefacția 
altora 
zistență 
nute de ,___ _ _____
rat foc de paie — studenții clu
jeni au . .
tat poarta lui Uțu și au ratat o 
mare ocazie prin Lutz. In rest, 
Dinamo a stăpînit terenul cu un 
joc omogen, insistent, destul de 
variat și eficace. In plus, trebuie 
spus că dinamoviștii n-au avut 

în față o ECHIPA ci 11 JUCĂ
TORI. Cinci din ei au format o 
apărare care, lipsită de coeziune, 
orizont și resurse fizice, n-a con
stituit o pavăză serioasă pentru 
tînărul portar Șerban (vinovat și 
el de 2-3 goluri...); iar ceilalți 
cinci au alcătuit o înaintare în care 
fiecare (dar mai ales Suciu și Geor
gescu) a jucat pe cont propriu, cu 
driblinguri prelungite țgnă la 
pierderea mingii, în dauna unui 
joc colectiv. In asemenea condi- 
țiuni, Știința nu putea face mai 
mult, trebuind să se resemneze 
cu locul codaș, pe care nu vedem 
cum l-ar mai~ putea părăsi, mai 
ales cînd jucătorii săi joacă și 
așa cum au jucat joi. Cei care au 
văzut meciul de la Sofia susțin că joi 
a fost reeditată ca aspect partida 
Ț.D.N.A. — Dinamo : 
jucat de data aceasta 
mafiei bulgare, mareînd 
spre jocul său obișnuit, 
cacitate în atac la car-e însă a 
contribuit, desigur, și apărarea 
adversă. Rămîne ca meciurile ur
mătoare să confirme această re-

Dinamo a 
roiul for- 
o revenire 
de o efi-

onosport
tragere din urnă. Premiile speciale 
pot fi obținute cu variante cu ,,0‘* 
rezultate obținute pe orice fel de bu
letine: simple, colective, fracționate, 
ș.a. Pentru a putea lua parte la a- 
trtbuirea acestor premii speciale, par- 
tlcipanții posesori de variante cu „0“ 
rezultate exacte vor trebui să com
pleteze pînă joia următoare concursu
lui declarații tip. Amănunte comple
te asupra participării și atribuirii 
premiilor speciale pentru „0" rezul
tate apar în nr. 133 al revistei „Pro
gramul Pronosport" care apare luni 
29 octombrie. Iată acum programul 
concursului Pronosport nr. 44 (etapa 
din 4 noiembrie 1956):

I. Energ. Met. St. roșu Orașul Sta- 
lin-Burevestn-ic Chișiinău (meci inter
național).

Energia Steagul Roșu Onești! Stalin, liderul seriei a 11-a a ca
tegoriei B. De ba stingă la dreapta, sus: Raiciu, Percea, Fusulan, 
Aron, Proca, Marinescu (căpitanul echipei); jos: Constantinescu, 
Hasoti. Ciripoi. David, Zaharia. (Foto M. Petrescu)

venire. Pînă 
că reintrarea 
un efect binefăcător 
samblului și 
Utu inspiră 
și că cele 8 
lui Ene (3), 
noiu (2) și 
prompt arbitrajul lui C. Popescu 
(București).

DINAMO: Uțu-Izghireanu, Ba
cul II. Băcut I-Călinoiu. Nun- 
weiller-Mihai, Nicușor, Ene. Nea- 
gu, Suru.

ȘTIINȚA : Șerban-Szekely, Lu
ca, Isac-Moldovan, Petru-AvTam, 
Suciu, Georgescu. Lutz, Drago
man.

atunci să subliniem 
lui Nicușor a avut 

asupra an- 
orientării echipei, că 
mai multă încredere 
goluri au fost opera 
Suru, Neagu. Căli- 
Mihai. Bun, atent și

PETRE GATU

ȘTIRI
pentru 

următoa- 
din cate-

• Au fost amînate 
data de 1 noiembrie 
rele jocuri de duminică 
gorie B : Dinamo 6,București — 
Știința Iași, Energia Flacăra Me
diaș—Energia Uz. tract. Orașul 
Stalin și Locomotiva Cluj—Ener
gia Metalul Reșița.

• In alara meciurilor de cate
goria A anunțate în numărul 
trecut al ziarului nostru, dumini
că mai este programat un joc: E- 
nergia Minerul Petroșani—Progre
sul București la Petroșani.
• Duminică, toate jocurile de 

campionat vor începe la ora 15.15.
• După cum se știe, Energia 

Flacăra Ploești va juca la 1 no
iembrie în Belgia, la Anvers, cu 
selecționata 
vor deplasa 
Plecarea la

orașului. Ploeștenii 
un lot de 14 jucători- 
30 octombrie.

