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Printre numeroasele baze construite sau reamenajate în tins tea „Luni Prieteniei Romîno-So- 
vfetice" este și aceea a colectivului sportiv Progresul I.T.B.

din pavilioa nele complexului sportiv Progresul
(Citiți reportajul din pag. a Il-a)

In clișeu, unul 
cului Tei. I.T.B., construit pe marginea la-

Dinamovistii contirajă 
performerii intrece™

sa fie
cicliste

Deșt etapa a il-a a Cupei 7 No
iembrie la ciclism s-a desfășurat 
contra-cronometru pe echipe (ne-am 
fi putut aștepta deci 1a o între
cere lipsită de spectacol), totuși 
cei care au beneficiat de un auto
mobil cu numărul „0“ au putut ur
mări o întrecere interesantă. Am 
avut astfel posibilitatea să asistăm 
ta un adevărat duel (Indicat numai 
de cronometre) între Dinamo și 
Recolta (relevația etapei) pe de o 
parte și la o Înverșunată luptă 
pentru cucerirea de prețioase se
cunde între C.C.A., Flamura roșie 
și Energia. De-a lungul celor 100 
km. tinerii rutieri au avut de în
fruntat pe prima parte un vînt po
trivnic (devenit la înapoiere un 
prețios aliat) și rulajul fără o 
posibilitate obiectivă de control. 
Dar toate acestea au fost depășite 
de dorința ]or de afirmare, de în- 
dîrjirea cu care au înfrînt fiecare 
obstacol. Rezultatul: formația di- 
namovistă, învingătoarea etapei, a 
realizat o medie orară de 38.800 
km.; echipa celor de 1a Recolta a 
cucerit un prețios loc II. talonată 
îndeaproape de cei de la C.C.A. și 
Energia. In clasamentul general 
coptinuă să conducă Dinamo, iar 
tricoul galben este tot în posesia 
dinamovistului Aurel Șelaru, 
care a folosit etapa de ‘ieri pentru 
a-și consolida poziția de lider. Du
pă terminarea etapei el ne-a decla
rat: „Prietenul șl colegul meu de e- 
chipă D. Munfeanu a cucerit o 
prețioasă victorie în „Cursa Vic
toriei". A fost de fapt o victorie 
a tinereții și mă simt obligat să 
contribui și eu la întregirea renu- 
melui pe care și l-a creat noua ge
nerație de rutieri. In plus, o victo
rie adusă asociației Dinamo intr-o 
competiție menită să cinstească un 
eveniment atit de important merită 
toate eforturile".

Competiția continuă miercuri cu 
etapa a IlI-a

programat. între cel trei jucători 
tineri — Bardan, Năstase și Bur- 
cescu — cîștigători ai seriilor pre
liminare, s-au organizat alte— trei 
turnee, a căror primă etapă a avut 
loc ieri.

In turneul nr. 1 își dispută în- 
tîietatea cei trei frați Viziru, Ra- 
cosl, Bardan și Năstase. In tur
neul nr. 2: Kiselef, Burcescu. Tur- 
deanu. Mita, Vasilescu, Dancea- 
In turneul nr. 3 : tinerii jucători 
Basarab, Ardeleanu, Burciu. Pa- 
ciagiu. Ion Gheorghe șl... Julieta 
Namian.

Primele meciuri au fost destuf 
de interesante. Majoritatea jucă
torilor au dovedit o bună pregă
tire și au arătat că, atunci cînd 
nu urmăresc victoria cu orice 
preț, pot presta un tenis de ca
litate. Ne referim în primul rînd 
la întîlnirea dintre Gogu Viziru 
și Bardan. Tînărul jucător dina- 
movist a luptat de la egal cu cam
pionul țării, și nu puține 
schimburile de mingi la 
cărora Gogu Viziru să-i 
adversarului său: „bine
Rutina și-a spus în cele din urmă

au fost 
capătul 

spună 
jucat!"

cuvîntul, rezultatul final fiind 
3—6, 6—3, 10—8, 6—4 in favoa
rea campionului. Astăzi se întîl- 
nesc G. Viziru cu Racosi, M. Vi
ziru cu Bardan, D. Viziru cu 
Năstase.

Cupa „7 Noiembrie” 
la popice

Pe arena Recolta IA. A. 
pitală s-a desfășurat timp 
zile o întrecere feminină 
pice la care au luat parte cele 
mai bune jucătoare din țară. Cu 
această ocazie a» fost înregis
trate rezultate deosebit de valo

roase : Szemani Margareta fTg.. 
Mureș), 407 p. d-. Elena Orendi 
(Sibiu) 295 p.d. la plin. Acea
stă întrecere a avut drept scop 
selecționarea celor mai bune ele
mente în vederea viitoarelor între
ceri internaționale. I-octil 1 a fost 
ocupat de M. Szemani (Tg. Mu
reș) 407 popice doborîte (281 la 
plin 126 la izolat); 2. Elena 
Nagy (Tg. Mureș) 402 p.d. (260+ 
142); 3. Maria Nadaș (Arad) 399 
p.d. (267 -ț-132).

din Ca
de două 
de po-

I zile ce preced ani- 
a 39 de ani de la 

Socialiste 
a deschis 

poartă largă spre 
întreg po-

H. N-

IntiJniri 
in „Cupa 

la

interesante
7 Noiembrie”
tenis

Spectatorilor 
după masă 
trenament Nr. 2. comisia orășe
nească de tenis București le-a ofe
rit o surpriză pe care nimeni n-a 
regretat-o. In locui turneului ‘inițial

care au venit ieri 
la centrul de an-

n aceste 
versarea 
victoria Revoluției

I
din Octombrie, care 
omenirii o 
un viitor luminos, 
porul nostru poartă in inimi un 
sentiment înălțător, de prietenie, 
dragoste și recunoștință față de 
frățeștile popoare sovietice- Este 
sentimentul firesc față de oameni: 
care ne-au arătat calea spre iz
gonirea definitivă a exploatării, 
„ -care ne-au eliberat patria de sub 
® jugul hoardelor hitleriste, care 
ne-au ajutat să dobîndim adevă- 

/(/ rata independență și suveranitate 
națională și care ne-au sprijinit darifate 

y\ și ne sprijină in, construirea socia- 
/// lismului. Nu . există domeniu în 

care patria noastră să nu fi fă-
U cut pași uriași înainte, de la eli- 
{« berarea sa și pînă azi; dar nu 
))) există domeniu în care acest pro- 
V\ greș să nu fie legat de ajutorul 
(a frățesc, oferit de Uniunea Sovie- 
/// tică. Oamenii muncii din mine, 

uzine, fabrici, vorbesc cu admira
și ție și recunoșfnță despre ajutorul 
w primit, sub forma mașinilor, docu-

mentației tehnice, 
și a schimbului de 
partea Uniunii Sovietice. Oamen 
noștri de știință și cultură, care 
ne-au reprezentat cu atîta cinste 
in ultimele reuniuni internați na 
au găsit o călăuză prețioasă in 
știința și cultura sovietică. Tine
retul nostru sportiv, la rîndul său. 
înțelege de cit folos i-au fost 
studierea experienței înaintate a 
sportului sovietic și întîlnirile cu 
sportivii Marii Țări a Socialismu
lui victorios-

Față de toate acestea, inspirat 
din cea mai adîncă prietenie, din 
cel mai frățesc sentiment de soli- 

pe baza internationalism 
mului proletar, întreg poporul nos
tru răspunde prin dragoste fier
binte, prin sinceră recunoștință. 
Iar nenumăratele manifestări știin
țifice, culturale artistice și spor
tive desfășurate în aceste zile pe 
întreg cuprinsul țării, dovedesc cit 
de putern’că este legătura de prie
tenie dintre poporul nostru și po
poarele sovietice.

In Capitală și în celelalte centre 
din țară, în marile orașe ca și în

a specialiștilor 
experiență, din

Sosirea tn Capitală a delegației guvernului! 
Republicii Populare Romîne 

și a Partidului Muncitoresc Romin
Duminică la orele 13.10, delegația guvernului Republicii | 

Populare Romine și a Partidului Muncitoresc Romin în frunte ț 
cu tovarășul Gh. Gheorghiu- Dej a sosit în Capitală.

Pe aeroportul Băneasa se aflau prezenți tovarășii: Gh. J 
Apostol, Emil Bodnăraș, N. Ceaușescu, I. Chișinevschi, Al. * 
Drăghici, Al. Moghioroș, Const antin Pîrvulescu, general colo- * 
nel Leontin Sălăjan, St. Voitec și alți membri ai C.C. al > 
P.M.R., miniștri, conducători ai organizațiilor obștești. J

Au fost de față șefi de misiuni diplomatice acreditați ■> 
în București, precum și membri ai Ambasadei R.P.F. iugosla- ț 
via în frunte cu Milutin Popov ici, însărcinat cu afaceri ad-in- * 
terim. «

(Agerpres) ț

Un medic sportiv semnalează
cauzele și indică soluțiile

Din mulțimea răspunsurilor pri. 
mite la ancheta deschisă de zia
rul nostru, desprindem pe cel — 
amplu și documentat — al secre
tarului subcomisiei medicale 
comisia centrală de fotbal, dr. 
Filoftei

Care sânt cauzele ? Doctorul 
le împarte in patru, după factorii 
fizic, tehnic, moral volitiv și or
ganizatoric. După ce subliniază că 
dezvoltarea fizică a fotbaăștilor 
noștri este deficitară și accentuea
ză in mod deosebit asupra rezis
tenței scăzute, variabilă in joc, 
ceea ce duce la „fluctuații de formă 
a jucătorilor din același meci și 
de la meci la meci", doctorul Ilea 
spune :

„Din punct de vedere tetaje 
antrenamentele sint în mare par
te uniforme și rigide. Mai mult 
decit atit, ele sint limitate ca du
rată. Intr.un timp relativ scurt 
(90—120 minute), antrenorul este 
nevoit să rezolve toate problemele 
legate de un antrenament modern, 
condus științific, atit din punct 
de vedere fizic, rit ți din punct 
de vedere tehnic, tactic și mural 
— ceea ce, să recunoaștem, este 
puțin. In acest răstimp nu se poa
te rezolva decât antrenamentul pur 
specific.. Pentnu celelalte proble. 
me din cadrul unui antrenament 
condus ,,științific” nu mai rămâne 
timp, fapt care dăunează fie a- 
supra dezvoltării fizice armonica, 
se — printr-un program unitate, 
ral —, fie asupra deprinderilor 
motrice și exercițiifor tehnice ale 
jucătorilor. In felul acesta, antre. 
namentul este făcut pe nerăsrftate, 
fără relaxare și fără bună dispo
ziție. De aici, formalism și lipsă 
de interes manifestată de unii ju. 
cățori, o ambianță încordată la 
antrenament și, în consecință, 
zultate variabile și chiar 6iabe.

„'Antrenorii teoretizează prea 
mult ședințele de antrenament, iar 
ședințele de tactică au ajuns să 
preocupe într-atît pe antrenori, 
dar mai ales pe jucători, incit au 
creat o adevărată nevroză, și pe 
teren jucătorii nu mai știu să 
joace fotbal.

„Se vorbește mereu de plafona
rea jucătorilor de fotbal. Se naște

din 
Ilea

Ilea

JU.

re-

satele cele mai îndepărtate, tine- //, 
retul sportiv participă cu entu- »’ 
ziasm alături de întregul popor, la ffl 
manifestările închinate Lunii marii 8 
prietenii. In fiecare regiune, în fie- S 
care oraș, mii de tineri și • tinere ra 
au luat startul în comnetițiile do- Zi 
tate cu „Cupa 7 Noiembrie" în » 
cele mai diferite discipline sporii- 
ve. Sute de mii de oameni ai //( 
muncii au participat în etapele de » 
masă ale crosului ..Să întîmp’nărs (v 
7 Noiembrie". Zeci de sportivi Z 
fruntași ai țării au luat cuvîntul “j 
în conferințe avînd ca subiect ffl 
sportul sovietic, ajutorul dat de 8 
sportivii sovietici sportivilor noștri. »

In primele zile ale lui noiem- « 
brie mii de tineri poartă prin în- // 
treapa tară tradiționala Ștafetă a » 
prieten’eb prin al cărei mesaj ei \\ 
vestesc tineretul soviet’c că poporul 1 
nostru își sporește neîncetat efor- s 
turile in munca de construire a \\ 
socialismului și că ei poartă o </ 
caldă recunoștință Un<un’i Sovie- \ 
tice, pentru sprijinul de neprețuit v 
pe care i-1 dă în munca și lupta \\ 
sa în scopul făuririi unui viitor a 
fericit- i

întrebarea firească : nu există și 
o plafonare a interesului mani
festat și de antrenori în ceea ce 
privește posibilitățile de depășire 
a ,,punctului mort" atins de spor
tivi din punct de vedere fizic, 
tehnic? Noi credem că da, pen
tru că o parte din antrenorii „bă- 
trîni” s.au situat pe o linie teore
tică, iar mare parte din cei tineri 
nu au suficientă practică acumu
lată. Nici unii, nici alții nu se 
interesează în suficientă măsură 
de criteriile obiective de apre. 
ciere a stadiului de pregătire a 
jucătorilor. COLABORAREA 
MEDICUL DE -------------

CU
SPECIALITATE

Ancheta noastră:

()Care sint cauzele 
nivelului scăzut 

al
fotbalului nostru*

SE FACE SPORADIC, IAR INDI
CAȚIILE DE ORDIN MEDICAL, 
SINT DE FOARTE MULTE 
ORI NESOCOTITE COLEGIUL’ 
CENTRAL AL ’ANTRENORILOR 
PRIVEȘTE ACEASTA PROBLE
MĂ IN MOD UNILATERAL IN. 
SAȘI COMISIA CENTRALA DE 
FOTB’AL NU ARE 1NCA O ATI
TUDINE FORMATA IN ACEA
STA PRIVINȚA”.

Răspunsul doctorului llecț in
sistă deopotrivă și asupra proble. 
mei organizatorice :

„Colectivelor sportive și în spe
cial secțiilor de fotbal le este ne
cesară o mai mare libertate de 
acțiune în ceea ce privește con
ducerea echipei atît din, punct de 
vedere admjnistrativ.financiar, cît 
și din punct de. vedere disciplinar. 
Posibilitățile financiare ale colec
tivelor sînt reduse și cu forme bu. 
getare încorsetate, mult prea re
duse pentru necesitățile zilnice ale 
secțiilor de fotbal (echipament, de
plasări, întreținerea bazei spoir
ii ve. etc. etc.). Dependența față 
de asociații se reflectă în lipsa de 
preocupare pentru pitici și’juniori, 
în insuficiența ca număr a baze, 
lor sportive și în lipsa de baze 
sportive bine amenajate, în efor
turi financiare concentrate spre 
prima echipă (care are chiar doi 
antrenori și, în schimb, juniorii nu 
au nici măcar un antrenor califi
cat), precum și în lipsa de dra
goste pentru colectiv\a jucătorillor 
(cei mai muilți transferați din o- 
ficiu sau ,.transfugi”). ’

In concluzie, după ce se ocupa 
și de problema echipei reprezen
tativ#. doctorul Ilea face cîteva 
propuneri.: accent deosebit pe îm. 
bunătățirea factorilor fizic $* teh
nic, crearea de condiții de ordin 
organizatoric menite să asigure o 
activitate mai bună în secțiile de 
fotbal și în munca tehnica a an
trenorilor, transferări libere dar 
limitate în timp (cel puțin 3 am) 
pentru a stimula creșterea oe ca
dre proprii, adoptarea principiului 
, cel mai bun” la alcătuirea echi. 
n’elor reprezentative, reducerea pe
rioadei de pregătire a lotuhu ta 
2—3 săptămîni, alcătuirea unei se. 
lecționate de tineret și perfectarea 
cît mai multor jocuri internațio
nale interțări și -intercluburi. ^dar 
cu adversari de valoare certă și 
nu aflati în „plimbare”.



Stadionul tineretului a găz
duit duminică dimineața cam
pionatele 
tism ale 
pitală. 
care au 
fete, pe 
formația 

-llnd 170 .
tre formațiile școlilor de bă
ieți — la care au fost repre
zentate 14 școli — s-a înche
iat cu victoria echipei școlii 
Nr. 7, cu 93 puncte.

republicane de at le- 
școlilor medii din Ca- 
Dintre cele 17 echipe 
reprezentat școlile de 
■primul loe s-a clasat 
școlii Nr. 22, acumu- 
puncte. întrecerea în-

RECOMANDĂM CULTURA1E
Printre numeroa

sele opere literare 
care au apărut în 
librarii în această 
lună cu bogată ac
tivitate ..............~
am ] 
volum

atre «nai rnul'te contingențe 
știința decît cu literatura, merită 
să facă parte din biblioteca orică
rui cetățean: „Lumea Atomului44 
de G. A. Zisman. Prezentînd pre- 

x țLoase cunoștințe în legătură cu a- 
ceastă epocală descoperire, oare a 
marcat începutul unei noi ere a 
tehnicii, „Lumea Atomului” dă o 
Idee despre uriașele perspective pe 
care le deschide omenirii forța 
considerabilii ascunsă în particula 
elementară a materiei.

• Centrul de librării șl ctifuzare 
a cărții pune ia îndemîna cititori
lor din întreaga țară un mi; loc 
comod și sigur de a intra în pose
sia oricăror noutăți literare, științi
fice sau sportive: Librăria „Cartea 
prin poștă4* (București. Bd. Schitu 
Mă^ureanu Nr. 6 raion Lenin) vă 
pune la dispoziție, la cerere, cata
loage și prospecte în legătură cu 
cărți nou apărute- în orice dome- 
uliu; orice comandă se poate face 
prin poștă, cu plata în numerar la 
primirea cărții.

editorială, 
remarcat 

i care,
un 

deși 
<cui

— a 
etapei 
întîm- 
pentrii 
adver-

Vremea nefavorabilă de dumi
nică dimineața — o ceață extrem 
de deasă, care făcea imposibilă 
vizibilitatea Ia cîțiva metri 
fost și pentru organizatorii 
pe Capitală a crosului „Să 
pinăin 7 Noiembrie" ca și 
cei peste 200 partîcipanți,
sarul cel mai dificil: primii fiind 
obligați să nu respecte ora inițial 
stabilită (8) și să dea startul cu 
aproximativ o oră și jumătate mai 
tîrziu, etnd acest adversar nepre
văzut s-a... risipit, iar ultimii să 
facă eforturi serioase pentru recu
noașterea traseului. Exceptînd a- 
ceastă întîrziere — justificată — 
etapa pe Capitală a crosukr a fost 
bine organizată.