PENTRU CUPLAJULBILETE
FOTBALISTIC DE PE STADIO

NUL REPUBLICII

Biletele pentru cuplajul de mîine 
de la Stadionul Republicii (Sel. tine
ret R.P.R.-Energia Flacăra Ploești și 
Dinamo București-Știința Timișoara) 
se găsesc de azi la: agenția Prono
sport (cal. Victoriei 9), agenția CCA 
(bd. 6 Martie), agenția Dinamo (șos. 
Ștefan cel Mare), casele din str. Haș- 
deu (Stadionul Republicii) și chioș
cul din str. Ion Vidu. Biletele cu 
preț redus pentru elevi și studenți 
se pun în vînzare duminică la ora 
8.30 la Stadionul Republicii (str. Haș- 
deu).

Spectatorii care au cumpărat bi
lete pentru cuplajul Inițial progra
mat pe Stadionul ,,23 August" (R.P.R.- 
Suedia tineret) vor primi contrava
loarea lor la casele de bilete de un
de le-au luat, începînd de azi ora 8 
pînă luni 29 oct. ora 18. Cei care nu 
se vor prezenta în acest termen, vor 
pierde contravaloarea biletelor cum
părate.

U. R.P. Polonă-Finlanda.
HI. Știința Timlșoara-C.C.A. Bucu

rești.
IV. En. Min. P<=troșani-En. FI. 

Ploești.
V. Locomotiva Buc.-Știința Cluj.
VI. Progresul București-Diinamo Ba

cău.
VII. Flamura roșie Arad-Dinamo 

Buc.
VIII. Progresul Oradea-Loc. Timi

șoara.
IX. Știința Iași-En. Met. 1 Mai 

Ploești.
X. Energ. FI. Cîmpina-Progresui 

C.P.C.S. București.
XI. Progresul S. MJare-En. M*et.  C. 

Turzii.
XII. Dinamo Bîrlad-Energ. FI. Mto- 

reni ,

MECIURI DE REZERVA

A. Racing Club Paris-St. Etienne 
(camp, francez).

B. Nancy -Socha ux (camp, francez).

Meciul de fotbal R.P.JL - Suedia (tineret) a fost aninat
Federația suedeză de fotbal a 

anunțat vineri, printr-o telegramă, 
că echipa 
retohii din

reprezentativă a tine- 
Suedia nu poate face

„JȘi avioanele și-au luat zborul 
spre Melbourne...

(urmare din pag. 1)

locuri. In orice caz. sint sigur că 
băieții noștri pleacă ia Olimpiadă 
cu dorința fermă de a lupta din 
toate puterile pentru o comportare 
cit mai bună. Am muncit mult in 
ultima vreme și credem că vom face 
față tuturor dificultăților pe care 
ni le pune în față o întrecere de 
anvergura celei olimpice..
• I. BARBU, mărșăluitorul nos

tru, a „înghițit" in ultimele Juni o 
serioasă cantitate de kilometri. 
Acum, înainte de a urca scările a- 
vionului ne mărturisește încrezător:

— întrecerea de 20 km. marș de 
la Melbourne va fi foarte grea. 
Abia aștept să sosim în Australia 
ea să mă acomodez cu clima. Sper 
să vin în primele locuri. Pamisch 
(Italia) pare favoritul cursei, după 
cursa Praga-Podebrad, unde a rea
lizat un timp excelent. Dar... vom 
trăi si vom vedea.
• NICOLAE LINCA, se va avîn- 

ta în lupta „semi mijlociilor" pe 
ringul de la West Melbourne Sta
dium :

— Am de plătit două .polițe" la 
Jocurile Olimpice, ne spune e’. Lui 
Annex și Walaszek. La Walaszek 
am pierdui anul trecui in turneul 
de la Varșovia și m-am pregătit 
special, ca să-mi iau revanșa. Dacă 
trec de ei, și cred c-am să reușesc 
lucru', acesta, am șanse serioase 
pentru medalia de aur. Voi lupta 
pînă la ultima picătură de energie... 
Numai — și aci chipul lui Linca 
e umbrit de supărare, — să nu cad 
pe mina unor arbitri pre~r rigizi...