Primele au luat startul junioa
rele. După 800 m. parcurși cea din-

tîl a sosit Stela Chinole, urmată 
de Mariana Coandă, Nina Eana 
Elisabeta Nicolae și Mariana Gră- 
dinaru. Cu 200 m. mai mult au a- 
lergat juniorii. Echipa Capitalei 
selecționată pentru finală la a- 
ceastă categorie va fi formată din: 
Dan Bădescu, Andrei Oprișan, N. 
Siminoiu, Cristian Ghiță, Gh. 
șata și Eug. Carata.

Pe aceeași distanță (1000 
și-au disputat întiietatca și 
nioarele. La această categorie 
ta pentru calificare a tost foarte 
strîrisă. Linia de sosire a fost tre
cută în ordine de Lucreția Piștea, 
ioana Albu, I. Agopian, — 
nanica și Maria Ciucă. 
partîcipanți, seniorii,

Co-

m.) 
se- 

lup-

DE VORBĂ CU OASPEȚII IUGOSLAVI
Cititorii ziarului „Sportul popu

lar" au fost informați despre so
sirea în tara noastră a’ unei de
legații de activiști sportivi din 
R.P.F. Iugoslavia. In cele ce ur
mează, dăm unele amănunte asu
pra acestei vizite a oaspeților 
noștri.

„Principalul nostru obiectiv — 
a subliniat DANILO KNEZEVIC, 
membru în comitetul Executiv ol 
Uniunii Sporturilor din Iugosla
via — a fost acela de a face 
un schimb de experiență în munca 
noastră și de a lărgi și întări re
lațiile dintre sportivii iugoslavi 
și romîni. In cele cîteva competi
ții în care s-au întîlnit reprezen
tanți ai țărilor noastre, meciurile 
de fotbal, baschet, handbal, lupte, 
concursurile de atletism, cano
taj, ș. a., s-a manifestat de am
bele părți o evidentă dorință de a 
strînge și dezvolta asemenea re
lații.

La întrebarea noastră cu pri
vire la valoarea sportivilor romîni 
care au evoluat în ultima vreme 
în Iugoslavia, s-a oferit să ne 
răspundă DRAGAN MARSIEVIC, 
secretarul comisiei organizatorice 
a Uniunii Sporturilor din Iugo
slavia.

„Apreciez mult în 
loarea atleților și a 
romîRii. Consider foarte interesan
tă o întîlnire atletică între repre
zentativele romîne și iugoslave, 
ținînd seama de progresul realizat 
în acest domeniu de sportivii am. 
belor

Ni

special va- 
luptătorilor

la domiciliu.
m cadrul Lunii 

prieteniei romîno- 
povietice rubetază 
pe ecranele nuUtor 
cinematografe o se
na de filme sovie
tice care îmbrăți
șează aspecte diji- 
----- • fl 

Vovitetiei-.
tre tcie mai variate ale vieții, 

. problemelor oamenilor <*,
Mention am două diutf'e cele’* fnai

• recente: „Doj căpitani4*, o reușlță 
ecranizare a romanului cu acplași 
titlu al Tui V. Kaverin și „Drumuri 
și destine44, înfăț’șînd lupta între 
pseudoautoritate științifică și capa
citate profesională certă, 3ntr-o cli
nică. Iar acum, cîteva cuvinte des
pre im -nou pas înainte al cinematogra
fiei noastre, pe drumtil progresului 
tehnic. In programul viitor al Ci- 
neroa^copului vom putea viziona, 
alături de producția italiană ..Po
vestiri din Bon 
românesc pentru 
semne44. în care 
Oiștile minunate 
prag de iarnă.

ia44, documentarul 
ecran lat „Primele 
vom admira prive- 
ale Carpaților, în

La r teatrul ,.Not- 
tara**, premiera 
nnet piese care a 
stfmit senzație în 
străinătate: „Vră
jitoarele din Sa- 
»em“, de Art. Mil
ler, care luînd ca 

pretext sîngeroasa persecuție me
dievali a oamenilor acuzați de vră
jitorie, redă un aspect al AmericU 
moderne sub teroarea raaccartysmu- 
•ul. In repertoriile altor teatre, au 
Intrat sau vor intra curînd nu
meroase producții ale dramaturgiei 
originale: „Romanticii44 de P. Du- - 
mitriuși Sonia Fhtp (Teatrul Tineretu
lui), Plutașii de pe Bistrița (Tea
trul efe Operetă), „Răzbunarea șu
ierului44 de Victor Ion Popa, „Hanul 
de la răscruce4* de H. Lovinescu, „Se 
clatină pămîntal44 de Ana Novac și 
pdesa pentru copii „Cocoșelul >e- 
ascu!tător“ de I. Lucian (Teatrul 
Municipal).

A apărut 
-Revista ilustrată de sport 

„STADION”
Nr. 20

interesante toto-reportaje 
de pe terenurile de sport din 
țară și de peste hotare.

Acest număr mai conțjne o 
.pagină de umor, cuvinte în
crucișate și MODA IN SPORT. 

Abonați-vă din timp pe 
.£,<1957 la revista ilustrată de 
Ț'sport

' Ir CU
ifsd
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Aspect de ba finala de anul trecut. Se întrec 
senioarele.

F. Ca- 
Ul ti mii, 

au parcurs 
4000 m. Au sosit în ordine: Radu 
Iliescu, Marina? Atanasiu, Gh. 

Manea, Const. Du- 
miirescu, Vast Ic 
Pătrașcu și Gavril 
Vîcoveatiu.

In vederea fina
lei care va avea 
loc la 4 noiembrie, 
echipele 
București selecțio
nate .în concursul 
de duminică își 
vor continua pre
gătirile într-un cen
tru de antrenament. 
Sub conducerea .an
trenorului Dumitru 
Osiac ei se vor 
pregăti mai ales 
pentru formarea u- 
nei condiții fizice co
respunzătoare (ceea 
ce le-a lipsit dumi
nică) .

orașului

însemnări din satele dobrogene
In raionul Medgidia, 

cucerește, zi de zi, tot 
prieteni. Aici, in satele

I

sportul își 
mai mulți 

._____ . dobrogene,
intilnim colective sportive puter
nice. cu o activitate bogata. Re

colta G.A.5. „Do nea Simo" (Corn. 
M. Kogălniceanu), Recolta Centrul 
Mecanic Ovidiu, Recolta „N- Băl- 
cescu", etc.

Dar mindria raionului o consti
tuie bazele sportive. Lăsînd la o 
parte obișnuite e terenuri de fot
bal, sau de volei, pe care le în- 
tîlnim aproape in fiecare sat, e- 
xistă, în raionul Medgidia, un nu
măr apreciabil de baze sportive 
complexe, bine întreținute. Merită 
să fie evidențiate pentru succesele 
obținute in această direcție colec
tivele sportive Recolta din comu
nele M. Kogă'.niceanu. Basarabi, 
Poarta Aibă și Mircea Vodă.

Existînd o puternică bază 
terială, tineretul dobrogean a 
cut la o activitate sportivă 
ținută. Pentru ci Spartachiada și 
celela'te competiții sportive de 
mase, sînt întreceri așteptate cu 
mult interes. Fotbalul, vole ul, bas
chetul, sînt sporturi cu care au 
făcut de mult cunoștință și pe care 
le practică cu multă dragoste

Unele comune (Valea Dacilor, 
Mircea Vodă) s-au „specializat-*-

în pracucarea luptelor tătărești, 
sport cu tradiție și de mare atrac
ție. La „Saligni- și „Cuza Vodă--, 
sportul popicelor se bucură de cea 
mai largă popularitate. Aceasta 
fără să mai vorbim despre marele 
număr de tineri care au îndrăgit 
sportul nostru național

P. Enache
corespondent regional

TRECEȚI NORMELE G.M.A.
Tineri ți tinere, în aceste zăle 

de toamnă cînd razele calde ale 
soarelui se revarsă din plin, pe_ 
treceți o parte a timpului liber 
pe sta ’ioana, pregătimdu-vă și 
trecînd normele complexului 
G.M.A

Trec
norme ale complexului 
discipl ele specifice activității

;i acum cit mai multe
în

țări.
se pare interesant, dragi ci

titorî, să vă trarismrtăm: și cîteva 
din impresiile pe care delegația 
sportivă iugoslavă ni le-a împăr
tășit cu privire la zilele petrecute 
în țara noastră. En această pri
vință, sursa cea mai bogată de e- 
xemple ne-a oferit-o KRSTA 
MÂRKOVSKI, președintele Fede
rației Sporturilor din Macedonia.

„Gazdele noastre amabile ne-an 
oferit prilejul de a ne simți cit 
mai bine, ca în mijlocul unor buni 
prieteni.

La rîndul său, Bucureștiul ”e-a 
oferit posibilitatea de a aduna 
multe și plăcute amintiri. Am 
admirat în mod deosebit specta
colul „Traviata", pe care l-am 
urmărit în moderna și impunătoa
rea clădire a Operei de Stat.

Bazele sportive bucureștene Ș> 
în special sala sporturilor de la 
Floreasca, complexul sportiv T>i- 
natno, stadionul „23 August", 
stadionul Republicii, reflectă în- 
tr-o măsură convingătoare spri
jinul pe care-1 acordă statul ac
tivității sportive din Rominia".

înainte de a
brii delegației sportive iugoslave 
și-au exnrimat 
convorbirile pe
reprezentanți din conducerea miș
cării noastre sportive au stabilit 
o serie de competiții de fotbal, 
handbal, atletism, polo, scrimă, 
tir, volei, baschet, ciclism etc., 
menite să îmbogățească calenda
rul sportiv al ambelor țări și să 
cimenteze și mal mult prietenia 
dintre sportivii romîni șl cei iugo
slavi. D. S.

ne despărți, mem-

satisfacția că în 
care le-au avut cu

9 

e

unei strinse colaborări sportive, țțelegația Uniunii 
Iugoslavia adresează tuturor sportivilor și activiști-

In dorința
Sporturilor din
lor sportivi din Rominia salutări cordiale și le urează succese in 

muncă. * '

Șuta conduce in semifinala de la Oradea 
a campionatului republican de șah

t-
Ultimele runde ale semifinale

lor din provincie au stat sub setn 
nul unor modificări destul de im
portante în clasamente. Astfel, la 
Oradea, realizînd 3 puncte din 4 
partide, Șuta a trecut în frunte, cu 
un total de 9’/2 puncte. El are, 
însă, o partidă mai mult jucată, 
așa că este, virtual, la egalitate cu 
Gunsberger (8*/2 p.). Pali (8 p.) 
a început să piardă teren, el fiind 
învins de Șuteu și are o partidă 
întreruptă 
Seimeanti.
(după 13 runde) : Gavrila 7*/2, I. 
Szabo 7 (2 întrerupte egale), Șu- 
tep și Samarian 7. Seimeanu, cu 
5 puncte și 3 întrerupte, pare a

în poziție mai slabă la 
Urmează în clasament

avea din nou șanse pentru califi
care in primele 6 locuri.

La Iași, notăm puternica reve
nire a maestrului G. Alexandreseu, 
care — după cum ne transmite 
corespondentul nostru R. IJntu — 
are 8 puncte, împreună cu Neaințu 
și Pitpinic. Conduce tot Mititeiu, 
cu 10 puncte din II posibile, dar 
în runda a 12-a el a întrerupt în 
poziție inferioară la Costea. 7!/2 
puncte au Radovici, Radulescu și 
Halic. Primii doi au și cîte o în
treruptă. Costea, cu 6 puncte și o 
întreruptă favorabilă, are și el 
șanse de a reintra în plutonul 
fruntaș.

ma- 
tre- 
sus-

în aer Liber: cros, atletism, 
jocuri sportive — pentru ca în 
perioada de iarnă să vă înre
gistrați pe carnetul de aspirant 
confirmarea îndeplinirii tuturor 
normelor.

Activiști sportivi, intensifi
cați munca de atragere și pre
gătire a maselor de tineri — 
viitorii purtători ’î ins’gnev 
G.M.A.

Prin cartierul „Teiului”

Vizitînd o nouă și frumoasă bază sportivă...
Nu pot crede că cititorul acestor 

rînduri, n-ar avea cunoștință mă
car din auzite, de cartierul Tei... 
Și mai greu de crezut însă, că 
cei ce l-au cunoscut cîndva, re- 
văzindu-1 astăzi, l-ar recunoaște 
cu ușurință. Căci, la drept vor
bind vechile așezări ale cartieru
lui, altădată răzlețite pe mari în
tinderi, pe unde creșteau, chiar la 
margine de drum, păpădia și bo
zia. și pe unde cîinii. odată cu 
căderea amurgului chelălăiau pînă 
la ivirea zorilor — au dispărut! 
Ochiului i se oferă astăzi o pa
noramă cu totul nouă : alte așe
zări, 
care 
unei 
tru 
mul 
meroase 
aproape fiecare stradă, fie că este 
vorba de școli sau 2_
creșe sau biblioteci, de fabrici sau 
parcuri. In totul, un 
dern. civilizat, atrăgător...

...Am străbătut cartierul deu
năzi. vizitind noua bază sportivă 
a colectivului Progresul I.T.B. O 
bază sportivă complexă, care 
lipsea cartierului. Un loc în care

t'nere, proaspete, printre 
stăruie parfumul înnoitor al 
al*e vieți în care grija pen
am se situiază pe pri- 
plan. Construcții — nu- 

construcții — punctează

snitale, de

aspect tno-

numeroșii tineri de la I.T.B. își 
vor putea petrece 
mod plăcut', padelînd la 
dul“ unui schit — baza : 
tuată chiar pe malul 
Tei — jucînd tenis, 
sau întreeîndu-se în 
be atletice

Terenul pe care 
această bază nu se 
că a fost cel mai 
Dimpotrivă, 
gropi și cu 
în pantă, 
prealabil, o 
ciale, de nivelare. Toată 
zile în șir lucrul n-a încetat 
vă rog să vă amintiți de toridi- 
tatea zilelor de iulie-august ale 
acestui an! — profilul noii baze 
conturîndu-se într-un ritm lent. 
Pînă la urmă însă, prin munca 
asiduă, cu răbdare și perseveren
ță au fost învinse toate greută
țile. Astăzi, sportivii de la I.T.B. 
se pot mîndri cu noua lor bază. 
Ce cuprinde ea ? Mai întîi, două 
pavilioane prevăzute cu săli de 
gimnastică, necesare antrenamen-

cîteva ore în 
‘ i „bor- 

baza este si- 
lacului 

volei, fotbal, 
diverse pro-

s-a construit 
poate spune 
fericit ales, 

sol plin depe un
o puternică înclinație 
au fost necesare în 
serie de lucrări spe- 

vara. 
— și

tului pe timp de iarnă. Apoi, te
renuri de tenis, volei, baschet o 
pistă de alergare și un mic de
barcader. In etapa următoare, în 
primăvara anului 1957, se va a- 
menaja terenul de fotbal. împre
jurul căruia vor fi ridicate tribu
ne cu o capacitate de 5000 locuri 
In totul, altfel spus, o bază spor
tivă cum probabil își doreau de 

mult sportivii acestui colectiv..
...Nu îmi închipui că deslușirile 

înșirate pe marginea acestei noi 
realizări în domeniul construcțiilor 
sportive — baza sportivă a colec
tivului Progresul I.T.B — firește 
cea mai tînără din Capitală, va 
mulțumi pe deplin cititorul... De 
aceea, pentru cine va trece vreo
dată prin cartierul Tei, îi reco
mand cu căldură să poposească 
cîteva ore și la această bază spor
tivă. II pot asigura că, plimbîn- 
du-și privirile peste fiecare colți
șor al bazei, va pleca de acolo 
cu bune impresii. Și așa stînd 
lucrurile, va reveni cu plăcere, ori 
de cîte ori va avea prileiut.;.

TI BER1U STAMA



O acțiune frumoasă!
întrecerea snortivîlor

Meciul dintre echipele de rugbi ale Casei Centrale a Armatei 
șl Locomotiva Grivița Roșie, disputat duminică in Capitală, a pri
lejuit un joc frumos, cu numeroase faze interesante. Iată, in foto
graful noastră, o pătrundere spre buturile Locomotivei, efectuată 
de Al. Marinache in stilul său caracteristic. Și eu tot placajul, 
rect executat de un jucător feroviar, Marinache nu a putut fi 
piedica! să culce balonul in terenul de țintă.

t i 
i

»

Nici una din ultimele manifes
tări ale sportivilor aeromodelișli, 
planoriști saiu a celor de la zbo
rul cu motor n-au fost lipsite 
de surprize. Și de la această re
gulă n-au făcut excepție nici 
întrecerile celei dinții ediții a 
campionatului republican de para
șutism sportiv. Intr-adevăr, după 
ce în primele zile, clujeanul Iosif 
Tesler a reușit să stabilească un 
valoros record republican, ta ul
tima probă a concursului — salt 
de la 1.000 m. înălțime — tî- 
nărul strungar I. Roșu de la 
uzinele .,9 Mai” din Capitală și-a 
înscris și el numele pe tabeda 
Mor mai valoroși performeri aî 
țării. In ambele salturi, I. Roșu 
a totalizat o medie a distanță 
de punctul fix de 2.58 m.. ceea 
ce reprezintă nu numai un nou 
record republican a și un rezul
tat de însemnăcr-e europeană.

Titiu! de campion absolut al 
țării a revenit Ia mare luptă, pa- 
rașutistului Gh. Iancu. După, 
.cartea de vizită” ca care s-a 
presentat la prima confruntare 
republicană, succesul concurentu
lui burareștean pare explicabiL 
deoarece Gh. Iancu. ca și 
alte elemente consacrate, printre 
care L Negrotu, N. Velicu. St 
Badioc. etc. pornea de la înce
put ca prinăpai favorit al to- 
titairii. După felul csxm a de
curs insă întrecerea, victoria a- 
cesteia pare oarecum surprinză
toare. întrucît dacă aruncăm o 
samară privire asupra riasamen-

taior ce.or patru probe, Gh. Iancu 
nu este întîlnit decît o singură 
dată în plutonul fruntaș, și atunci 
pe locul III în proba de 600 m. 
cu aterizare Ia punct fix. De 
altfel. înaintea disputării ultimei 
probe, Gh. Iancu, pierduse orice 
speranță de a scoate un rezultat 
onorabil, dar pînâ la urmă a 
devenit chiar campionul absolut 
al țării, ajutat nu atit de com
portarea sa (în proba decisivă 
a ocupat locul 9). cit de eșecul 
suferit de adversarii săi direcți.

Dintre ceilalți concur enți. ae! 
mai apropiat de victorie a fost 
Mihail Stdlesrfa, care în ambele 
probe combinate a ocupat tocul 
I. Dar cum se întâmplă de multe 
ori într-o întrecere sportivă, 
după ce *n primele zile Mihail 
Sidleschi a arătat întreaga mă-

parașutișii
sură a posibilităților sale, in to* 
trecerea decisivă el n-a mai pu
tut rezista durității concursului șl 
a cedat.

Iată acum primii trei clasați la 
fiecare probă: salt de la 600 tn 
înălțime șî aterizare la punct fix: 
1. Iosif Tester, 2. Sandu Miha^

Gh. Iancu; salt combinat de 
2.200 m.: 1. Mihail Sidieschu
N. Velicu. 3. N. Dina: salt

3.
la
2. ... _____ _. ...____  ___
combinat de la 1.500 m.: I Mi
hail Sidleschi. 2. N.
Negroiu; salt de la 
aterizare ia punct 
Roșu. 2. N. “■ “ 
c la sa mea tu! general: L Gh 
cu 2 St Badioc, X V. Sete.

.Astfel s-a încheiat cea mat grear 
întrecere a tineriiur noștri spor
tivi parașutiști.

B. MAR1CA

Dina,
1.000 
f ix : 

Veixu. 3. V

X L 
m. si 
I. L 
Sebe;

iao^

Pe! fi organizate coicnrsori mixte și la șah?

Fdbo: M. PETRESCU)

însemnări din Hălchiu
Zilele de început de toamnă, în 

țara Bîreei, au un farmec deosebit. 
Călduțe, cu cer semn îndeobște și 
amurguri minunate.

Intr-o asemenea zi, care te îmbie 
nestăvilit la drumeție, am luat ca
lea spre comuna Hălchiu, răspun- 
zînd 
mare 
ne-o

Nu 
unde 
de Stat, întrucît o poartă mare, 
bine îngrijită, cu inscripția re spec 
tivă, ne-a atras atenția de departe. 
Aci, i-am întîlnit pe tov. Furnică, 
tehnician sportiv (cel cu invitația 
de care aproape uitasem). Bucuros 
de oaspeți, ne-a poftit (are omul 
plăcerea invitațiilor) să vizităm ba
zele sportive.

Baze sportive? Despre ce baze o 
fi vorba?, gîndeam pășind alături 
de gazdă. Nu cumva exagerează 
tov. Furnică?.... Dar, orice bănuială 
ne a fost repede spulberată de sur
prizele care s-au ținut lanț. Din 
curtea cantinei am dat în popică- 
ria frumos amenajată. Ne gîndeam: 
ce n-ar da ai noștri din oraș să 
aibă una la fel! Bile noi, lucitoare, 
popice proaspăt cernite și o pistă 
în afară de orice critică.

Mergînd spre partea de nord a 
comunei ne-am apropiat de o. altă 
bază sportivă : ștrandul. In ziup a- 
ceea de septembrie-— foarte caldă 
— nu ne-au mirat de fel larma 
tinerească, strigătele de încurajare 
și numele scandate, care răzbeau 
de acolo. — „Tocmai se desfășoa
ră un concurs de natație”. ne-a 
informat însoțitorul nostru. Pătrun- 
zînd în incinta ștrandului, am avut 
o priveliște surprinzătoare. Bazin 
de ciment, culoare plutitoare, 
trambulină, apă curată, cristalină, 
captată din rîu: iar împrejur un 
decor_ minunat de pomi seculari...

De aci, am porni t-o spre terenul 
de fotbal și handbal. Bare zdra
vene .împrejmuiesc terenul, situat în 
mijlocul unui pitoresc parc spor
tiv cu alei străjuite de copaci fal
nici, iar alături de atei pajiști mi
nunate te îmbie la odihnă. Ceva 
mai încolo, trecînd printre diferite 
culturi, am poposit Ia terenurile de 
volei și baschet. Din apropiere se 
auzea uruitul unor tractoare. Unul 
din tinerii tractoriști i s-a adresat 
tov. Furnică ; „diupă amiază avem 
antrenament la handbal. Veniți 
tov. Furnică?” Răspunsul nu a pu
tut fi decît afirmativ.

După raita făcută, neam înapo
iat în curtea gospodărie». Pe pă- 
noul fruntașilor în producție am 
citit și numele a numeroși sportivi. 
De pildă, Otto Moser, membru în 
conducerea colectivului sportiv, me
canic priceput, a depășit planul la 
revizia tractoarelor și a’ repus în 
funcțiune 13 secerători-legători. U- 
teradștoi tractorist Martin Hubes, 
handbalist de frunte, s-ia evidențiat 
în' mod deosebit în campania de

astfel (este drept, cu foarte 
întîrziere) invitației pe care 
făcuse o veche cunoștință.
a fost nevoie să întrebăm 
se află gospodăria agricolă

primăvară și la dezmiriștit. Hand
balistele fruntașe Otilia Frantz și 
Anerose Pre: ster, ambele șefe de 
echipe, fruntașe ia locurile de mun
că.

Sala cantinei este acum ocupată 
de cei aproape 50 de șahiști care, 
instalați ia mesele respective, își 
dispută întîaetatea în cadrul cam
pionatului comunei.

Terminîind raidul (din care am 
redat doar cîteva frînturi) ne-am 
întors în biroul colectivului spor
tiv. O încăpere spațioasă, frumos 
aranjată, cu fotomontaje pe pereți. 
Alături, o magazie cu echipament 
și materiale sportive, bine dichi
sită. Din vorbă in vorbă, precum 
și din scripte și grafice, am aflat 
o serie de lucruri interesante din 
viata colectivului sportiv.

Reorganizat în anul 1955. colec
tivul sportiv numără astăzi 14 cer
curi sportive. Caietul de evidență 
a membrilor ne arată că numărul 
sportivilor s-a ridicat la 189. Un 
alt caiet, cu scoarțe albastre, îngri. 
jU scris, ne indică, negru pe alb, 
că anul acesta 39 tineri au devenit 
purtători ai insignei G. M. A. gra
dul 1 iar alți 6 se mîndresc cu in
signa de gradul II. Tot din fSele 
acestui caiet aflăm că 38 de spor
tivi au obținut clasificarea la hand
bal. înot, șah. atletism și fotbaL

Dar fiindcă veni vorba de hand
bal trebuie să vă spunem cite ceva 
despre un personaj... original: 
tov. Peter Frantz agricultor. Aces
ta, în orele libere este instructor 
sportiv obștesc. Are 52 de ani dar, 
după sorinteneală, nici nu-ii vine 
să crezi cifra înscrisă în buletinul 
de populație. E nelipsit de la orice 
manifestație sportivă, dar încurajea
ză cel mai vîrtos echinele de hand
bal. Posedă un carnet în oare, din

1948 și pînă acum, a notat toate 
meciurile jucate, punctele inscri- 
se, formațiile, cine și cum a arbi
trat, diferite scheme privind șu
turile ia poartă, etc etc.

Lin album, de curînd terminat, 
ilustrează desfășurarea „Cupei Se
cerișului” organizată de colectivul 
din Hălchiu, la handbal și natatie, 
la care au participat echipe femi
nine și masculine. Iată și un caiet 
în care se ține evidența atlețiloc. 
Conspecte de lecții, grafice de per
formanțe, ele. Atleții, care au la 
dispoziție o pistă de alergări, gropi 
de nisip pentru sărituri, și bineîn
țeles, și o pistă G M.A., sînt îndru
mați de profesoara de educație fi
zică, maestră emerită a sportului, 
Mitzi Scheipp.

Iată că în birou pătrunde un tf. 
năr zvelt și vioi. Rămine puțin în
curcat. — Ce este, ia spune? — Vă 
rugăm, iov- Furnică, să ne dați 
arma, începem antrenamentul.

Arma? Da, firește colectivul are 
și o secție de tir. Deocamdată nu 
posedă decît o armă pe care tov. 
Furnică o ține sub cheie și n-o în
credințează oricui.

Printre alte hîrtii, pe birou, am 
observat un plan care ne-a atras 
atenția. Este vorba de un teren 
viran pe care va fi amenajat un 
patinoar, iar ia iarnă cetățenii din 
Hălchiu vor asista pentru prima 
oară la concursuri de patinaj...

Se înserase. Ce iute a trecut ziua!
Ne-am luat rămas bun de la gaz

dă și. încălecînd motocicleta, ns-am 
îndrexat spre subredacția din Ora. 
șui Stalin, bucuroși foarte că tolba 
gazetărească, bloc notesul, era dol
dora cu însemnări, unele mai in
teresante decît altele.

N. Dumitrescu 
corespondent

Socotim util să facem toc aci 
unei propuneri a antrenrwctai I. 
Silberrnan. pusă pe tapet la © re
centă ședință a Biroului Comisiei 
centrale de șah. Se analizau re
zultatele uftimutai campionat re
publican feminin și Problema «a 
ordinea zilei era: cum să iareen 
ca șahul, feminin sâ progreseze 
mai rapid? Fsndcâ, este evident, 
cu toată creșterea înregistrată 
în anii dia urmă, șasistefe noastre 
se află tocă ka un nivel de joc 
destul de modest însuși campioa
na țării Maria Pogorevxi. ale că
rei calități de tenacitate și perse
verență sînt cunoecxde. nu este 
total ferită de critici De pildi — 
s-o sptxtem fără menajamente — 
abia dacă o singură partidă jucată 
de ea Ia ultinail campionat (cea 
decisivă. împotriva Margăi Teodo- 
rescu) poate fi consider a t^bună.

Și atunci, revenim la întrebarea 
inițială, în căutarea urs.'i remediu 
al acestei 
propus de
prezintă o notă de originalitate. 
El preconizează organizarea de 
turnee de șah „mixte”, în care 
cele mai bune jucătoare să con
cureze cot la cot cu șahiști frun
tași. Ideea aceasta, aplicată cu 
succes în alte discipline sportive 
(exemplul tenisului de masă este

stări de lucrurt Cel 
antrenorul Silbermar,

HANDBALISTUL ION
Pentru a înțelege despre ce 

este vorba, să vi-l prezentăm in- 
tîi pe fon Țipu. Un tinăr jucător 
de handbal, bine dotat din punct 
de vedere fizic și care în ultimul 
timp a făcut serioase progrese 
de ordin tehnic. Așa incit, selec
ționarea lui, anul acesta, în lotul 
reprezentativ și încrederea ce i 
s-a acordat de a îmbrăca tricou! 
cu stema țării noastre au fost 
lucruri firești pentru toată lumea, 
inclusiv pentru cel in cauză.

Deci, pină aci nimic anormal, 
mai ales dacă ținem seama de 
faptul că in cursul acestui sezon 
lotul masculin de handbal a fost 
serios împrospătat. Și poate că 
nici acum situația jucătorului Ion 
Tw nu ar fi ieșit din comun, 
intrînd pe această cale in discu
ția generală, dacă...

Ei da, există — parcă inevita
bil — și ad un „dacă". Există, 
deoarece după selecționarea iui. 
Ion Țipu a devenit o „vedetă".

Devenit „vedetă", Ion Țipu s-a 
comportat ca atare. Și-a ridicat 
nasul sus, sus de tot, a crezut 
că-i este permis orice ți... ceea 
ce era fatal să se îniimple, s-a

apare o 
are de

această

Vești din regiunea Pitești
• In cinstea Lunii 

Prieteniei Romîno-So- 
vietice s-a desfășurat 
la Drăgășani un con
curs de volei la care 
au participat sportivi 
de la G.A.S. Cilieni, 
G. A. S. Drăgășani, 
IPROFIL Rm. Vîlcea 
și Centrul școlar agri
col Slatina. La băieți, 
primul loc a fost ocu
pat de echipa G. A. S. 
Drăgășani, iar la fete 
de echipa Centrului 

școlar agricol Slatina.

® In vederea angre
nării tineretului de la 
sate în practicarea 
sporturilor, consiliul 
regional Recolta în co
laborare cu diferite în.

excelentă sT 
nu poate dat 
roade. Acea- 
o pledoaria* 
fondului ma- 
prisos

I o

treprinderi, organizea
ză întreceri de vote", 
tir, popice, atletism, 
tenis de masă, ciclism, 
trfntă și șah. Datorită 
bunei organizări, în
trecerile 
o largă 
Pînă în 
tașe în 
ceri

se bucură de 
popularizare, 

prezent, frun- 
aceste înitre- 

stat comunele 
Bălcești, Radomirești, 
Țițești șj Brebeni.

■ Tinerii din comu
na Perișani, raionul 
Rm. Vi lesa și-au con
struit, prin muncă vo
luntară, o frumoasă 
bază sportivă. Dar, 
spre marele lor regret, 
această bază nu o 
mai pot folosi, întrucît

i s-a dat o altă între
buințare. Ari, 
întrebare: ce 
spus sfatril popular 
respectiv în czccctc. 
problemă?

Ilie Fețeanu 
corespondent

• La Slatina a a- 
vut loc săptămîna tre
cută o consfătuire cu 
toți activiștii de cul
tură fizică și sport 
din regiune cu privire 
la activitatea G.M.A. 
ce se desfășoară în 
colectivele sportive. 
Au fost prezentate di
ferite referate și s-au 
tăcut vizite la colecti
vele sportive fruntașe. 
Cu această ocazie au 
fost scoase în eviden-

ță și unele lipsuri ma
nifestate de unele co
lective ca Locomotiva 
Piatra Olt, care acor

dă prea puțină atenție 
angrenării sportivilor 

qprmelor
angrenării 
în trecerea 
G.M A

întrecerile• Deși 
de cros din regiune 
s-au bucurat de multă 
popularitate în rlndtt- 
rile tineretului, totuși 
cazarea și unele pro
bleme de ordin orga
nizatoric la întrecerile 
finale de la Slatina 
au 
rit

lăsat mult de do-

A. Anatolie 
corespondent

elocvent) ni se pare 
adoptarea ei ia șah 
dear cele mai b«n>e 
sta este evident, și 
amănunțită asupra 
tertei ni se pare de

Rămine de rezolvat o singură 
problemă. Anome. șahiștii an 
motiv să se ferească de asemenea 
tome* mixte. deoarece prezența to
cătoarelor va face să scadă inefi
cientei concursului respectiv. Et 
n-ar putea să obțină doritele -Me 
pentru calificări superioare. Pen* 
tra evitarea acestui ultim ebsla^ 
col din calea organizării tu-neetor 
mixte, avem o p-opunefre. destul 
de simplă în ese-'a ei.- Penfni sta-< 
buirea coeficientului turneului, 
jucătoarele să fie considerate „fct 
afară de concurs”, în schimb ele 
si beneficieze de calificările la 
care au dreptul prin rezultatele 
obținute.

Dar pină 
să îmbrace 
și produs 
ceasta direcție. Exemplul cel mai 
recent ni-1 oferă chiar campioana 
noastră, Maria Pogorievici. care 
s-a înscris la concursul „7 Noiem
brie” din Capitală, unde joacă îm
potriva dtorva candidați maeștri 
și șahiști de cat. I. Și rezultatele 
sînt foarte promițătoare!

R. V.

cind „tu-neele mixte” 
formele oficiale, s-au 
initiative izolate in a-

ȚIPU A ÎNȚELES.,
întimplat: intr-o bună zi ia un 
meci, fiind eliminat de pe teren 
pentru o greșeală disci alinară 
(s-a adresat necuviincios arbitru
lui, conform manierei de a se 
comporta a oricărei „vedete") șl 
considerind că totuși arbitrul a 
greșit (!?!), după ce a stat un 
timp pe tușă, a reintrat în joci 
Bineînțeles că a fost retrimis au 
fără. Faptul l-a nemulțumit pro- 
fund și la terminarea partidei 
s-a manifestat din nou batjocori
tor față de 

Urmarea 
fost aceea 
suspendarea 
a sportivului respectiv, 
ceput, Ion Țipu a luat pedeapsa 
ușor. S-a gîndit, poate: „Lasă, că 
iot ei au nevoie de minei" Vă- 
zind însă că echipa reprezenta
tivă este convocată la București 
pentru jocul cu R. P. F. Iugo
slavia și că el nu este chemat, a 
început să reflecteze ceva mai se
rios. Și, gîndindu-se bine, Ion 
Țipu a ajuns la concluzia că a 
greșit grav și că a meritat din 
plin pedeapsa.

Recent, Ion Țipu a adresat • 
scrisoare Inspecției de handbal 
din Direcția de jocuri a C.C.F.S. 
tn care, printre altele spune: 
„...In acel moment, (nn. atunci 
cind și-a dat seama cit de grav 
a greșit) am fost furios pe mine 
însumi, pentru că eu s’npur am 
produs această stare de lucruri. 
Nu vreau să invoc scuze Am 
greșit și-mi merit pedeapsa".

In încheierea scrisorii, lop Ți
pu afirmă: „...Am greșit grav 
față de .el (n.n față de arbitru)' 
de două ori, și ca sportiv și ca

- om, ținînd seama că este mai tn 
vîrstă decît mine. Vă ro<r să-mî 
scrieți adresa lui (a arbitrului) 
pentru a-i putea cere scuze și per
sonal”.

Ceea ce am dori noi este cd 
angajamentele pe care în tnchej 
ierea scrisorii și le ia Ion Tip't, 
să capete viață. Adică, el să do^ 
vedească prin fapte că a redeve
nit un sportiv modest. di^ctn!!J 
nat și corect. Atunci ar fi s' mat 
clar că Ion Ținu a tntefr-

GĂLIN ANTONESCU

arbitru.
acestei tntimplări a 
pe care o bănuiți: 
și scoaterea din lot 

La în-

1 ii:
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Ciiw va succede lui Zatopek la 5000 și 10.000 m«? URIAȘII...
Călătoria pînă la Melbourne a 

.viitorilor competitori olimpici nu
mără mii de kilometri. Pentru 
unii dintre ei, însă, drumul plnă 
la titlul mult rîvnit se va prelungi 
cu kilometri în plus... Ne referim 
la alergătorii de fond care vor a- 
vea de străbătut multe ture de sta
dion, „călătoria” destui de inco
modă, la capătul căreia îi așteaptă 
însă satisfacțiile cele mai mari.