• GHEORGHE NEGREA, repre
zentantul nostru la cat. semi grea, 
vădit emoționat, răspunde și el în
trebărilor noastre i

— Ce părere ai despre șansele . 
tale ?

— S-au înscris printre alții, Tor
na, Nietschke și alți boxeri cu ex
periență. Eu sînt la prima compe
tiție de lung metraj... Antrenamen
tele din ultima vreme mi-au folo
sit foarte mult. Mi-am dezvoltat re
zistența și viteza în lovituri. Viteza 
în execuție, principala mea armă, 
îmi poate aduce multe victorii... Dar, 
mai ales la categoria noastră, pro
nosticuri1 e sînt totdeauna riscan
te... E prima mea olimpiadă insă, 
și doresc din tot sufletul o compor
tare cît mai bună. Așa am promis 
prietenilor mei, familiei și utemi- 
stilor din Sibiu...
' • IOSIF STRBU care s-a întors 
de la Helsinki cu o medalie de aur, 
ne spune :

— Plecăm la Melbourne ca să ne 
revedem după patru ani vechii ad
versari și noii pretendenți la me
dalia de aur. Plecăm în cea mai 
lungă călătorie și am dori ca să 
nu facem drumul*  degeaba. Dimpo
trivă. Să ne înto'arcem cu cele mai 
bune rezultate de acolo. Sper că 
vom reuși. Pregătirea îndelungată, 
voința și încrederea în forțele noas
tre ne dau tot dreptul să așteptăm 
cu optimism întreceri e celor mai 
burnt sportivi ai lumii. Tot timpul, 
cînd vom concura, acolo în depăr
tata Australie, ne vom ghidi la 
voi, iubiți prieteni, care așteptați 
fapte mari de la noi...

MIINE ÎN CATEGORIA A
București: Dinaiuu București —J 

Știința Timișoara, Stadionul ReptF 
micii ora 15.15. In deschidere, la 
ora 13.30, un meci amical: SeL de 
tineret a R.P.R. — Energia Fla
căra Ploești.

Petroșani: Energia Minerul —
Progresul București

CLASAMENTUL
1. C.C.A. 21 13 3 5 53:23 29
2. Energia FI. PI. 21 9 8 4 39:18 2»
3. Știitnța Timiș. 21 9 7 5 31:25 25
4. Locom. Buc. 21 7 9 5 40:26 27
5. FI. roșie Arad 21 9 5 7 32:33 23-
6. Dinamo Buc. 19 9 2 8 35:30 20
7. Prog. București 22 7 6 9 33:36 20
8. Din. Or. Stalim 22 8 4 10 33:37 20
9. Prog. Oradea 19 8 3 6 22:33 13,

10. Energia Petr. 20 6 5 9 23:30 17
11. Locom. Timiș. 21 4 9 8 16:30 17,
12. Dinamo Bacău 21 6 4 11 23:35 10
13. Știința Cluj 21 5 5 11 16:40 15

CELELALTE MECIURI ALE 
ETAPEI

noiembrie, București: Locomo- 
— Flamura roșie Arad 
noiembrie, Timișoara : Locomoi
— Dinamo Bacău 
noiembrie : Cluj: Știința —1 

Progresul Oradea.
15 noiembrie, Ploești: Energia 

Flacăra — Dinamo Orașul Stalin 

depiasarea la București, propuninri 
ca meciful cu echipa R.P.R. ce ur-i 
ma să aibă loc duminică în Ca-î 
prtală să se desfășoare la o altă1 
dată.

au început să ztăr- 
insistent, elicele au 
rotească, dind de ves. 
aerodrom Că au mat

...Motoarele 
nîie tot mai 
pornit să se 
te celor de pe 
rămas puține clipe pînă la despart 
tbe... S-au schimbat ultimele saJu. 
turi, ultimele îmbrățișări și cu bra
țele pline de flori, tinerii sportivi 
ai țării noastre s-au urcat în avi-: 
oane. In urma lor ușile s-au în
chis... Dar la ferestre au apărut! 
batiste și miini care făceau încă 
semne celor de pe aeroport...

Păsările de aluminiu s-au ridicat 
sus, (find piept voinicește cu zărffle 
înalte și s-au pierdut în depăr-f 
tarea imensă, estompîndu-se pe 
cerul cenușiu...

Drum bun, iubiți sportivi ai pa
triei noastre... Inimile și gîndurile 
noastre sînt alături de voi. Aștep
tăm rezultate cît mai valoroase din 
partea voastră, o comportare d® 
care să fim mîndri„.