Din 1912. de cînd figurează în 
programul Olimpiadelor, alergările 
de fond s-au bucurat mereu de cel 
mai mare interes, iar numele unor 
atleți ca Nurnii, Kohlemainen, Ku. 
socinski, Reiff, Zatopek, este legat 
nemijlocit de victoriile lor în a- 
ceste probe olimpice. La timpul 
lor, fiecare dintre performanțele a- 
cestor neuitați învingători era con
siderată cu adevărat fenomenală. 
De-a lungul anilor însă, multe re
corduri au trecut în amintire și 
dacă astăzi Kohlemainen (primul 
cîștigător olimpic la 10.000 m. — 
31:20,8 Stockholm 1912) ar lua 
startul ală uri de Kuț (record
man mondial cu. 28:30,4) acesta din 
urmă ar termina cursa cu un a- 
vans de mai bine" de două ture 
de stadion...

Sînt atît de rapizi fondiștii de

ȘTIRI OLIMPICE
A Federațiile sportive portugheze 

de acord cu Comitetul olimpic res
pectiv au hotărît să nu trimită nici 
un sportiv la Melbourne. Această* ho- 
tărîre unică se datorește faptului că 
guvernul Portugaliei a refuzat să 
acorde subvenția cerută pentru de
plasarea lotului olimpic la J.O. Se 
pare însă că tentația unei călătorii 
la Melbourne a fost atît de mare 
încît două echipaje de yachting cla
sa .,star“ și „dragon** s-au oferit 
să facă deplasarea pe cont pro
priu...
• Un ziar portughez a deschis o 

listă de subscripție pentru ca M-anoel 
Faria, recordmanul țării la 5.000 m.» 
să poată face deplasarea la J O.

> 228 sportivi australieni care au 
participat la olimpiadele trecute au 
fost invitați de către comitetul o- 
limpic australian să asiste la actuala 
ediție a J.O. Cel mai bătrîn, Freddie 
Lane, a concurat la Paris în anul 
1900

• Echipa de fotbal a R. P. 
Chineze va juca direct în sfer
turile de finală ale timneii/Iui 
olimpic de la Melbourne deoa
rece echipa Turciei a anunțat 
comitetul de organizare că nu 
va mai participa la această în
trecere. Prin retragerea echipe
lor R. P. Ungare, Turciei, E- 
giptuLui și Vietnamului, nu
mărul formațiilor care participă 
la turneu este de 12. Progra- 
ariul jocurilor primuriiui tur este 
«următorul: R.P.F. Iugoslavia- 
S. {J, A. (23 noiembrie); 
U.R.S.S. — Germania (24 no
iembrie); Tailanda — Anglia 
(26 noiembrie); AustraJia — 
Japonia (27 noiembrie).

• Loturile olimpice ale Germaniei, 
'Austriei și Iugoslaviei vor călători 
împreună pînă la Melbourne pe bor
dul a trei avioane speciale.

A Flacăra olimpică sosită din 
Grecia pe calea aerului își va înca
pe voiajul său australian de la 
Cairns (Queensland). Pe cei 4.920 km. 
alergătorii eșalonați la distanță de 
cîte o milă vor fi însoțiți de șase 
autoturisme. Flacăra va fi purtată# 
de 110 torțe. De remarcat că flacăra 
olimpică va fi aprinsă cu ajutorul 
razelor solare.
• Cu ocazia ceremoniei de închi

dere a J. O. un cor alcătuit din 1.200 
persoaneva interpreta un cunoscut 
cîntec australian „Waltzing Mati4da*‘. 
Este interesant însă dc adăugat Oaptul 
că un poet australian William Tain- 
sch a scris — în cinstea celei de a 
XVI-a ediții a J. O. — două strofe 
noi prin care Melbourne își invită 
oaspeții săi din zilele olimpiadei să 
mai vină în Australia, unde vor fi 
primiți cu brațele deschise.

* Comitetul olimpic al R..
Cehoslovace a definitivat lotul 
sportivilor cehoslovaci care vw 
lua pa; te la cea de a OCVI-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară de la Melbourne. Din lo
tul olimpic al R. Cehoslovace 
fac parte printre alții următorii 
sportivi : ATLETISM : Dolezal. 
Zatopek, Fikotova. Mertova, 
Zatopkova, Skobla, Jungwirth. 
Voborilova, Kantorek, Modra- 
chova. Rehak, ȘTAFETA 4x400 
m: Mendlik, Jirasek, Janecek, 
Trousil, GIMNASTICA: Danis, 
Ruzicka, Skvor, Mikoska, Kefr. 
Mikulek, Zim. Bosakova, Ma
re jkova, Sikova, Reichava,
Brdickova, Drazd'kova, Ryli- 
chava, CICLISM: Cihlar, Rau
za, Jiirsk, Opavski: BOX: Maj- 
dloch, Zachara, Chevanek, 
Torma, Nemec.

r • Au sosit primii oaspeți ai ora
șului olimpic: ei sînt doi atleți ma- 

astăzi, incit ei aleargă în ritmul 
semi-fondiștilor de altădată, după 
oum specialiștii alergărilor pe dis
tanțe mijlocii se apropie tot mai 
mult de viteza patrusutiștilor! lata, 
de pildă, în lista performerilor 
mondiali ai acestui an. Ia 5-000 m. 
nu mai puțin de 8 alergători au 
rezultate sub 14 minute. Ceea ce 
l-a îndreptățit pe Vladimir Ktrț să 
declare de curînd: „Va trebui să 
alergi sub 14 minute pen.ru a a- 
junge în finala la 5.000 m—“ Pro
nosticul este logic, deoarece din 
cele două serii se califică în finală 
numai 12 atleți și este de presu
pus că se va alerga intr-un tempo 
infernaL Afară doar de cazul cînd 
protagoniștii probei de 5.000 m. la 
Melbourne se vor complace intr-o 
cursă tactică. In acest caz, o șan
să foarte bună o are englezul Gor
don Pine, care, după cum se știe 
și-a realizat recordul mondial in
tr-o cursă condusă 4.700 de mefrl 
de Kuț. Mai slab la capitolul tac
tică se prezintă lharos, întrecut 
tocmai din acest motiv, Ia sfîrși- 
tul lui sep embrie de lbbotson șt 
Chataway. Vladimir Kut a învățat, 
după cît se pare, din experiența 
cursei de la Bergen și e hotărîtca 
printr-un ritm susținut și variat

laiezi. Intre 4 și 1« noiembrie Hei- 
deibergul va mai primi 4.5W sportivi 
și conducători.

• Echupa de polo pe apă a 
Iugoslaviei a plecat sîmbătă 
spre Melbourne în vederea par
ticipării la turneul olimpic. 
Po’.iștU iugoslavi vor face o 
primă escală Ia Hamburg.
• Criza acută de locuințe care 

domnește la Mtelbourne dă o mare 
bătaie de cap... comitetului austra
lian d*e organizare a J. O. — Nu
meroși amatori de locuințe dau tîr- 
coale orașului olimpic pentru a-și 
găsi găzduire... provizorie. Din a- 
ceastă cauză orașul este păzit zi și 
noapte.
• Comitetul de organizare a J. O. 

are nevoie de 500 interpreți: pînă 
în prezent nu a găsit însă decît 300. 
Lipsa celorlalți 200 cauzează o se
rioasă îngrijorare organizatorilor.
• In sfîrșit s-a ajuns la un acord 

ca J. O. să poată fi televizate pe 
întreg teritoriul australian.
• Firma franceză C.S.A. a obținut 

dreptul de a turna în exclusivitate 
pentru Europa filmul Jocurilor Olim
pice.

• Societatea australiană „Quantas** 
de transporturi aeriene a anunțat o 
veste puțin plăcută pentru loturile 
olimpice numeroase. Din. cauza insu
ficientelor mijloace de transport, o 
serie de loturi ar putea fi nume- 
ricește reduse (de pildă cele ale 
Statelor Unite, Greciei, Japoniei 
etc.), chiar dacă aceste loturi ajung 
la jumătatea drumului... Pînă în 
prezent pe lista de persoane care 
vor trebui să aștepte la jumătate 
de drum avioanele cane urmează sa 
le transporte mai departe la Mel
bourne. se află numele . a 700 călă
tori.

A patra ediție a J.O. a avut loc 
la Londra în anul 1908. Inițial, lo
cul de desfășurare trebuia să fie 
Roma, msă cu un an înainte de 
inaugurare italienii au făcut cuno
scut că nu pot organiza jocurile. 
Și atunci cînd se părea că nici o 
țară nu le va putea organiza, An
glia, datorită eforturilor lordului 
Desborough, președintele C. O. en 

Cițt.gaiorul probei de 100 m. R. E. WALK.ER (Africa de Sud) 
este purtat pe umeri de spectatori.

să-și „sufoce“ adversarii înainte de 
consumarea celor 5.000 de metri. 
O speranță europeană de ultim 
moment este și polonezul Zimny, 
în virală de 21 ani, care cu timpul 
recent realizat la Bruxelles deține 
al 7-lea rezultat aj sezonului. Nti 
trebuie neglijate șansele australie
nilor care concurînd acasă, păs
trează un avantaj iniția) — poate 
chiar hotărL.or — față de adver
sarii lor europeni.

Tabela alăturată poate da o in
dicație asupra șanselor pentru fi
nala probei de 5.000 m. Pentru ca 
cititorii să poată aprecia forma ta- 
vonțtlor, am separat performanțele 
acestora pe două coloane: pînă la 
23 septembrie (două luni înainte 
de olimpiadă) și după această 
dată.

Pin» la S3.IX
13:36,4 
13:33,6 
13:46,6 
13:51.0 
13:54,4 
13:57.2 
13:5*^ 
14:01,0 
14:02,0 

14:03.6 
14:04.6 
14:05.0 
14:05,2 
14:05,2 
14:05.4 
14:06,4

5000 m.

Prrie (Ang.) 
Kuț (U.R.S.S.) 
lharos (Ung.) 
Chromik (Pol.) 
Szabo (Ung.) 
lbbotson (Ang.) 
Mugosa dug.) 
Lawrence (Aust.) 
Chataway (Ang.) 
Kovacs (Ung.) 
Vlasenco (U.R.S.S.) 
Cerniavsk, (U.R.S.S.) 
Tabori (Ung.) 
Tal pa le (Pin.) 
Thomas (Aust.) 
Zimny (Pol.) 
Janke (R.D.G.)

16.000 m. Mimoun (Fr.) 29:13,4(pînă la 27.X) Pirie (Ang.) 29:17,2
Kuț (U.R.S.S.) 28:30,4 Lawrence <Aust.) 29:20,0
lharos (Ung.) 28:42,8 Thomas (Aust.) 29:22,0
Chromik (Pol.) 29:10.0 Anufriev (U.R.S.S.) 29:24.2
Kovacs (Ung.) 29:12,6 Krziskowiak (Pol.) 29:26,2

O fotografie „istorică"... La ’Helsinki, in finala cursei olimpice 
de 5.000 m. Zatopek — învingător —, Mimoun ți Schade intră in 
ultima linie dreaptă, în timp ce Chataway rămîne prăbuțit la mar
ginea pistei. După 4 ani, la, Mel bourne, Chataway speră să-ți ia 
revanța, sau cel puf in să colaboreze (împreună cu lbbotson) la 
succesul compatriotului său Gordon Pirie.

SĂ NE ADUCEM AMINTE...
glez, a acceptat să organizeze a- 
ceste jocuri.

Iti partea de apus a Londrei 
s-a ridicat stadionul WHITE CITY 
STADIUM cu o capacitate de 
80.000 locuri. Pista de alergări 
măsura 537 m. și înconjura tereniul 
de fotbal, bazinul de natație și 
pista de ciclism. In felul acesta 
spectatorii puteau privi deodată

Pentru cursa de 10.000 m„ un 
pronostic este mai simplu datorită 
faptului că primii doi din tabelul 
performanțelor au o apreciabilă 
distanță față de ceilalți, iar din
tre ei Kuț pare ce) mai în formă- 
Aici ne lipsește însă indicativul 
formei în ultima lună, perioadă în 
care marea majoritate a specialiș
tilor probei n-au luat startul. Ab
solut toate rezultatele primilor ze
ce din lume în acest an au lost
obținute înainte de 1 octombrie.

Un pronostic pentru ambele curse 
de fond de la J.O. se poate da de 
pe acum (și tabelele îl confirmă); 
titlurile lui Zatopek vor încăpea pe 
mîini bune...

R. VOIA
I. MANOLIU

23 .IX—23.X

14:03,4 
14:07,4 
14:10,6 
14:06.0 
14:10.0 
14:03,6 
13:50,6 
14:11,4

14:13,0
14:04,6
13.58,6

*4:04,6

probele de natație, întrecerile at
letice și concursurile de ciclism.

La întreceri au luat startul 
2666 de concurenți din 22 țări. 
Jocurile au început la 13 fcilie și 
au luat sfîrșit în octombrie. Pen
tru prima oară se desfășurau 
concursuri de bărci cu motor, 
tragerea cu arcul, „Jeo de paume” 
— tenisul de acum „rackets” — 
tenis redus — și polo pe cai.

Cele 4 culoare s-au dovedit in
suficiente dacă ținem seama că ia 
proba de 100 m. au participat 57 
concurenți din 16 țări, și cîștigă- 
torii celor 16 serii s-au calificat 
în sferturi de finală. La proba de 
400 m., în finală, a luat startul 
UN singur concurent: englezul 
W. Halswell. Inițial se calificase
ră : W. Halswell și americanii 
Carpenter, Taylor și Robbins. In 
timpul cursei Carpenter a împiedi
cat în mod vădit pe Halswell ast
fel că a fost descalificat. In fața 
acestei situații și ceilalți ameri
cani s-au retras, astfel că Hals
well a alergat pentru a doua oară 
de unul singur realiztnrf timpul 
de 5q sec. In prim.a finală el 
realizase 48,0 sec.

I-a aruncarea discului și suli
ței s-ait folosit două stiluri. La 
aceste probe două medalii de anir 
au cucerit M. I. Sheridan (S.U.A ) 
și suedezul Eric Lemming. La a- 
runcainea discului stil eîeoic. She
ridan a realizat 37,99 m., iar la

Se presupune — și nu fără 
temei — că Olimpiada de Ia 
Melbourne va constitui un record 
nu numai ca număr al țărilor în
scrise la competiții (74) ci și 
în privința... înălțimii participan- 

Vvais Ahtaev

<
ților. Cercetînd chestionarele par
venite organizatorilor, a fost sta
bilit că mai mult de jumătate 
din concurenți (58 la sută) mă
soară peste 1,80 m. înălțime; 500 
concurenți au 1,86 m.; 270 con-* 
curenți între 1,87 m și 1.93 m 
iar 45 concurenți peste 1.95 m. 
Înălțime.

Majoritatea „uriașilor” fac de
sigur parte din echipele de bas
chet. „Decanul” lor pare să fie 
cazahul Uvais Ahtaev, din echi
pa U.R.S.S., oare în timpul Spar- 
tachiadei popoarelor s-a bucurat 
de cea mai mare popularitate 
printre spectatorii moscoviți. nu 
numai datorită înălțimii sale re

cord (2,32 m.) dar și a jocului 
valoros prestat. Ahtaev ctită- 
rește 160 kg„ greutate la care 
îl concurează doar faimosul hal
terofil american Paul Anderson. 
Uvais a fost „eroul” echipei sale, 
aducînd reprezentativei Kazah- 
stanuhii tin număr de 339 pct. 
Deși frică insuficient de rrobil 
el a fost în permanență un ne- 
ricol pentru coșul advers, fiind 
foarte greu de ținut.

Trebuie să remarcăm că la ora 
actuală lobul de baschet al 
U.R.S.S. numără opt jucători peste 
2 m. printre care și pivotul 
— deja consacrat — letoniarrul 
Ian Kruminș. Deși cu un an 
mai tînăr decît Uvais, Kruminș 
este poreclit — în glumă — 
fratele mai mic al lui Ahtaev. 
Nici nu-i de mirare. El este mii 
scund, rnăsurînd doar... 2,20 m.

stil liber 40,89 m. Stilul elenic se 
executa de pe un mic’ piedestal 
identic cu cel din sculptura lui Mi
ron „Discobolul”. La suliță stilul 
clasic însemna prinderea suliței 
de manșon. Lemming a realizat 
54,83 m. la stil clasic și 54,43 la 
stilul liber.

Un alt incident s-a întîmplat ia 
proba de maraton. Eroul probei, 

italianul Pietri Dorando, cu toate 
că a cîștigat întrecerea nu a pri
mit medalia de aur. Și iată de ce; 

pe ultimii 400 m- el a căzut de 
cîteva ori, iar cfrid mai avea 
de parcurs cîțiva metri, fiind 
sfîrșit de puteri s-a lăsat ajutat 
de Sir Arthur Conan Doyle „tatăl” 
lui Sherlock Holmes — care 
funcționa ca arbitru. Dorando a 
fost însă descalificat și la ter
minarea cursei, transportat la spi 
tal. Locul I a revemit americanului 
Haves. Publicul a protestat. D>- 
rando n-a cucerit medalia de aur 
Insă cursa sa a fost înscrisă >n 
istoria Jocurilor. El a primit, 

drept consolare, din mina reginei 
Angliei, o cupă de aur.

Rivalitatea dintre atleții englezi 
și cei americani s-a rezolvat de 
data aceasta în favoarea gazdelor 
care au totalizat un punctaj ge
neral mai bun.

I

pen.ru


✓

și semif inalîști
probabili ai probelor

PE MARGINEA 
PARTICIPĂRII

ARTICOLELOR PRIVIND ISTORICUL 
SPORTIVILOR ROMÎNI LA J. 0.