G. MIHALACHE

A' APAR UT:

„Caiete de natație 
și sporturi nautice**

Nr 1, PE, OCTOMBRIE

Publicația cuprinde articole teh
nice, propagandistice și tabele de 
rezultate de natație, canotaj aca
demic șl caîac-canoe — yachting.

In atenția cercetătorilor 
științifici

Secretariatul cabinetului meto- 
dico-știiințific din Timișoara în
științează antrenorii, profesorii de 
educație fizică și medicii sportivi 
din tară care au efectuat cercetări 
în domeniul culturii fizice, că le 
pot comunica în cadru! sesiunii de 
comunicări a cabinetului din Timi
șoara. Sesiunea va avea loc la 
mijdocul ikmii decembrie, iar a- 
nunțarea comunicărilor va putea ff 
făcută secretariatului cabinetului 
pînă la 15 noiembrie.

al
Marele premiu 

orașului Praga la volei
IN CAPITALA R. Cehoslovace 

luat sfîrșit întrecerile turneuluiau ___  _ _ ,
internațional de volei dotat cu „Ma
rele premiu ai orașului Praga“. In. 
ultima zi a competiției, echipa femi
nină a orașului Varșovia a învins re
prezentativa Budapestei cu 3—1, iar 
echipa masculină a Budapestei a în
trecut Varșovia cu 3—2. Meciul din
tre echipele masculine Praga A și 
Praga B s-a încheiat în favoarea 
primilor cu scorul de 3—0.

In clasamentul echipelor masculi
ne, pe primul loc s-a clasat selecțio
nata orașului Praga cu 3 puncte, ur
mată de Budapesta 2 puncte, Praga 
B. — 1 punct și Varșovia — 0 puncte. 
Competiția feminină a fost cîștigată 
de echipa orașului Praga cu 3 punc
te, urmată de Varșovia — 2 puncte» 
Budapesta — 1 punct și Praga B. 
— 0 puncte. (Agerpres). .



De la 0-3 la 4-3!... 5 Sosirea anei delegații de activiști sportivi
O strălucita victorie a echipei C.C. A. la Luton ) din R. P. F. Iugoslavia

Luton (An^naJ 2o (Prin tele- 
fon). — Cînd arbitrul Husband a, 
fluierat stîrșitul jocului G.G.A. L-l 
Luton Town, disputat joi seară Ia 
Luton, cei peste 25.000 de specta
tori au aplaudat călduros cele 
două echipe și în special pe G.G.A., 
care — deși condusă cu 3—0 și a- 
poi cu 3—1 — totuși nu a descu
rajat, ci jucînd cu mult elan șl 
voință și la nivelul posibilităților 
sale tehnice, a reușit să obțină vic
toria cu 4—3.

Dacă la un moment dat C.C.A. 
a tost condusă cu 3—0, aceasta s-a 
datorat mai multor cauze. In pri
mul rînd, terenul a fost foarte 
moale. Gu o zi înainte a plouat 
imult. Apoi, Luton a jucat mult 
mai bine decît în meciul de la 
București. Mingea a fost foarte 
grea și tee, proaspăt vopsită șl 
alunecoasă, fapt care a îngreunat 
nespus de mult controlul ei. Cel 
mai handicapat a fost portarul 
Toma. Așa se și explică de altfel 
modul cum a primit două goluri.

C.C.A. nu și-a desfășurat jocul 
său în primele 20 de mințite și 
datorită faptului că s a acomodat 
greu cu luminile stadionului, mai 
slabe decît la Sheffield (Ia SbeL 
field erau 192 faruri, iar !-> ’ 'ton 
numai 80 și așezate la o înălțime 
foarte mică), cum și cu ceața care 
a îngreunat și mai mult vizibili
tatea.

— „Sînt plăcut impresionat de 
jocul echipei G.G.A- — a rpus după 
meci arbitrul partidei. Husband. — 
Nu mă așteptam la un astfel de 
joc. Romînii sînt fotbaliști buni, 
dar mai ales sînt foarte buni prie
teni pe t -en. Victoria este pe de
plin meritată. In repriza a doua 
diferența putea fi mai mare. Luton 
a jucat la valoarea sa numai în 
prima repriză. Nu mă miră însă, 
acum, rezultatul de la București".

De altfel, Dvs ați fi trebuit să 
cîșt'gați și la Sheffield, după mo
dul cum ați jucat Dacă arbitrul 
meciului Arsenal — G.C.A. poate 
că ar fi meritat să fie huiduit (așa 
se întîmplă cu noi arbitrii), în tot 
cazul acela de la Sheffield trebuia 
huiduit".

Asemenea cuvinte elogioase a a- 
vut și președintele clubului Luton 
Town, Mitchell, care, la masa prie
tenească de după joc, i-a felicitat 
pc jucătorii echipei C.C.A. pentru 
jocul desfășurat.

— „Am văzut multe echipe străi
ne. dar nu mi s-a intîmplat să văd 
tina care, condusă fiind cu 3—0, să 
cîștige pini la urmă. Repriza a 
doua a fost de-a dreptul străluci
toare. Aveți o echipă minunată și 
vă urez succese și pe viitor.

..Am făcut o vizită în Rominia, 
una din cele îmi frumoase vizite 
făcute vreodată de mine. îmi pare 
rău că nu v-sm putut asigura a- 
celeași conditiuni de primire ca la 
Bucur, ști. A fosl mult prea fru
mos la dvs. Fotbalul trebuie si 
constituie w> mijloc de prietenie 
între dvs. și noi. Oricând o echi
pa romi r ease I va dori si vină la 
noi va fi primită cu brațele des
chis-".

Ma-fle ziare londoneze nu an 
putut să m sublinieze în coloane
le tar -•-•■■□1 bun prestat de echipa 
♦se-? Centrale s Armatei. Iată 
«leva r

DATLY EXPRES*  fl numește 
pe ri-instanti-’. „cel mal periculos 
ata-anf și rrie: „Echipa lor fa 
remi- ior — N.R.) e foarte discipli
nari Totul lor excepțional, cît șl 
vont-n'ul permanent al balonului 
aa fîmt ca romînii să prezinte o 
ech'nx cu o apărare foarte bună, 
cu n taaiatare excelentă*.

-I/» Luton — scrie „DAILY 
TELEGRAPH- — G.G.A. nu a mat 
pierdut ocaziile de Ia Sheffield". 
Apoi adaugi ; ..Romînii au arătat 
ta t’mpul jocului o pregătire fizi
ci deosebită, exactitate în acțiuni, 
un atac cum rareori se poate ve
dea în zilele noastre, chiar în 
'Anglia*.

„NEWS GHRONI0LE- a dat ur
mătorul titlu ■comentariului său »• 
supra meciului-7 „No revanșă pen
tru Lt'ion, ci « dublă victorie pen
tru roinîni țn ultimele șase luni" 
U7 vorba.de cele două victorii ob
ținute de G.C.A. asupra lui Luton 
Town — N.K.). După care conti
nuă; „Aseară (romînii) aa cișt)- 
gat cu 4—3, după ce au fost con
duși cu 3—1, în urma unui joc ex 
celent". Despre jucătorii noștri.

„DAILY MIRROR" scrie următoa. 
rele: „Cit de rapizi și cit de mi
nunați au fost, excepționali în toate 
compartimentele..." Referindu-se la 
schimbările efectuate în formația 
echipei Luton, „DAILY MIRROR" 
e de ipărere că nici un jucător nu ar 
fi putut să facă mai mult în fața 
unei asttel de echipe cu șuturi 
ca „racheta lui Alexandrescu", 
care a rupt plasa.

Toate acestea arată profunda im
presie lăsată de G.G.A. și la Lu
ton. La începutul meciului însă, nu 
se prea profila această performan
ță și comportare. Deși în primele 
10 minute G.G.A. a obținut trei 
lovituri de colț, totuși echipa Lu
ton a tost aceea care a atacat mai 
mult și al dominat.
a început slab, tie

Echipa noastră 
datorită timpu-

1

*

„ V
sș

H 
A

V

Gh. Constantin
(văzui de MATTY|

rece și umed, tie iureșului en-Iui 
glezesc. (iert este că apărarea nu 
și-a găsit locul. Toma a scăpat 
două mingi (— două goluri) 
iar interii au jucat slab. In mia. 
24 era 3—0 pentru Luton (Davies 
min. 16, Cummings min. 17 și 
Gregory min. 24). In min. 25 insă, 
Constantin, mirând printr-o lovi
tură de cap, a redus handicapul 
la 3—1 șl din acest moment echi
pa și-a revenit puternic și a do
minat pînă la 
mai ales în repriza 
excepții. In această 
G.G.A. a desfășurat 
tă tactură, omogen, 
binațil de o rară
Și golurile au venit pe rînd: min. 
49 Alexandrescu, dintr-o pasă de la 
Gacoveanu, min. 55 din nou Ale
xandrescu, după o acțiune inițiată 
de V. Moldovan șl printr-un șut

stîrșitul jocului, 
a doua cu mici 
parte a jocului 
un joc de înal- 
variat, cu com. 
spectaculozitate.