Din ziua în oare am început pre. 
zemtarea celor mai bune perfor
manțe mondiale ale anului la înot 
și pînă astăzi a trecut puțină vre
me. Dar tocmai aceasta a fost pe
rioada ultimelor pregătiri înainte 
de plecarea la J.O.. a ultimelor ve
rificări și confruntări pentru marea 
majoritate a celor ce vor fi pre- 
zenți la startul întrecerilor de la 
Melbourne. Au fost zile de mari e- 
moții pentru cei care abia acum, hi 
al 12-lea ceas, își cucereau cu pre
țul unor deosebite eforturi dreptul 
de a concura la cea mai mare com
petiție de natafie din istoria aces. 
■tui sport Este caracteristic în .•>- 
ceasta privință că, în ultimele zile, 
ziarele și revistele de sport pe care 
le consultăm cuprind mai puțin in
stantanee culese din lupta sportivă 
și mai mult imagini înfățișindu-î 
pe diferiți sportivi, cu chipurile ra
diind de bucurie și triumf, în clipa 
cînd li se anunță în mod oficial 
selectionarea lor pentru J.O. Dat 
fiind adevărata avalanșă de per
formante înregistrate în ultimele 
eile, tabelele cu care am pornit 
înarmați cu cîtva timp în urmă 
se dovedeau pe zi ce trece peri

mate. Le-am adus corectările cu
venite „din. mers“, iar astăzi 
vă prezentăm pe candidații auto
rizați la 
probelor 
ber.

semi-finalele și finalele 
stilul li-masculine în

iH m. liber

1. Henrieks (Australia)
2. Hanley (S.U.A.)
3. Patterson (S.U.A.)
4. Koga (Japonia)
5. Woolsey (S.U.A.)
6. Tani (Japonia)
1. Sorokin (U.R.S.S.) 
«. Balandin (U.R.S.S.)
9. Weld (Australia)

10. Magyar (Ungaria 
■* Dobay (Ungaria) 

Suzuki (Japonia) 
Eminente (Franța) 
Nyeki (Ungaria) 
Nyegus (Iugoslavia)

1«. Willemsen (Olanda)

u. 
12.
13.
14.
15.

*♦« m. liber

1. Murray Rose (Australia)
2. Breen (S.U.A.)

3. Yamanaka (Japonia)
4. Nikitin (U.R.S.S.)
5. Zaborsky (Ungaria)
S. Zierold (Germania)
1. Woolsey (S.U.A.)

55.8
56.3
56.6
56.3 
57,0
57.1
57.2
57.3
57.3
57.4
57.4
57.6
57.9 
58.0
53.2
58.4

4:27,4
4:33,1
4:34.7
4:35,3 
4:35,7
4:35,4
4:35,5

OLIMPICIFAVORIT!

I: IOSIF SIRBU — RO-
400 p. Eram deci campion

ADOLFO CONSOLINI
Dacă stilul spaniol de arun

care a suliței ar fi fost recu
nosc it de Federația Internațio
nală și Adolfo Consolini con- 

i cura in această probă, medalia
’ olimpică de aur probabil nu

i-ar fi scăpat. Explicația: re
cent atletul italian a obținut 

) cu acest stil o aruncare de
1 peste... 100 m. Dar Consolini
2 este discobol (și cum se - știe,
J de prima mină) deținător al
j recordului Europei și autor al
| multor victorii internaționale.
< Prin prisma carierii sale pro-
| digioase, a ' performanțelor și
J (mai ales) a dtrzeniei deosebite
’ de concurs, italianul nu se va
( „jena" ca la cei aproape 40
ț de ani ai săi să turce pe po-
| diurnul învingătorilor. Și poate,
J pe treapta cea mai de sus...

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

ie.
11.
12.
13.
14.
15.
16

de înot la J.O.
Ats (Ungaria) 4:37,3
Boiteux (Franța) 4:37 4
Kon.no (S.U.A.) 4:38.4
Noda (Japonia) 4:39,4
Till (Ungaria) 4:41,0
Romani (Italia) 4:41.2
S. Kelly (Brazidia) 4:41,2
Aoki (Japonia) 4:41,5
Avonian (U.R.S.S.) 4:41.6

î5« m. liber

Breen (S.U.A.) 18:95.9
Boiteux (Franța) 13:25 2
Garretty (Australia) 18:27,5
Zaborski (Ungaria» 13:28.4
Yamanaka (Japonia) I9CM
Onekea (S.U.A.) 13:''312
Yagi (Japonia) 19:44.3
Winram (Australia) 14:44.4
Aoki (Japonia) 18:46.8
Rose (Australia) 18:49,7
Atontserret (Franța» 14:58 5
Androsov (U.R.S.S.) 18:53.3
Lavrinenko (U.R.S.S.) 19:08.8
Reich (Germania) 19:01,0
Csordas (Ungaria) 19:83.7
Jurcenko (U.R.S.S.) 19:99.9

La 17 ani, australianul Murray Rose este favoritul nr. 1 al probei 
de 400 m. liber la J.O. Duminică ne-a parvenit știrea unei noi per
formanțe a lui Rose: 4:27J0. Este cel mai bun rezultat mondial al 
anului, în bazin de 50 m.

Varietăți
Continentul australian se 

află cuprins între 10 și 40 grade 
latitudine sudică și 113 și 154 gra
de longitudine estică. Aproximativ 
40 la sută din teritoriul nordic al 
Australiei se găsește în zona tro
picelor, iar restul in zona tempe
rată (aci se află situat și orașul 
Melbourne). |
• Clima la Melbourne este 

foarte variată din cauza ciocniri
lor frecvente între curențjj calzi 

din nord și vinturile reci din sud., 
Jn lunile noiembrie—decembrie -se 
întâmplă ca temperatura să scadă 
intr-o zi pînă la plus 10—11 graded 
și apoi, intr-un interval destul de 
scurt, să crească pină la 30—35 gra-

VLADIMIR MANEEV
VU-cMintr Maneev, aciuatul 

campion mondial la categoria 
73 kgr, este un vechi cunoscut 
nu numai al luptătorilor noș
tri. cărora le-a fost coleg de în
trecere, ci și al numeroșilor 
spectatori care i-au aplaudat 
măiestria la București, Orașul 
Statin și în alte orașe ale 
R.P.R. Pentru străltucitele sale 

’performanțe Vladimir Maneev 
a fost introdus in lotul olimpic 
al U.R.S.S. și este unul din cei 

mai îndreptățiți candidați la 
medalia de aur a J. O.

Maneev care face parte din 
tînăra generație de luptători 
sovietici (are 25 ani) întrune
ște : tehnica înaltă a glorioși
lor săi înaintași N. Belov, K. 
Koberidze, forța unui Nikolaev 
(campionul mondial la cat. 87 
kgr.) și modest a proprie tutu
ror sportivilor sovietic’. A

Socotesc că istoria sumarelor 
participări romînești la Jocurile 
Olimpice merită mai multă aten
ție. Regretînd că pînă astăzi nu 
avem o cronică integrală a pre
zentei noastre la olimpiade, sîn- 
teni datori să solicităm rigurozi
tate științifică fiecărei referiri Ei 
această direcție. Generațiile de ti. 
neri iubitori de sport așteaptă 
din partea noastră, a celor mai 
vîrstn'ci, relatări exacte asupra 
trecutului sportiv. In condițiile 
unei sărace bibliografii sportive 
autohtone este desigur mai dificil 
de stablit adevărul istoric, dar a- 
ceasta nu scuză documentarea su
perficială sau unele afirmații ero
nate.

Iată cîteva exemple supărătoa-

australiene
de. Caracteristică climei australiene 
este tocmai această schimbare 
bruscă de temperatură, de umidi
tate și de vînturi, în măsură sa 

aibă influentă asupra acelora — 
care n-au avut prevederea să efec
tueze o prealabilă perioadă de a- 
climatizare.
• Diferenja de ore dintre Bucu

rești și Melbourne fste apreciabi
lă ; 9.30 ore în plus! Deci, ciiid 
la București este — să zicem, 
marți ora 14 și oamenii se așează 
la masa de prinz, ta Melbourne 
este luni ora 23, deci cu o oră 
înainte de miezul nopții! Este les
ne de închipuit ce dificultăți trea
ză acest lucru unui organism o- 
bișnuit cu un alt orar, ca să nu 
mai vorbim de diferențele exis
tente în alimentație. Specialiștii 
sint de părere că pentru Infringe, 
rea acestor obstacole, concurenții 
olimpici au nevoie de o aclimati
zare de aproximativ 20—25 zile, i

In fiecare anotimp, poligonul 
Tunari are altă înfățișare. Decorul 
natural al pădurii Băneasa ii 
schimbă fața odată cu îmbrăcă
mintea sa. Acum în miezul toam
nei cînd frunzele copacilor au țe
sut un covor verde cu reflexe ru
ginii, „Tunarii" par o veche ce
tate, sortită acum recreerii, un în
demn spre reverie, spre mărturi
siri... Așa f-am găsit în ziua aceea, 
nu prea depărtată, cînd împreună 
cu Iosif Sîrbu am lăsat pașii să 
ne conducă, pe firul unei cărărui, 
spre inima pădurii. Mai erau pu
ține zile pînă la decolarea avionu. 
lui ce avea să-l poarte la 20.090 
km. de patrie, tocmai în cealaltă 
parte a lumii, în Australia Jocu
rilor Olimpice. Pînă atunci, febra 
pregătirilor înlăturase emoția fi
rească dinaintea unei astfel de că
lătorii. Dar acum îndemnul naturii 
a dat glas mărturisirilor...

,,Mi-amintesc, ca acum. de 
concursul de la Helsinki (nr. Jo
curile Olimpice din anul 1952). Pe 
poligon domnea forfota obișnuită. 
La fiecare pas auzeai graiuri din 
diferite colturi ale pămîntului, în- 
tîlneai cele mai sonore nume ale 
tirului mondial, vedeai însorise pe 

panouri performanțe pe care înainte 
lecons derai de domeniul fanteziei. 
Se desfășoară proba de armă lite-

re. In revista ..Cultură fizică și 
6port“ nr. 5—1956, tov. Ion Vaida 
a publicat un excelent articol în
chinat Jocurilor Olimpice de la 
Melbourne. In acest articol s-au 
strecurat însă cîteva greșeli. Mai 
întîi arătîndu-se că noi am tost 
reprezentati la J. O- de la Anvers 
(1920) de cîțiva călăreți ji în al 
doilea rînd că la aceasta ediție 
călărețul romîn FHip lacob ar fi 
dobândit medalia de argint! Aiir- 
mați'le acestea (pe care le-a re
luat și revista „Stadion" tntr-unul 
din numerele safe) sint infirmate 
de toate documentele existente. 
Credem câ la mijloc este vorba de 
o confuzie. Ziarul „Sportul popu
lar" (nr. 2906 din 20 octombrie 
1956) restabilește de altfel adevă
rul. arătind că „Pentru sportivii 
romfni olimpiadele au început tn 
anul 1924...“. Acesta este anul în 
care pentru prima oară sportivii 
romîni ocupă unul dfri cele 3 
locuri de onoare. Deși învinsă Ia 
scoruri mari (0:37 cu SUA și 
3:61 cu Franța), echipa de rugbi 
a Romtniei ocupă un loc 3 lipsit 
de glorie căci nu erau decît trei 
competitori cu totul.

In amintitul articol din ..Sportul 
popular0, autorul. Marius Godea- 
nu. comite însă o nouă greșeală 
legată tot de participarea noastră 
Ia probele de călărie. Se pare câ 
numeroasele concursuri internațio
nale de călărie la care au partici
pat în acea epocă reprezentanții 
noștri stau la baza acestor erori. 
In orice caz căpitanul Chirculescu 
mi a cîștigat nici o medalie olim
pică la Berlin în 1936. Iar „clasica 
probă de dresaj" nu a fost cîști- 
gată de locotenentul Stubendorft 
c( de Heinz Pollay. Ofițerul ger
man a cîștigat în schimb proba 
militară. Toate acestea sînt indu
bitabile consultînd cea mai recen
tă bibliografie a genului (printre 
altele: Dr. Ferenz Mezo: ..Sechzig 
Jahre Olympische Spiele" — Ber. 
lin 1956).

In relatările istorice nu sînt ad
mise nici greșelile de amănunt, 
de mai mică importanță. De oe să 
scrii că la Berlin călărețul romîn

„Gruzia“ a traversat ecuatorul •••
Trimișii speciali ai ziarului So- 

vietki Sport. S- Beleaeva și V. 
Pașinin, transmit de pe bordul va
sului „Gruzia“ care se află în 
drum spre Melbourne :

„Plutim prin apele Oceanului 
Indian. Pe bord, viața sc desfă
șoară in mod normal, toți pregătin- 
du-se pentru Olimpiadă, cel mai fe
bril (firește) veliștii. La 25 octom
brie. „Gruzia" a traversat ecuato
rul. Conform tradifiei a avut loc o 
serbare marinărească, pe bord fa

ră calibru redus, poziția cirlcat. 
Am început să tnag d» pe standul 
ce-mi fusese repartizat, stand care 
se afla în vecinătatea celor ocupate 
de celebritățile tirului. Prlntr-o 
„convenție" stabilită înainte de 
concurs, asistentul meu mi-a pus 
în față o grăntăjoară de cartușe, 
mai multe de 40 dar al căror nu
me exact nu-1 știam. Era un fel 
de metodă (eficace) pentru înlă
turarea emoțiilor pricinuite firesc 
de ultimele focuri. Dkipă acest sis. 
tem nu puteam ști niciodată cîte 
focuri am tras și cîte mai am de 
trimis îu țimtă. Rînd pe rînd, am 
consumat cea mai mare parte a 
cartușelor și. la un moment dat, 
cînd vroiam să-mi încarc din nou 
arma, mi s-a spus: suficient, ai 
tras toate cele 40 de focuri! M-am 
Tidicat și am privit la panoul pe 
oare era înscris numele meu. Re
zultatul era 397 p. Slab, am spus 
eu, foarte bun!, mi-a răspuns a- 
sistentul care mă lunetase și care 
știa că performanta mea se putea 
înscrie pe tabelul celor, mai bune- 
Aceasta pentru faptul că cele trei 
focuri a căror valoare fusese ex
primată cu cifra 9 erau de „gaba
rit" și puteau tot așa de bine 6ă 
însemne decari. Am continuat auoi 
să trag cealaltă poziție. Intre timp, 
s-a cMrfilat valoarea țintei și r»e ta
bloul mare a apărut în dreptul 

Henri Rang a fost învins de ger
manul HAAS (în articolul lui M- 
Godeanu), cînd pe acesta îl chea
mă de fapt KURT HASSE? De 
ce să minimalizăm unele perfor
manțe scriind că la Berlin in 
1936 Romîni a „a obținut UNELE 
rezultate doar la lupte șl călărie” 
(în articolul lui I- Vaida), cînd cu 
acel prilej s-a obținut prima noa
stră medalie de argint?

In încheierea acestei note nepre
tențioase, îmi permit a pune o în
trebare: cu ce se ocupă salariații 
Comitetului Olimpic Romîn, dacă 
ei nu au reușit pînă astăzi să tacă 
publicului sportiv romîn acest ele
mentar serviciu de a-i pune la în- 
demînă măcar o sumară cronica 
a participării sportivilor romîni la 
Jocurile Olimpice?

V. BANU
NOTA REDACȚIEI. — Țov. V. 

Banu are dreptate în privința ce
lor două greșeli de informare is

torică cuprinse în articolul „Pen
tru sportivii romînii olimpiadele 
au început în 1924". Ținem însă să 
precizăm, așa cum reiese cu cla

ritate și din articolul în chestiune, 
că a fost vorba numai de o trecere 
în revistă a participării noastre la 
Jocurile Olimpice privite exclusiv 
prin prizma ziarelor din vremea a- 
ceea- , Gazeta Sporturilor" scrie ast
fel negru pe alb șt cu litere de o 
șchioapă că, în proba de dresaj, 

cpt. Chirculescu a ocupat locul al
Ill-lea. Din inîormațiile noastre 
ulterioare, reiese că sportivul ro
mîn Chirculescu a ocupat într ade
văr locul al Ill-lea în proba de 
dresaj, dar aceasta s-a întâmplat 
în cadrul... probei complete de că
lărie, lucru nespecificat însă în 

„Gazeta Sporturilor". Facem deci 
cuvenita rectificare. Profităm tot
odată de acest prilej pentru a 
arăta că problema alcătuirii unul 
istoric oficial al participării spor
tivilor noștri la J.O. trebuie să con
stituie — așa cum scrie și tov. 
Banu — un obiectiv de seamă al 
Comitetului Olimpic Romîn. Nu
mai astfel se vor putea evita gre
șelile de informare la care ziarele 
din trecut pot „contribui” oricînd 
și în mare măsură 

apariția 
căreia 

medicul

zeul Neptun (în 
am recunoscut 
vasului Akatce- 
înspăimîntătorul 

care traversau

cîndu-și 
persoana 
însă pe 
nov), purtînd... 
trident. Toți cei 
pentru prima dată ecuatorul au 
primit „botezul apei". Seara a a- 
vut loc un concert în cadrul căruia 
au putut fi admirate dansurile e- 
chipei de amatori a marinarilor. 
Căpitanul vasului speră să ajun
gem in primele zile ale lunii no
iembrie la Melbourne".

locului 
MINIA 
olimpic! Se împlinise un vis atît 
de drag! Ei, dar de a.unei au tre- 
out 4 ani, o Olimpiadă, și astăzi 
ne aflăm din nou în preajma Jocu
rilor Olimpice. Pe atunci sportivii 
noștri erau debutanți (dacă soco
tim faptul că reprezentau pentru 
prima oară tînăra noastră mișcare 
sportivă). Astăzi avem de apărat 
prestigiul cucerit atunci, avem de 
dovedit că nivelul sportivilor noș
tri a crescut. Va fi foarte greu, dar 
sîntem hotărîți să facem totul. A- 
colo, la Melbourne, va trebui să 
luptăm cu condițiile noi de viată, 
si>ecifice continentului australian, 
dar trecînd peste ele vom avea de 
susținut întrecerea cu cei mai buni 
aleși dintre cei mai buni. Eu plec 
cu convingerea că nu ne va scăpa 
acest minunat prilej de a ne do
vedi priceperea. Regret că nu vot 
putea să-mi apăr titlul de campion 
olimpic pentru simplul motiv că 
la proba pe care am cîștigat-o la 
Helsinki nu se va mai acorda în 
acest an medalia olimpică- Ea a 
fost înlocuită cu proba de 60 fo
curi culcat. ~ 
de victoriile 
cucerite în 
Danemarcei 
vom avea un cuvînt de spus și 
acum la Melbourne".

Totuși, (mind seama 
noastre din acest an 
fata reprezentativelor 
și Finlandei cred că

k



Dinamo București și C. C. A. învingătoare 
fără emoții în campionatul de lupte

Decatlonul, ștafetele și probele 
neclasice condamnate la anonimat ?

O etapă obișnuită, eu o desfă
șurare în general calmă. In a- 
cest decor liniștit — al celei de 
a 111-a etape a campionatului re
publican de lupte, pe echipe — 
fac notă discordantă unele ieșiri 
nesportive (de care ne vom o- 
cupa mai jos).