TURNEUL
In runda a X-a a turneului Ale

hin reprezentantul nostru V. Cio- 
cîltea a întîlnit cu negrele pe 
marele maestru D. Bronstein. A- 
părîn|du-se exact, Ciocîltea a reu
șit -un meritoriu rezultat de remi
ză. Iată cum s-au încheiat cele
lalte partide: Najdorf — Golom- 
bek 1—0, Unzicker—Keres 1 —0, 
Taimanov—Uhlman V2—’/a- Stahi- 
berg—Gligoric >/2—'/2, Pîdevski 
—Smîslov 0—1, Szabo—Pachman 
V2—’/î» Botvinik—Sliwa—într.

CUPA CAMPIONILOR EUROPEI

In cursul zilei de joi s-au desfășu
rat două meciuri din cadrul Cupei 
Campionilor Europei.
• LA BRATISLAVA în fața a 40.000

spectatori, campiona Cehoslovaciei, 
Slovan din localitate a întîlnit cam
pioana Elveției, Grasshopers din Zu
rich. După un meci foarte echili
brat victoria a revenit la limită fot
baliștilor cehoslovaci: 1—0 (1—0).
Unicul punct al partidei a fost în
scris de internaționalul Moravcik. 
După marcarea golului, fotbaliștii 
de la Slovan au dominat cu autori
tate însă apărarea elvețiană a făcut 
un joc excelent. Meciul revanșă va 
avea Ioc la Zurich, Ia 24 noiembrie.
• LA MARSILIA s-au întîlnit Nice 

(campioana Franței) și Glasgow Ran
gers (campioana Scoției). Meciul s-a 
terminat cu victoria echipei scoție
ne cu 2—1. Rezultatul constituie o 
mare surpriză.

extraordinar de puternic care 
scos mingeaj prin plasă și in min. 
60 Constantin, din nou cu capul. 
Acțiunile sporadice ale localnicilor, 
deși în torță, au rămas fără rezul
tat. C.G.A. a terminat meciul domi- 
nînd șt obținînd o victorie la care 
au contribuit în special Constantin 
(repriza a doua) V. Moldovan, 
Bone, Onisie, Zavoda II și Tătaru.

După rezultatele excelente obți
nute în întîlnirile cu faimoasa e- 
chipa Arsenal și puternica echipă 
din Sheffield, victoria de joi a e- 
chipei G.G.A. reprezintă o perfor
manță excepțională pentru care fot
baliștii militari merită cele 1 
călduroase telicitări.

C.G.A. Toma — Zavoda II, 
polzan, V. Dumitrescu (Ivănescu) 
— Onisie, Bone — Cacoveanu (V. 
Moldovan), Constantin, Alexan
drescu, Zavoda I, Tătaru.

LUTON: Stretton — Dunne,
Owen, Jones — Morton, Shanks — 
Davies. Dean (Me Neil), Gregory, 
Cummings, Adam.

Sîmbâtâ dimineață G.e.A. plea
că Ia W olvertumpton. unde va sus
ține luni seara ultiTmil meci al tur
neului cu redutatxta echipă locală.

TVDOR VASILE 
MIHAI APOSTOL

Miniștri, numeroși activiști sportivi,

Si

Membrii delegației sportive iugoslave Dan lo Knezevic,
Krsta Markovski, Dragan Marsicevic — și tovarășul Ion Vaida, 
vicepreședinte al C.C.F.S., la sosi rea delegației în Gara de Nord.

La invitația Comitetului pentru Cultură Fizica și Sport de pe 
lingă Consiliul de Miniștri, a sosit ten dimineață în Capitală o de
legație de activiști sportivi din R.F.F. Iugoslavia.

Pe peronul Gării de Nord, delegația iugoslavă alcătuită din Da- 
Knezevic, membru în Comitetul Executiv al Uniunii Sporturilor 
Iugoslavia, Krsta Markovski, președintele Eederației Sporturilor 
Macedonia și Dragan Marsicevic, secretarul comisiei organîzato- 
a Uniunii Sporturilor din Iugoslavia, a tost întimpinată de to-

ni Io
din
din
rice
varășul Ion Vaida, vicepreședinte al Comitetului pentru Cultură Fizica 
și Sport de pe lingă Consiliul de 
ziariști.

Fotbalul este cel
și in Indonezia

Ca și la noi. și m îndepărtau 
Indooezre. cel mai popular sport 
esce fotbalul. In orice localitate 
dis țară pot fi văzute meciuri de 
fotbal. In cazul cînd există o 
minge, se improvizează imediat un 
terer. de joc pentru copii, "fie ta- 
tr-un parc, fie chiar pe străzile 
mai puțin aglomerate ale orașe
lor. Nici de spectatori nu se duce 
lipsă. Cînd se dispută un meci im
portant ei stau ore întregi la 
rînd pini ce intră în posesia unui 
bilet, iar pS stadion nici cea mai 
puternică ploaie mi-î 
aipi.

Uniunea Indoneziana 
conduce și organizează competi
țiile din țară. Această organizație 
a fost înființată în anul 1930 din 
inițiativa citorva patrioți care au 
hotărîf să pună bazele unei orga
nizații naționale în semn de pro
test tacit împotriva organizației 
de fotbal condusă de colonialiștii 
olandezi. N-a fost ușor de dove
dit că indonezienii sînt capabili să 
conducă treburile lor sportive și 
că pot trece peste toate greutățile

mai popular sport internaționale
și baschet

poate ri

de fotbal

ALEHIN
latâ acum și rezultatele 

gistrate în cadrul reluării 
delor întrerupte: F 
dorf 1—0, Najdorf—Keres */ 8— 
>/2, Sliwa—Unzicker 1—0, Sliwa 
—Szabo 1—0.

In felul acesta în fruntea 
meritului a trecut Smîslov au î'/s 
p. El este urmat la o Jumătate de 
punct de campionul U.R.S.S. Tai- 
manov. Botvinik are G1/?, p. și o 
partidă întreruptă în poziție supe
rioară Ja Sliwa. Cîte 6 p. au acu
mulat Najdorf și Pachman.

înre- 
parti- 

Boivinik—Naj-

clasa-

ivite pe parcurs, greutăți făcute 
de organele olandeze.

Aceste greutăți au fost învinse 
și astăzi munca plină de abnega
ție își arată roadele. La inițiativa 
Uniunii Indoneziene de fotbal a 
sosit în Indonezia un antrenor 
iugoslav care s-a ocupat mai bine 
de un an de echipele de aci. EI 
a împărtășit tinerilor din tehnica 
și tactica acestui joc. In aceiași 
timp au fost invitate numeroase 
echipe din străinătate care au sus
ținut numeroase irrtUniri amicale 
cu fotbaliștii indonezieni. In felul 
acesta, cele mai bune cluburi din 
țară au avut posibilitatea să-și 
însușească numeroase elemente de 
bază ale fotbalului.

Un examen serios l-au constituit 
pentru fotbaliștii indonezieni Jo
curile Asiatica de la Manila, din 
anul 1954, cînd echipa Indoneziei 
a învins cu 4—1 echipa Indiei și 
au 5—3 pe cea a Japoniei. A ur
mat un turneu victorios în Hong
kong, Bankok și Rangoon.

In ultimii doi ani în Indonezia 
au evoluat numeroase echipe de 
fotbal din Europa, iar anul acesta, 
la 6 August, 18 dintre cei mal 
buni fotbaliști indonezieni au în
treprins un turneu în Europa. Ei 
au susținut 6 întîlniri în Uniunea 
Sovietică, două în Iugoslavia, una 
în R.D. Germană și una ta Ceho
slovacia.

Astăzi, in această țară 
aproape 200.000 jucători 
mâți.

Trebuie
Sukarno, 
Indonezia, 
al acestui
pul îi permite este prezent în tri
bunele stadioanelor.

Intilniri
de volei 

ale sportivilor noștri
Activitatea internațională a echi

pelor romînești de volei și baschet, 
foarte bogată în ultima vreme, va 
fi continuată în săptămînile care 
urmează printr-o serie de între
ceri interesante. In afara turneu
lui echipelor masculină și femi
nină Progresul Tg. Mureș în R.P. 
Ungară, turneu care este în curs 
de desfășurare, baschetul mai are 
prevăzut turneul echipei Dinamo 
București în Turcia, tn luna no
iembrie.