La București — în sala proprie 
— C.C.A. nu a făcut eforturi 
prea mari pentru a cîștiga cele 
trei meciuri susținute în compa
nia Progresului București, FI. ro
șii Cluj și Energiei din Baia 
Mare. In ce privește formația 
băimăreană credem că se bizuie 
prea njult pe I. Cernea și V. 
Bularca care nu pot suplini sin
guri lipsurile întregii formații, 
întrecerile din această grupă 
s-au desfășurat la un nivel mul
țumitor. Regretabil, gestul nespor
tiv al luptătorului V. Pop din 
Baia Mare care a insultat arbitrii. 
Pentru aceasta a fost, de altfel, 
eliminat din concurs. Ir. ceea ce 
privește organizarea, C.C.A. a 
luat măsuri pentru a asigura 
condiții bune de concurs, dar s-au 
ivit și unele lipsuri care cu 
mai multă atenție ar fi putut fi 
evitate (cîntarul necorespunzător 
etc.). Iată rezultatele înregistrate 
în această grupă: C.C.A. cu Pro
gresul București 7—1, cu Fi. ro
șie 8—0 (de remarcat victoria 
lui T. Tarbă asupra lui Gh. Mar
ton) și cu Energia B Mare 6—2, 
Progresul București cu Energia 
B. Mare 4—4 și cu Fl. roșie Cluj 
4—2, Energia B. Mare cu Fl. ro
șie Cluj 6—2.

La Cluj întrecerea s-a desfă
șurat numai între Dinamo Bucu
rești, Locomotiva Timișoara Și 
Energia Cluj, lipsind — pentru 
a doua oară — Flamura roșie 
Galați. Este imperios necesar ca 
atît comisia centrală, cît și aso
ciația respectivă să ia măsurile 
ce se impun fată de absența re
petată a gălățenilor. In aceste 
condiții Dinamo București a ob
ținut de trei ori confortabilul re
zultat de 8—0 (odată prin nepre- 
zentare). Energia Cluj a terminat 
la egalitate cu Locomotiva Timi
șoara (4—4) și a mai obținut un 
7—0 prin reprezentarea Flamurei 
roșii Galați (la cat. 52 kgr. 
clujenii n-au avut concurent).

La Orașul Stalin s-a impus E- 
nergia Ploești care a învins E-

Vă reamintim cite va din modificările aduse 
regulamentului de volei

Reluarea campionatelor republi
cane de volei a adus din nou un 

public numeros în sălile noastre 
de sport, un public care încurajează 
cu multă însuflețire echipele prefe
rate sau dezaprobă vehement aba
terile cu care nu este de acord. 
Din această atmosferă de concurs 
nu lipsește nimic, din păcate nici 
măcar acele atitudini ale publicului 
si chiar ale antrenorilor și jucători
lor, atitudini care mai denotă u- 
neori o neounoaștere completă a 
ultimelor modificări și interpretări 
aduse regulamentului cu ocazia 
Congresului F.I.V.B.. ținut la Flo
rența la sfîrșitul anului trecut. Stn- 
tem convinși că prin reamintirea 
acestor modificări, făcute cu scopul 
unui arbitraj mai larg și unui joc 
mai soectaculos, ti vom ajuta pe ac
tiviștii și iubitorii voleiului să joa
ce sau să aprecieze orice partidă 
în modul cd mai corect.

Dintre cele mai importante mo
dificări de ordin administrativ le 
amintim pe următoarele:

— suprafața terenului de joc este 
de 18 m. X 9 m„ liberă de orice 
obstacol ptaă Ia o înălțime de 7 
m. de la sol. Ținem să precizăm 
că liniile (tușele) de demarcație 
ale terenului, late de 5 cm. sînt cu
prinse în aceste limite de suprafață, 
beci, orice minge care atinge nu
mai una din aceste linii, este 
bună ;

— suprafața de serviciu este de
limitată de două linii de 15 cm. 
X 5 cm., trase la 20 cm. în spate, 
perpendiculare pe linia de fund, 
una în prelungirea tușei laterale, 
cealaltă la o distantă de 3 m. în 
stînga acesteia. Această suprafață 
are minimum 2 m. de la linia de 
fund, în profunzime.

In legătură cu modificările de 
ordin tehnic subliniem următoa
rele : în privința poziției jucătorilor 
pe teren — care a dat loc la multe 
confuzi — precizăm că este inter- 

nergia din localitate cu 6—2 
(scorul pare surprinzător). Energia 
Hunedoara, de asemenea, cu 6—2 

iși Fl. roșie Arad cu 6—1. Energia 
Orașul Stalin a obținut victoria 
asupra Energiei Hunedoara (cu 
3—2!!) și Fl. roșie Arad (au 
5—3), iar Energia Hunedoara 
obținut (în sfîrșit) o victorie a- 
supra Fl. roșii Arad cu 5—3. 
De remarcat mulțimea descalifică
rilor pentru luptă pasivă. In a- 
ceastă grupă s-a făcut din nou 
„remarcat" pentru atitudine ne
sportivă, antrenorul L. Kovacs 
(Hunedoara), deși recent el pri
mise o sancțiune pentru o abate: o 
similară.

Rezultatele rte la Reșița nu ne-au 
parvenit până la închiderea edi
ției.

CLASAMENTELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE
BASCHET 
Feminin

1. Energia Buc. 13 12 1 815:499 25
2. Știința I.C.F. 13 11 2 712:598 24
X Locom. Buc. 13 19 3 699:477 23
4 Știința M. înv.

București 13 9 4 772:644 22
5. Progr. Oradea 13 7 6 665:697 20
6. FL r. Oradea 13 4 9 514:678 17
7. Prog. Tg. M. 12 4 8 541:603 16
8. Voința Or. St. 13 3 10 563:717 16
9. Știința Cluj 13 3 10 522:649 16

10. Energia Cluj 22 1 11 431:862 13
Masculin

L Dinamo Buc. 15 16 • 1199:909 30
2. C. C. A. 15 14 1 1951:773 29
3. Locom. P.T.T. 15 12 3 1017:854 27
4. Dinamo Oradea 15 9 9 991:903 24
5. Știința Tim. 16 7 18 957:881 22
C. Prog. Arta Buc. 15 7 8 880:945 22
7. Energia Cluj 15 6 9 825:889 21
8. Știința I.C.F. 14 < 8 844:897 20
9. Dinamo Tg-M 14 4 19 736:901 lt

19. Prog. Tg. M. 14 4 19 953:1097 13
11. Prog. Cluj 15 3 12 777:962 18
12. Progr. Or. St. 14 1 13 648:1912 15

VOLEI
Feminin

1. Prog CPCS Buc. 11 19 1 32:19 21
X Locomotiva Buc. 12 9 3 32:15 ZI
X Știința I.C.F. 11 9 2 29:12 29
4. Dinamo București 12 8 4 27:20 20
5. Voința Sibiu 12 7 5 27:24 19
X FI. roșie Cluj 12 6 6 25:24 18

7. Energia București 12 3 9 15:30 15
8. Voința Or. StaUn. 19 3 7 14:24 13
9. Dinamo Timișoara 12 1 11 12:35 13

18. Progresul Cluj 19 1 9 10:29 11

Masculin

1. Locomotiva Buc. 12 12 9 39:13 24
2. Dinamo București 12 19 2 34:14 22

3. Progresul I.T.B. 12 7 5 26:23 19
4. Progresul Cluj 12 7 6 29:26 19
5. C. C. A. 12 6 6 28:22 18

zis ca jucătorul Nr. 6 (centrul li
niei a doua) să se găsească în 
dreapta jucătorului Nr. 1 (cel ce 
servește) în momentul efectuării 
serviciului de către acesta din ur
mi.

—căpitanul echipei se poate a- 
drqsa și arbitrul tu secund, dar 
numai pentru a oere o întrerupere 
de joc.

— arbitrul secund sancționează 
și greșelile comise la plasă, cu ex
cepția celor comise deasupra sau 

pe banda superioară a plasei Deci, 
se lărgesc atribuțiile secundului și 
se elimină, în acest mod, împărțirea 
arbitrară a greșelilor (pe partea 
superioară sau inferioară a plasei). 
Arbitrul principal va sancționa gre
șelile comise pe bandă sau (deasu
pra plasei, (ex. trecerea mîinilor. 
etc.).

— arbitrul scorer asiunță arbitri
lor cererile echipelor de întrerupe
re a jocului, numai la minge moar
tă. In ceea ce privește cel de al 
treilea timp de odihnă, dacă a- 
cesta este cerut în timpul unui set 
pentru prima oară, arbitrul va face 
o simplă observație echipei în cau
ză, iar dacă cererea se repetă (chiar 
în cursul altui set) echipa în cauză 
este sancționată cu punct sau ser
viciu pierdut. De asemenea, preci
zăm că se acordă trei minute pen
tru rănire, fără a se socoti în cate
goria întreruperilor de joc pentru 
odihnă, numai după ce toate schim
bările regulamentare și excepționa
le au fost efectuate. îndată ce ar
bitrul constată un accident, trebuie 
să întrerupă.jocul și să dispună re- 
jucarea punctului. Dacă însă acci
dentul s-a produs după fluierul ar
bitrului, care încheie faza de joc, 
rezultatul rămîme valabil.

— în legătură cu blocajul, preci
zăm că dacă unul din comnonenții 
Iui depășește cu miinile fiteal. în 
cazul cînd mingea a fost atinsă de 
blocaj faptul se va sancționa, chiar 
dacă jucătorul nu a atins mingea. 
Arătăm de asemenea că jucătorul, 
după ce a lovit mingea, poate a- 

DUMINICA, 
DERBIUL CAMPIONATULUI
Etapa IV-a a campionatului re

publican de lupte pe echipe se 
desfășoară — în mod excepțional 
— la un interval de numai o 
săptămînă de etapa a treia. Din 
program se desprinde meciul 
C.C.A.—Dinamo București, derbiul 
etapei și al campionatului. Iată 
programul complet al etapei de 
duminică : Grupa I Arad; Progre
sul Buc., Voința Tg. Mureș, Lo
comotiva Tim„ Fl. roșie Arad; 
grupa II București: Energia Or. 
Stalin. Dinamo Satu Mare. C.C.A., 
Dinamo București, grupa III Baia 
Mare: Energia (Cluj, Ploești, Re
șița, Baia Mare) ; grupa IV Hu
nedoara: Progresul Lugoj, Fl. ro
șie Cluj, Fl. roșie Galați, Energia 
Hunedoara.

Feminin Cat. A.

6. Energia Or. Stalir1 12 6 6 23:24 18
7. Știința Arad 12 6 6 24:27 18

8. Știința Timișoara 12 3 9 21:32 15
9. Progresul Galați 12 3 9 17:30 15

HANDBAL
Masculin Cat. A.

1. Știința Tim. 20 13 3 4 175:128 29
2. C. C. A. 20 12 5 3 178:138 29
3. Dinamo Or. St 20 13 1 6 163:109 27
4. Energia Tim. 20 11 2 7 188::154 24
5. Energia Reșița 20 9 4 7 153:139 22
6. Voința Sibiu 20 9 2 9 123:113 20
7. Fl. r. Cisr.ădie 20 9 2 9 149:153 20
8. Știința Iași 20 8 3 9 140:149 19
9. Energia F _ 29 8 2 10 133:151 18

lu. Energia PL 29 8 1 11 149:161 17
11. Progresul Arad 20 3 3 14 127:214 9
12. Dinamo 6 29 2 2 16 195:183 6

1. Prog. Or.Stalin 19 14 4 1 87:41 39
2. FI. r. St. roșu 19 :13 3 3 80:42 29
3. Fl. roșie Sibiu 19 :12 3 4 60:37 27
4. Știința Min. înv. 19 :11 5 3 58:42 26
5. Progresul Tg. M. 18 9 5 4 46:29 23
6. Știința I.C.F. 19 8 4 7 54:45 20
7. FL r. Sighișoara 19 5 6 8 45:50 16
8. Rec. Av. Codlea 19 4 6 9 39:60 14
9. Știința. Tim 19 2 9 8 19:42 13

10. Energia Reșița 19 4 3 12 27:63 11
11. Fl. roșie U.T.T. 19 2 4 13 20:52 8
12. Fl. roșie Buhuși 18 1 4 13 14:46 6

Masculin Cat. B.

1. Progr. Odorhei 21 18 0 3 200:130 36
2. Recolta Jimb. 20 17 1 2 197:101 36
3. Știința I.C.F. 29 16 2 3 227:118 34
4. Dinamo Tg. M. 21 11 1 9 157:147 23
5. Știința Galați 21 9 1 11 159:135 19
X Energia Reșița 21 9 1 11 167:198 19
T Recolta Variaș 20 8 11 132:139 17
6. Prog. Bacău 21 8 1 12 155:176 17

9. Locomotiva G.N. 21 6 3 12 133:144 15
10. Energia Sibiu 21 6 2 13 157:180 14
11. Energia T-viște 20 5 0 15 120:188 10
12. Știința Cluj 21 4 2 15 131:229 10

tinge unui din stîlpii de susținere 
ai plasei și că este admisă legăna
rea brațelor sau săriturile făcute In 
cadrul paravanului la servici.

— ca o noutate, mai semnalăm 
interdicția de a se folosi un par
tener ca punct de sprijin. Este însă 
admis de a susține sau a retine un 
coechipier care este pe punctul de 
a comite o greșeală, (ex. de a că
dea în terenul advers).

•Puține curse de motocros, puține elemente de valoare
Probele campionatului republican 

de motocros au fost așteptate cu 
un legitim interes <de către tați 
acei care se interesează îndea
proape de activitatea sportivilor 
noștri motocicliști. Toți erau cu
rioși să urmărească modul cum 
se vor comporta alergătorii în 
condițiile participării lor, direct 
în campionat, fără a avea în a- 
cest an, la activ, vreo altă între
cere pe teren variat In această 
privință, toate pronosticurile erau 
defavorabile și ele au fost confir
mate cu prilejul desfășurării aler
gărilor respective.

Pe de o parte lipsa de con
cursuri de motocros a făcut ca 
numărul participanțllor la cam
pionat să fie extrem de redus. 
S-a ajuns pînă acolo încît la ca
tegoria ataș și la proba rezervată 
femeilor să nu se poată întruni 

, nici măcar numărul minim de 
concurenți (6) prevăzut de regu
lament, pentrp ca alergările res
pective să poată avea loc. Pe de 
altă parte, lipsa de concursuri pe 
teren variat a făcut ca alergătorii, 
în general, să se prezinte slab 
pregătiți atît din punct de vedere 
tehnic cît și fizic.

Că această stare de lucruri s-a 
datorat în primul rînd lipsei de 
pregătire a motocicliștilor în con
diții de concurs, a demonstrat-o 
însăși felul în care au corespuns

Duminică după-amiază, cînd am 
intrat în birotd secretariatului con- 
cursurMor atletice desfășurate pe 
stadionul Tineretului, toate cele 
patru dactilografe care lucrau ta
belele de rezultate, dormitau cu 
capul pe mașinile de scris. Nu vă 
grăbiți să credeți că am de gînd 
să le critic pe aceste vrednice (și 
în alte împrejurări neobosite) dac
tilografe, dar tabloul ce mi s-a în
fățișat ochilor duminică după-a
miază, a fost cît se poate de ca
racteristic pentru întregul concurs 
la care am participat

Intr-adevăr. într-o zi și jumă
tate, inspecția de specialitate a 
programat nu numai probele de
catlonului, dar și pe cele ale pen
tatlonului (seniori, senioare), triat- 
lonului (juniori, junioare), pentat
lonului (juniori, junioare), o su
medenie de ștafete și de probe așa 
numite neclasice (de asemenea re
zervate seniorilor, senioarelor, ju
niorilor și junioarelor). Orice s-ar 
spune această aglomerare de pro
be extrem de variate, a făcut ca 
întrecerile să fie foarte greu de 
urmărit pentru public și greu ac
cesibile pentru concurenți

Impresia pe care ne-a lăsat-o în
trecerea de sîmbătă și duminică de 
pe pista de la Tineretului, a fost 
aceea a unei mutări în grabă în 
care amănuntele nu mai interesează 
atît de mult, fiindcă... tot ne mutăm.. 
Mai pe înțeles, am zice că orga
nizing aceste campionate (la care 
s-au acordat titluri de campioni 
republicani și tricouri) au fost fă
cute ca să se îndeplinească sută 
la sută prevederile programului in
specției și mai puțin pentru alte 
motive, cum ar fi acelea ale unor 
întreceri importante care puneau 
față în față pe cei mai buni spe-

„CUPA DE TOAMNĂ” 
LA NATAȚIE

Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat la bazinul acoperit de înot 
de la Floreasca prime’e întreceri 
de înot din cadrul competiției do
tată cu „Cupa de toamnă". La 
acest concurs participă toți înotă
torii bucureștenî eu excepția celor 
clasificați la categoria I și maeș
tri. De remarcat că în prima e- 
tapă a concursului s-au obținut o 
serie de rezultate bune în majo
ritatea probelor de înot. Astfel 
înotătoarea H. Țincoca de la 
G.C.A. a stabilit un nou record 
R.P.R. la proba de 5n m. liber fe 
tile au timpul de 39.9 sec. Ve
chimi record era de 40,0 sec. și 
aparținea aceleiași înotătoare. O 
performanță lăudabilă au înregis
trata și componenții ștafetei a- 
sociațieî Știința (Blajek. Kroner, 
Marinescu și Chirvăsuță) în pro
ba de 4X100 ni liber juniori cat. 
I cu timpul de 4:09,9.

Jocurile de polo pe apă pro
gramate pentru prima etapă nu 
s-au desfășurat din motive teh
nice. Ele urmează să se desfă
șoare ui cursul acestei 6ăptămîni.

majoritatea dintre ei în cele trei 
probe de campionat: foarte slab 
în prima probă, mulțumitor în 
proba a doua și bine în ultima 
probă în care de altfel și numărul 
celor abandonați și descalificați a 
fost foarte redus. Dacă pentr;i 
campionatul de motocros organi
zatorii ar fi programat cinci pro
be și nu trei, desigur că pe par
curs situația s-ar fi îmbunătățit 
și mai simțitor.

Dar chiar și în aceste condiții 
pe care, pentru motocicliști, nu le 
putem numi decît vitrege, o parte 
dintre participanții la întreceri, 
au demonstrat o înaltă clasă, în 
ce privește acest gen de întrecere. 
Astfel, cei mai buni motocicliști 
ai noștri s-au dovedit a fi Mihai 
Pop (Dinamo), — la 125 cmc. și 
Al. Lăzărescu (C.C.A.) ■— 500
cmc. Ambii motocicliști au exce
lat prin calmul și precizia în ac
țiuni, o înaltă tehnică în conduce
rea mașinii prin porțiunile cu nq- 
roi și denivelări. Acestora le ur
mează G. Bereny (Energia), un 
motociclist de mare talent și cu 
mari posibilități de progres. De 
altfel. G. Bereny a realizat și cel 
mai bun timp dintre toți partici- 
panții la campionat (49 miri. 50 
sec.). O comportare frumoasă an 
mai avut V. Szabo (Dinamo) și 
N. Sădeanu (C.C.A.), campionii 

cialiști ai respectivelor probe (in 
condiții de concurs dintre cele 
mai bune), ale realizării unor re
zultate de valoare care să dove
dească progresul atleților noștri 
în aceste specialități etc. etc.

Așa s-a făcut că, în același 
timp și pe aceiași stadion, au 
avut loc și finalele campionatelor 
școlărești pe echipe (foarte vta dis
putate de altfel și chiar intere
sante), antrenamentul unor atleți 
fruntași și... plimbarea multor a- 
tleți și atlete echipați... de stradă, 
dar care vroiau să fie mai. aproape 
de amicii lor angrenați în con
curs. Nimic din sobrietatea atît de 
necesară concursurilor atletice, ni
mic din ordinea care domnește pe 
stadionul Republicii, la alte în
treceri. Totul înghesuit, învălmășit, 
dat peste cap. După părerea noas
tră, decatlonul și celelalte probe 
nu se vor mai putea desfășura, 
de aci înainte în aceste condiții. 
Credem că ele vor trebui, in pri
mul rînd, separate (fie ca dată, 
fie ca loc de desfășurare). In al 

doilea rînd, vor trebui să fie coin
teresate în mai mare măsură aso
ciațiile și colectivele sportive cu 
secții de atletism, pentru a-și tri
mite reprezentanți la ștafete ți la 
probele neclasice. Antrenorii, la 
rînduj lor, vor trebui să se gîn- 
dească mai din timp la aceste cam
pionate și să-și pregătească oa
meni în vederea participării la 
probele respective. In timpul anu
lui, inspecția nu ar trebui să ne
glijeze total cursele neclasice. ci să 
le programeze din cînd în cînd, 
astfel ca atleții să fie cointeresați 
și să știe că nu vor participa o 
singură dată pe an într-o probă. 
De asemenea, organizarea mai 
multor întreceri peste an rămîre 
valabilă și pentru decatloniști, 
pentatloniști ți triiatlonișți- Nici ei 
nu au fost băgați în seamă de cei 
care organizează întreceri atletice. 
De unde să avem atunci specialiști 
în probele acestea complexe și cum 
să se intereseze sportivii de probe 
la care nu vor avea prilejul să 
concureze decît odată pe an?

Scriind aceste rînduri, conside
răm că ne facem o datorie de o- 
noare iată de atletismul nostra, 
deoarece la actualul nivel pe race 
l-a atins acest sport in țara noas
tră, nu este permis ca o Întrecere 
cu caracter republican atît de im
portantă, să se desfășoare în ast
fel de condiții ca cele de sîmbătă 
și duminică ți, am putea spune, în 
indiferenta publicului care a îndră
git atletismul, demonstrînd cu pri
sosință și în repetate rînduri a- 
precierea pe care i-o acordă. Iată 
de ce am dat atenție mai întîi or
ganizării rămînînd ca de aspectul 
tehnic să scriem în viitor.

EM,. VALER1U

SPORT LA ZI
HANDBAL. — Astăzi d.uipă 

amiază, pe stadionul Dinamo O- 
bor, se va disputa începind de la 
ora 16, jocul masculin de catego
ria A dintre formațiile Dinamo 6 
și Energia Timișoara.

claselor 250 și 350 cmc., Gh. Ic
nită, Gh. Ion și Gh. Voiculescu 
(C.C.A.), I. Hațag (Energia Me
diaș) — singurul concurent din 
provincie care a reușit să facă 
fața, alergătorilor bucureștcBi pre
cum și Gh. Stoleru (Dinam®).

In ce privește organizarea ac
tualei ediții a campionatului de 
motocros, trebuie să spunem că 
ea e corespuns mai ales la ulti
ma probă cînd comisia orășenea-f 
scă de automoto a excedat în a 
oferi concurenților și spectatori
lor condiții optime de întrecere și 
vizionare

Iată acum primele trei locuri în 
clasamentele generale ale acestui 
campionat: 125 cmc.: 1. Mihaî 
Pop (Dinamo) 24 pct campion 
R.P.R.; 2. Gh. Voiculescu (C.C.A.)' 
12 pct; 3—4. B. Predescu (Ener
gia) și N. Dițescu (Energia) 10 
pct.; 250 cmc.: V. Szabo (Dina
mo) 18 pct. — campion R.P.R.:
2. I. Hațag (Energia Mediaș) ; 18 
pct.; 3. Gh Ion (C.C.A.) 12 pct.; 
350 cmc.: N. Sadeanu (C.C.A.) 
18 pct. — campion R.P.R.; 2. Gh. 
Ioniță (C.C.A.) 17 pct.; 3. G. Be
reny (Energia) 11 pct; 500 cmc. s 
1. Al. Lăzărescu (C.C.A.) 24 pct. 
— campion R.P.R.; 2. P. lopdă- 
chescu (C.C.A.) 18 pct; 3 M.
Cernescu (Dinamo) 6 pct

G. ȘTEFANESCU
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REGULAMENTUL
privind trecerea jucătorilor de fotbal 

dintr-un colectiv intr-altul (I)

Partida de la Petroșani, dintre 
Energia Minerul și Progresul — 
de ce n-am recunoaște? — se anun
ța destul de grea pentru arbitru, 
prin prisma pozițiilor precare din 
clasament ale celor două echipe și 
poate și printr-un... surplus de ner
vozitate, generat de acel 5—1. din 
tur, de la București, cu aspectele 
lui atît de negative.

Dar, așa cum am arătat în cro
nica noastră de ieri. întîlnirea 
deși a purtat o puternică amprentă 
de luptă de efort fizic și moral, 
s-a desfășurat în general. în con- 
dițiuni normale, cu respectul legi
lor sportivității. Spunem „in gene
ral", pentru că totuși a existat o 
fază în care Romoșan l-a lovit 
grav pe Blujdea. „Intenționat" 
susțin cei de la Progresul. „Nein
tenționat*" se disculpă Romoșan. 
Noi n-am putea afirma nici una 
nici alta, pentru că n-am văzut 
.^ciocnirea** respectivă, așa cum 
n-a văzutso, de-altfel. nici arbi
trul. Credem insă că s-ar fi cu
venit — cu atit mai mult, cu cit 
Romoșan spune că lovitura s-a 
produs in cădere, in mod cu totul 
neintenționat — ca fundașul echi
pei Energia-Minerul să ceară scu
ze adversarului său lovit atit de 
grav și nicidecum să arate că nki 
nu-i pasă.

La înapoierea de ia Petroșani, 
am călătorit cu jucătorii de la 
Progresul. Mărturisim că e inte
resant de înregistrat comentariile 
pe care le fac după joc echipele in 
cauză și mai ales echipa-, învinsă- 
întotdeauna ea e gata să-ți facă o 
statistică riguros exactă a ocazii
lor pe care le-a ratat, uitind insă 
cu desăvîrșire pe acelea care ar fi 
putut .rotunji" victoria adversari
lor. De la această regulă, n-au 
făcut bineînțeles excepție nici ju
cătorii Progresului... Sintem însă, 
oricum, de acord, că scorul de 
3—0 este exagerat, finind seama 
de aspectul celei de a doua re
prize.

Unde nu sintem de acord cu cei 
de fa Progresul este acolo unde se 
•>pl>nK“ de jocul dur practicat de 
Energia-Minerul, joc care i-a „ti
morat", mai ales în prima repriză- 
Fotbalul, se știe, este un joc at
letic, un joc specific bărbătesc. 
Una din legile lui de bază este 
aceea de a-ți învinge adversarul 
in primul rind fizic (dar, bineîn
țeles, cu mijloace corecte). Or, nu 
vedem motivele pentru care o e-

Locomotiva M- C- F- 
și Energia Baia Mare 
conduc in categoria C

SKIUA A II-A

1. Loc. MCF Buc. 35 18 4 3 70:21 40
2. Energia T-vâște 25 1T 3 5 50:30 37
3. Locomotiva Gl. 25 13 5 7 32:25 31
4. Progr. Corabia 25 11 6 8 29:27 28
5. Energia 131 25 12 3 10 56:53 27
6. Enorgia Sinaia 25 10 6 9 45:35 26

7. FI. r. Giurgiu 25 10 5 10 35:41 25
8. Dinamo Pitești ■ 8 7 10 35:29 23
9. Energki Buc. ■ 9 5 11 43:33 23

10. Energia Met. C-ța 25 9 4 12 37:34 22
11. Energia Brăila 25 9 4 12 35:42 22

12. Energia Consta.
Constanța 25 8 4 13 46:61 20

18. Fl. r. B.R. Buc. 25 7 2 16 32:65 16
14. Progresul Călăr. 25 2 5 17 16:66 10

SERIA a III-A

1.Energia B. Mare 27 15 3 5 52:26 33
2. Dinamo Tg. M. 23 13 5 5 53:25 31

3. FI. roșie Cluj 23 11 4 8 47:27 26
4. Recolta TopUța- 23 U 4 8 26:29 26
5. Energia 7 23 11 3 9 42:42 25
6. FI. r. Sf. Gh. 23 10 4 9 38:27 24
7. Progresul Tarda 23 8 7 8 23:33 23
8. Energia Oradea 8 5 10 27:40 21
9. Recolta Salonta 24 5 10 9 23:27 20

10. Recolta Sighet 23 7 6 10 29:39 20
11. Recolta Cărei 23 6 6 11 20:33 18
3®. Locom. Oradea 23 7 3 13 13:36 17
13. Energia Turda 23 7 2 14 31:49 16

In urma trierii și omologării bu
letinelor depuse la con-c. nr. 43 au 
fost stabilite următoarele premii:

Premiul I: 261,55 variante cu 10 
rezultate exacte, revenind fiecărei 
variante cîte 1087 lei.

Premiul II: 4331,5 variante cu 9 
rezultate exacte, revenind, fiecărei 
variante cîte 71 lei.

• Depun.' tdu-și buletinele pentru 
concursul Pronosport nr. 44 (etapa 
din 4 noie nbrlefc participanții au 
ocazia pent u prima oară în acest 
sezon — se obțină pe lingă! obiș
nuitele premU 1, 11 m atribuite

Fotbalul = joc bărbătesc
chipă atletică, robustă, cum este 
aceea a Energiei-Minerul n-ar fo
losi avantajul fizic. în lupta cu un 
adversar mult mai puțin înzestrat 
din acest punct de vedere.

Am avut prilejul să urmărim 
nenumărate echipe de fotbal. 
Toate sînt alcătuite din jucători 
înalți, bine tăcuți. Rareoruîntilnim 
în formațiile respective jucători 
slab dezvoltați fizicește și atunci 
e vorba de unul, maximum doi JACK BERARIU

Un spectaculos .duel aerian" pentru balon in cursul jocului 
Energia Flacăra PIoești—Selecționata de tineret a R.P.R. (5—1).

(Foto L. Tibor)

Note, știri, rezultate
O FORMAȚIE EXPERIMENTALA

In ultimul timp, în calendarele 
internaționale ale diferitelor fede
rații de fotbal din străinătate și-a 
făcut apariția o titulatură nouă: 
echipa reprezentativă de tineret. 
Crearea acestei selecționate cores
punde unei necesități : aceea de a 
pregăti cadrele necesare primelor 
formații reprezentative din rîndu- 
rile jucătorilor tineri, cu perspec
tive. Asigurarea unui calendar 
special pentru aceste echipe de ti
neret le creează posibilitatea de a 
cîștig» experiența meciurilor in
ternaționale. O echipă selecționa
tă de tineret răspunde și unei 
alte cerințe : de a constitui o treap
tă superioară de activitate a ju
niorilor care au depășit vîrsta de 
juniori dar încă nu sînt formați 
pentru a intra în reprezentativele 
B. De aceea, echipele de tineret 
sînt alcătuite numai din jucători 
în vîrstă de 19 pînă la 23 de ani 
inclusiv, cărora li se cere în pri
mul rind joc. fotbal de o calitate 
din ce în ce mai bună.

Această necesitate s-a simțit și 
în fotbalul nostru și, după dteva 
încercări timide, s-a ajuns în sfir- 
șit la un lot de jucători care în
trunesc, mai mult sau mai puțin, 
conditiimile arătate și au în mod 
cert vîrsta pretinsă. Duminică a 
jucat prima echipă de tineret au
tentică. Așa cum era și normal 
(pînă cînd se va reuși să se facă 
o evidentă precisă a tuturor ele
mentelor tinere din țară și astfel, 
să se selecționeze cu adevărat cele

INFORMAȚII pronosport
variantelor cu cele mai multe re
zultate exacte și premii speciale 
care vor răsplăti pe cei care... nu 
vor indica nici un pronostic exact!

De altfel, sistemul premiilor spe
ciale pentru variantele cu ,,0‘e re
zultate nu este cîtuși de puțin nou 
pentru pronosportiști. Numeroși par- 
ticipanți au obținut în felul acesta 
motociclete, biciclete, ceasuri de 
mini. excuxsit în străinătate, etc. 
In acest sezon, premiile care vor 
fi atribuite buletinelor cu „0“ re
zultate constă din 2 motociclete I. J. 
și 5 ceasuri de mînă marca „Doxa“. 
Participantul cu cele mai multe va

jucători. Progresul-București se 
prezintă mult prea deficitar din a- 
cest punct de vedere, cu o înainta
re în care parcă s-au strins inten
ționat atîți jucători mici de sta
tură : Ozon. Costea, Blujdea, 
Smărăndescu, Cruțiu...

Și atunci, ce e de făcut: să o- 
bligăm celelalte echipe să renunțe 
la superioritatea lor atletică, să 
nu facă uz de avantajul lor fizic?

mai bune dintre ele cărora să li se 
asigure și pregătirea de ansamblu 
necesară) această selecționată n-a 
reușit să se impună. E drept că 
a și întîlnit un adversar în for
mă excelentă Energia Flacăra 
PIoești, astfel că a jucat foarte ti
mid. Din acest punct de vedere, e 
bine că nu s-a mai disputat me
ciul cu Suedia- Acțiunea este 
însă, demnă de reținut, chiar nu
mai sub formă de experiență, pen
tru că ea constituie un lucru bun. 
Lotul trebuie completat, iar pre
gătirea sa întărită, deoarece anul 
viitor echipa de tineret are de ju
cat numeroase meciuri internațio
nale (Anglia. Scotia, Irlanda, 
jocuri la Festival etc 1

• Tratativele pentru perfecta
rea turneului echipei Oe juniori a 
orașului Istanbul în țara noastrî 
continui. Porul nostru de speciali
tate a propus datele de 14 și lt 
noiembrie, cînd tinerii fotbaliști 
turei urmează să joace la Pîoești 
și Constanța.

• Restanța de categorie B Dina
mo 6 — Știința Iași se va disputa 
joi pe terenul din Obor. de la 
ora ÎS.

• in cadrul Cupei Comisie; Cen
trale de Fotbal, duminică s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Flamura roșie Viscolii București — 
Progresul Slatina 2-1 (l-e> și Loco
motiva Buzău — Energia Metalul 
Hunedoara 1-0 (0-0).

• De joi, toate jocurile de cam
pionat vor începe la ora ÎS.

• Jocul Locomotiva București — 
Flamura roșie Arad ae va disputa 
joi pe stadionul Ciulești (ora 1S.M). 
Biletele se găsesc în vînzare la a- 
gențiHe Pronosport (cal. Victoriei 
șl bd. Dinicu Golescu), Dinamo, 
C.C.A., la stadionul Ciulești șl la 
chioșcul special din str. I. Vidu.

riante cu „0“ rezultate va obține 
una din motociclete. Cealaltă moto
cicletă și cele 5 ceasuri vor fi atri
buite prin tragere din urnă. In urnă! 
vor fi introduse toate variantele cu 
„0“ rezultate exclusiv cele care 
aparțin participantului care a obți
nut motocicleta pentru cele mai 
multe variante. De remarcat că la 
..0‘* rezultate se poate participa pe 
orice fel d*e buletine simple, multi
ple, repetate, colective, fracționate, 
etc. De altfel amănunte complete 
asupra premiilor speciale pot fi 
găsite în revista „Programul Pro
nosport** nr. 133.

norme generale
Art. 1. — Trecerea jucătorilor 

dintr-un colectiv intr-altul se poa
te face in caz DE SCHIMBA-’ 
REA LOCULUI DE MUNCA, DE 
ÎNVĂȚĂTURĂ. DE INCORPO
RARE IN ARMATA SAU LĂSA
RE LA VATRA.

Art. 2. — Trecerea jucătorilor 
dintr-un colectiv in altul SE 
POATE FACE NUMAI O SINGU
RA DATA PE AN. Termenul de 
transferări se stabilește între 10 
decembrie și 31 decembrie pentru 
anul 1956.

Un jucător nn poate PARTICI
PA IN CURSUL ACELUIAȘI 
CAMPIONAT LA DOUA COLEC
TIVE DE ACEEAȘI CATEGORIE 
sau de a se transfera de la 
un colectiv superior la altul in
ferior.

ArL 3. — JUCĂTORII CARE 
CER TRANSFERAREA LA CO
LECTIVE MN CAMPIONATE 
REGIONALE. RAIONALE SAU 
ORĂȘENEȘTI. SE POȚ TRANS
FERA IN TERMENUL REGU
LAMENTAR NUMAI IN CA
DRUL REGIUNII RESPECTIVE. 
Cei care cer trecerea la colec
tive de categoria A B sau C, 
jucătorii care se încorporează 
sau se lasă la vatră, precum și 
elevii _ sau studenții care schimbă 
locul de studii, studenții absolven
ți de institute și facultăți, SE 
TRANSFERA LA ACELAȘI TER
MEN INDIFERENT DE REGIU
NEA IN CARE ACTIVEAZA E- 
CHIPELE RESPECTIVE.