Ț.a volei, prima întrecere inter
națională va fi turneul interna
țional U.I.S., care se va desfășura 
la Praga între 12—18 noiembrie. 
Țara noastră va fi reprezentată de 
o selecționată masculină formată 
din jucători d n echipele Știința 
Arad, Progresul IMF Cluj. Știința 
Timișoara. Pentru luna noiembrie 
mai amintim de deplasarea în 
Franța, a echipei masculine Pro
gresul I.T.B., care va juca cu for-. 
mația franceză C. O. Billancourt.

se află
legiti-

dr. A.să arătăm că 
președintele Republicii 
este un mare pasionat 
sport și de cîte ori tim-

hotkrc

reprezentativă <te palo 
Cehoslovace a plecat la 
spre R. D. Germană 

parte la un

ECHIPA 
pe apă a R. 
25 octombrie 
pentru a lua ___ ______
ternațional care va avea 
șui Kartl Marx Stadt.

turneu in- 
loc în ora-

în orașul 
sfîrșit carn
al R. Ceho-

• LA 25 OCTOMBRIE
Starîi Smokovec a luat 
pionatui feminin de șah __ _ __
slovace. Titlul de campioană a fost 
cucerit pentru a _ “ ,
hista Hrușkova-Belska.

• CU PRILEJUL unui concurs de 
selecția a înotătorilor chinezi Lin 
Cin-ciu a stabilit un nou record al 
R. P. Chineze în proba de 180 m li
ber cu excepționalul timp de 57*8/18.  
Aceaistă performanță este superioară 
cu 9 zecimi de secundă vechiului 
record al țării.

opta oară de șa-

• ÎNTÎLNIREA dintre campioana 
Spaniei — Atletico Bilbao — și cam
pioana Ungariei, Honved, a fost fi
xată pentru data de 7 noiembrie la 
Budapesta și, revanșa, Ia 22 noiem
brie la Bilbao. După cum relatează 
agențiile de presă, Atletico Bilbao 
conduce în clasament fiind într-o 
formă excelentă. 8 jucători de la At
letico fac parte din lotul reprezen
tativ ai Spaniei.

T.D.N.A. DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

SOFIA 26 (prin telefon). Joi după- 
amiază pe stadionul „Vasil Lewski“ 
s-a desfășurat întîlnirea dintre cam
pioana Bulgariei și fruntașa clasa
mentului austriac, echipa Wacker din 
Viena. Fără să desfășoare jocul de 
duminică în compania echipei Dina
mo, fotbaliștii bulgari și-au adjude
cat victoria cu 3—1 (2—0). Rezultatul 
meciului este totuși o frumoasă per

formanță pentru jucătorii de la 
T.D.N.A. care au jucat destul de le
jer, mai cu seamă că în formația 
austriacă au făcut parte mai mulți 
internaționali: Wagner I, Brousek, 
Kozlicek I, Koziicek II, Foreth, Kol- 
man, etc.

Golurile au fost marcate de Mila- 
nov (min. 40), Boskov (min 42 din 11 
m.). Kolev (min. 51), iar pentru aus
trieci, Koziicek II (min. 77). De re
marcat că Brousek a tras în bară o 
lovitură de la 11 m. (min. 61). Au 
asistat 40.0W) spectatori. ,

După cum ne transmite corespon
dentul nostru din Sofia, Toma Hris- 
tov, Comitetul Olimpic din !R.P. Bul
garia a confirmat participarea echi
pei de fotbal la Jocurile Olimpice de 
la Melbourne. Fotbaliștii! reprezenta
tivei R.P. Bulgaria — care sînt cu 
toții de la T.D.N.A, — urmează să 
plece la Melbourne în prima jumă
tate a lunii noiembrie

• PE STADIONUL de iarnă din 
Praga s-a desfășurat întîlnirea in
ternațională de hochei pe gheață din
tre echipele reprezentative ale R. 
Cehoslovace și Suediei. Hocheiștri 
cehoslovaci au obținut victoria cu 
scorul de 7—1 (3—9, 1—1, 3—6).

• FEDERAȚIA de atletism a R. P. 
Polone a hotărît sa propună Con
gresului Federației internaționale de 
atletism (IAAF), care va av.ea loc la 
Melbourne, organjzarea campionate
lor europene de atletism pentru ju
niori. La aceste campionate ar ur
ma să participe atleți pînă la 20 de 
ani.

• CU PRILEJUL unui concurs a- 
tletic desfășurat la 25 octombrie la 
Praga, sportiva cehoslovacă Olga Fi- 
kotova a stabilit un nou record al 
R. Cehoslovace în proba de arunca
rea discului cu performanța de 5134

m.
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