Art. 4. — Prin derogare de la 
art. 2 se pot face transferări și 
în următoarele cazuri:

a) . In cadrul aceleiași asocia
ții de la o categorie inferioară 
la o categorie superioară în pe
rioada de 4a terminarea unui 
campionat pini la începerea nou
lui campioriat și în perioada din
tre tur și retur.

b) . Jucătorii care deși -transfe
rați în perioada regulamentară 
nu skit totuși folosiți în turul 
campionatului, jucătorii care au 
cerut transferarea în perioada 
regulamentară, dar colectivele noi 
respective au renunțat' ulterior 
la ei, fără a-i folosi la jocuri 
oficiale, precum și jucătorii care 
nu sînt folosiți la nici un joc 
în turul campionatului.

TOȚI ACEȘTI JUCĂTORI POT 
INTRODUCE CERERI DE TRAN
SFERARE IN PERIOADA DIN
TRE TUR ȘI RETUR £U RES
PECTAREA PREVEDERILOR 

art. 3.
Art 5. — Pentru trecerea din

tr-un colectiv într-altul este ne
cesar:

— Cererea sportivului
— dezlegarea sau refuzul în 

scris al colectivului din care plea
că

— dovada de producție, studii, 
Incorporare, lăsare la vatră

— carnetul vechi și iișele de la 
colectiv.

Colectivul în caz de refuz este 
obligat ca în termen de 5 rfle 
de la primirea cererii scrise a 
sportivului, să motiveze in scris 
refuzul.

Pentru cererile de transferări 
privind trecerea dintr.o asociație 
într-alta. în cazul cînd se refuză 
dezlegarea cerută pe cale oficială 
conform prevederilor prezentului 
articoL comisia de transferări va 
pălea decide, ținînd seama de 
Mferesele fotbaUui, Jucătorilor 
și aoleetivelor.

Ari. 6. — PREZENTAREA TU
TUROR ACTELOR ENLE4ERATE 
IN Art. 5 ESTE STRICT OBLI
GATORIE IN TERMENUL pre
văzut DF. REGULAMENTUL 
DE TRANSFERARE LIPSA U- 
NUI ACT NEDEPUS IN TER
MEN DETERMINA ANULAREA 
CERERII DE TRANSFERARE.

Ari. 7. — Sportivii aparținînd 
colectivelor desființate se vor 
considera ca sportivi noi și se 
vor putea încadra, în tot cursul 
anului în colective la alegerea 
lor, de la data la care desfiin
țarea colectivelor este aprobată 
de asociația sportivă respectivă 
și avizată de Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport, raional 
sau orășenesc competent.

Pe baza avizării de desființare, 
Direcția Fotbal va șterge din e- 
vidența ei pe sportivii colective
lor desființate.

Colectivele care înaintează noua 
fișă, dacă sportivul vine din alt 
raion sau oraș, vor prezenta și 
o adeverință de la comitetul ra
ional CFS în raza căruia a acti
vat colectivul desființat în care să 
se specifice data înregistrării des

ființării acestuia.
Art 8. — Sportivii pentru care 

colectivele lor nu au prezentat 
la viza anuală carnetele timp 
de doi ani pierd calitatea de 
membru al acestor colective la 
fotbal pentru care nu s-a cerut 
viza.

Acești sportivi se vor considera 
Ca sportivi noi și se vor putea 
încadra în tot cursul anului în 
colective, la alegerea lor, de Ia 
data la care au cerut și au ob- 
țirxit de la Direcția FotbaL anu
larea înregistrării lor ca membri 
ai vechilor colective pentru ne- 
vizarea carnetelor pe timp de 
doi ant

ArL 9. — Sportivii care nu au 
luat parte la nici Uq concurs, 
(ioc) oficial în decurs de doi 
ani împliniți, socotiți de la data 
ultimului joc chiar dacă au avut 
viza anuală pe carnete, sînt dez
legați de drept de colectivul lur 
și se vor considera ca sportivi 
not EI SE POT LEGITIMA 1N 
TOT CURSUL ANULUI LA 
COLECTIVE LA ALEGERFA 
LOR. FARA DEZLEGAREA CO
LECTIVELOR. CU CONDIȚIA 
DE \ PREZENTA QPATA CU 
ACTELE DE ÎNCADRARE INTR- 
UN COLECTIV DOVADA SCRI
SA DE LA COMITETUL RAIO
NAL (ORĂȘENESC) CFS IN A 

CĂRUI EVIDENTA FIGUREAZĂ 
COLECTIVUL RESPECTIV. CA 
NU A LUAT PARTE LA NICI UN 
JOC OFICIAL TIMP DE DOI 
ANI, indkînd și data ultimului 
joc oficial la care au luat par
te

ArL 10. — Sporirii care fac 
parte dintr-un colectiv sau din- 
tr-o secție a unui colectiv, care 
s-a comasat fci cursul anului cu 
un colectiv sau cu o secție din 
alt colectiv, devin de drept mem
bri ăi colectivului sau secției 
rezultate„ din compare, pentru 
care dobîhiiesc drept de partici
pare imediată, cu excepția compe
tiției în care participau ambele 
colective, în momentul ck»d s-a 
produs comasarea.

In această competiție râmîn 
calificați numai sportivii colecti
vului a cărei situație s-a păs
trat în concurs.

Colectivul rezultat din coma
sare va prezenta spre avizare 
comitetului raional (orășenesc) 
CFS respectiv, procesul-verbal de 
comasare aprobat de consiliul a- 
sociației sportive sa» de consi
liile asociațiilor sportive intere
sate, după aem comasarea se 
face între colective sau secții, 
aparținînd aceleiași asociații sau 
asociațiilor diferite.

Pe baza acestui proces-verbal 
Direcția Fotbal va face mențiu
nile neoesarc în carnetele și fi
șele sportivilor ambelor colective 
care au fuzionat, prezentate de 
noul colectiv.

Sportivii pentru care nu se 
prezintă în termen de cinci zile 
de la avizarea comasării lor la 
comitefcl raional (orășenesc) CFS 
carnetele pentru a li se pune 
mențiunea comasării, se consideră 
dezlegați de colectivul cel nou și 
devin liberi a se încadra în alte 
colective la alegerea lor, ștergin- 
du-se din controale și considertn- 
du-se ca sportivi rN.

Aceștia însă nu vor mai putea 
participa în competiția în care 
au participat cu colectivii! din 
care au plecat.

•Art. 11 — JUCĂTORII JU
NIORI NU SE POT TRANS
FERA DINTR-UN COLECTIV IN 
ALTUL DEGIT IN CXZUL CIND 
PLEACĂ IN ALTĂ LOCALITA
TE PENTRU A-SI CONTINUA 
STUDIILE LA INSTITUTE SU
PERIOARE SAU IN CAZUL’ 
CIND PĂRINȚII LOR IȘI 
SCHIMBA DOMICILIUL 1N 
ALTA LOCÂLITATF.

Art. 12. — Se instituie o comi
sie de transferări care să rezol
ve toate cererile de transferare.

Art 13. — In interesele echioe- 
lor naționale, C.G.F.S./CM poate 
aproba de la caz la caz dero
gări de la prezentul regula
ment.

Ari. 14. — Orice alt regulament 
se abrogă pe data intrării în vi
goare a prezentului regulament.

FORME DE LEGITIMARE
Pentru fiecare jucător de fot

bal se introduce carnet tip de 
legitimare, în care se vor înre
gistra la rubricile respective toa
te transferările efectuate, toafe 
evidențierile și pedepsele, Car
netele tip vor fi eliberată contra 
cost de Direcția Fotbal din 
C.C..F.S4CIA.



„La Olimpiadă, important ieste să participi, nn să cîțtigi...’*1

Franța va fi reprezentată de 140 sportivi la J. O.
— Reportaj telefonic de la corespondentul nostra din Paris HENRI CHAPUIS —

,,Important este să participi...“ 
Aplicînd deviza fondatorului o- 
limpiadelor moderne, Pierre de 
Coubertin, Comitetul Olimpic Fran 
cez a decis să asigure o reprezen
tare demnă la întrecerile de la 
Melbourne. 140 sportivi, înscriși la 
14 discipline diferite, vor părăsi 
Franța peste o săptărtună. indrep- 
tlndu-se spre loc.ul de desfășurare 
a J.O. Ei sînt însoțiți de 20 ofi
ciali, 15 antrenori 3 membri ai 
C.O.F., 6 maseuri, 2 medici, 1 in
tendent și un bucătar.

Conform datelor actuale, Franța 
va fi, după U.R.S.S. și Anglia, 
țara europeană cea mai larg re 
prezentată la J.O., la egalitate cu 
Germania. Dar raportînd la posi
bilitățile celorlalte trei țări, ambi
țiile olimpice ale sportivilor cu in
signa cocoșului galic pe piept 
sînt destul de modeste. „Important 
este să participi..." această deviză 
care stă scrisă pe toate terenurile 
unde se desfășoară J.O., este to
tuși un stimulent pentru sportivii 
francezi de a lupta pentru satis fa 
cerea acestor ambiții. Căci această 
elită sportivă a unui întreg po
por poate fi capabilă de lucruri 
mai mari decît arată calculul rece 
al hirtiei și poate adeveri încăoda- 
tă acel principiu al „nobilei incer
titudini a sportului”.

Să trecem în revistă principale
le discipline sportive. în 
prezentanții francezi au 
strălucească.

La atletism, o serie 
dintre sportivii noștri au 
de a lupta în cadrul semi-finale- 
lor, sau chiar în 
întrecerilor. Sini 
Cura (4^0 m.g.).

țime), Sil.on (prăjină), Husson 
(ciocan), Roudnitska (110 m.g.), 
Lambert (80 m.g.), Capdevielle 
(100 m. femei), Macquet (suliță), 
Mimoun (10.000 m., maraton). De 
aceștia din urmă se leagă în spe
cial speranțele noastre In obținerea 
unei medalii. Macquet va lupta 
din nou contra lui Sidlo și Da-

care re- 
șanse să

întreagă 
șanse

ultima etapă a 
de citat, astfel:
Fournier (Indi

niedsen, iar Mimoun va încerca, 
la 36 ani, să-și ia revanșa în [ața 
eternu'ui său rival, cehoslovacul 
Emil Zatopek, pe care-l va întîlni 
de data aceasta la maraton.

Note " t franceză va fi la Mel
bourne la înălțimea renurnelui 
ei... Ca și la Helsinki, Boiteaux 
și Bozon vor fi principalii ei stilpi. 
Primul, luptă pentru infiietate la 
400 m. și 1.500 m. iar ai doilea 
la 100 m. spate.

Cei opt vîslași din echipajul ba
talionului de la Joinville, învingă
tori in regatele de la Henley, au 
muncit enorm in ultimele săptă- 
mîni pentru a ajunge la forma 
tare să le permită de a disputa

finala olimpică. Dispoziția această 
dlrză se datorează tn special în
frângerii suferită la campionatele 
europene de la Bled, care poate fi 
considerată cu adevărat... saluta
ră. La loinville, centrul sportiv 
al Forțelor Armate unde se antre
nează sportivii care își fac stagiul 
militar, s-a lucrat foarte mult 
pentru a prezenta un „opt“ in 
condiții optime.

Echipa de baschet a Franței 
n-a fast niciodată atit de ștearsă 

la ultima ediție a campionaie- 
europene, desfășurate anul tre
ia Budapesta. Și aci, insucce- 
a fost un bun sfătuitor și a- 
toate motivele să credem că 

în singurul sport de echipă în care 
Franța este reprezentată la J.O. 
vom reuși să repetăm performan
ța de la Londra 1948. cucerind 
dreptul de a intra în finală împo
triva baschetbaliștiior americani. 
Desigur însă, U.R.S.S.. Brazilia 
și Argentina sînt celelalte candi
date la finală.

Christian ifOriola șl Mtchel 
Rousseau... Amîndoi pot aduce 
Franței o medalie de aur. Scrime- 
rul d’Oriola aparține cadrelor 
vechi ale echipei, iar ciclistul de 
viteză Rousseau celor noi. In a- 
ceasta stă tocmai frumusețea în
trecerilor olimpice, Yvrre reunesc 
sportivi de 'toate vîrstele, din toa
te părțile lumii...

Progresai (Boc.)—
C. Znane (Sofia) 19-3

la

Turneul Alehin

M. BotvinikCampionul mondial
a trecut m fruntea clasamentului

Turneul internațional de 
memoria lui Alehin se

șah în 
apropie 

de sfîrșit. Trei runde au mai ră
mas de jucat pînă la încheierea 
acestei importante întreceri șahiste 
mondiale

In runda a Xl-a, doar trei parti
de au luat sfîrșit în cele cinci ore 
regulamentare de joc. Smîslov cu 
Najdorf, Pachman cu Bronstein șî 
Gligoric cu Szabo au căzut de a- 
cord asupra remizei. Reprezentan
tul nostru V. C-iocîltea, amenințat 
ne spectrul ultimului loc, a jucat 
foarte energic partida cu campio
nul bulgar Pîdevski. După mari 
complicații, această partidă s-a 
întrerupt însă într-o poziție care 
mai prezintă mari posibilități 
combinative de ambele părți. Bot
vinik are avantaj la Stahlberg, 
Keres la Taimanov, iar partidele 
Golombek — Unzicker și Uhlman 
— Sliwa, s-au întrerupt în po
ziții complicate.

In runda a Xll-a, Ciocîltea a 
jucat cu negrele împotriva lui 
Najdorf. Partida s-a întrerupt cu 
ușor avantaj de partea marelui 
maestru argentinian. Pîdevski a 
remizat cu Pachman, Unzicker cu 
Smîslov și Gligoric cu Botvi
nik. Bronstein l-a învins cu ne
grele pe Szabo, iar Keres cu a- 
ceeași culoare pe Sliwa. Stahlberg 
l-a întrecut pe Uhlman.

La 28 octombrie s-au disputat 
partidele întrerupte din ultimele 
runde. In cele patru întîlniri ne
terminate Pe care le avea. Sliwa 
a realizat doar '/2 punct remizmd 
cu Uhlman și pierzînd la Stahl
berg, Gligoric șt Botvinik. Fără 
să mai reia jocul Ciocîltea a ac
ceptat remiza cu Pîdevski și, după

o scurtă rezistență, s-a recunos
cut învins în fața lut Najdorf. 
De asemenea fără joc Stahlberg 
a cedat întrerupta cu Botvinik 
din runda 11-a. Golombek a pier
dut ambele întrerupte pe care le 
avea, cu Unzicker și Taimanov, 
iar partida Keres-Taîmanov a 
fost remiză.

In felul acesta înaintea ulti
melor trei runde la conducerea 
clasamentului a trecut campionul 
lumii Mihail Botvinik oare a a- 
cumulat 9 pct. Urmează : 2—3.
Taimanov, Smîslov 8'/s pct.; 4. 
Bronstein 8 pct.; 5—6. Najdor? 
Gligoric 77: pct.; 7. Pachman 7 
pct.; 8—9. Stahlberg, Keres 6 ; 
pct.; 10. Unzicker 6 pct.; 11—12. 
Uhlman, Szabo 5 pct.; 13. Pi- 
devski 4 pct. 14—15, Sliwa. Cio
cîltea 2'A pct.; 16. Golombek 2 
pct..

de

se

Actualități sportive sovietice

Campionatele mondiale 

handbal feminin (redus)

vor desfășora in anal 1957

ia Belgrad
BELGRAD. — In cadrul con

gresului Federației Internaționale 
de Handbal, care s-a desfășurat 
luna trecută la Stockholm, Iugo
slaviei i s-a acordat dreptul de 
organizare a ediției viitoare a cam. 
pionatelor mondiale feminine de 
handbal redus (7 jucătoare).

De curînd, Federația iugoslavă 
a hotărît ca întrecerile să se des
fășoare între 14—21 iulie 1957 la 
Belgrad, pe stadionul Tașmajdan.

tenis
SUPTA 29 (prin telefon). 

După trei zile, scorul întîkiiriiDupă trei zile, scorul întîkiirii de 
tenis dintre echipele Progresul 

București și Cerveno Zname Sofia 
este de 19—3 in favoarea tenis- 
menilor romîni. Luni s-au jucat 
următoarele meciuri: Simplu băr
bați : Caralulis — Ciuparov 6—4, 

Anghelescu — Lingorov 
7—5, Cristea — Riaskov

7-5,
6-4,
6—1, 6—4. Simplu femei: An- 
dreescu — Toseva 6—2, 6—1, 
Stăncescu — Ciacîrova 6—2, 6—0. 
Dublu bărbați ; Anghelescu, Se- 
rester — Ciuparov, Riaskov 4—6, 
2—6.

Concursul continuă marți. Este 
posibil să se perfecteze și o în- 
tîlnire între Progresul și ȚDNA.

• Echipa ue poio pe apă a U- 
niunii Sovietice și-a încheiat pre
gătirile în vederea plecării la 
Melbourne- O ultimă verificare a 
„olimpicilor" a avut loc în bazinul 
acoperit din Moscova, unde re
prezentativa țării a întîlnit con* 
secutiv formațiile Torpedo, Bure- 
vestnik, T. S- K--M- O. și forma
ția secundă a țării. Toate cele pa
tru meciuri s-au încheiat cu victo
ria echipei olimpice (6-0, 7-2, 4-1, 
5-1).

Iată ce a declarat după acest 
„turneu fulger" antrenorul echipei 
maestrul emerit al sportului Vi
tali Usakov :

„Invățînd din greșeala făcută 
în trecut, cînd reprezentativa re
curgea Ia serviciile a 7-8 jucători 
consacrați, am lărgit simțitor lo
tul celor din care se alcătuia pri
ma formație a țării. Acum, for
mația Uniunii Sovietice dispune 
de un mare număr de jucători ta- 
lentați, în majoritate tineri. Aceas
ta este în special important în tur
neele lungi și obositoare. Subli
niez jocul valoros prestat de ti
nerii A. Kartașov. I. Singer, B. 
Aakarov, G- Lezin. V. Kurenoi. 
care evoluează de abia de un an 
în reprezentativa tării. De aseme
nea, trebuie să remarc modul ex
celent în care se comportă „ve
teranii* acestui sport, maeștrii B. 
Goihman (care are la activ peste 
80 meciuri internaționale) și P- 
Mașvenieradze, căpitanul echipei**.

Trebuie să subliniem că în anii 
care au trecut de la a XV-a O- 
limpiadă, poliștii sovietici și-au 
îmbunătățit simțitor măiestria, ast
fel că la Melbourne au toate șan
sele să se claseze printre premiați 
și chiar să cucerească medaliile de 
aur- Nu-i lipsit de interes să a- 
rătăm că la ultimele două turnee 
ale celor mai bune cinci echipe 
europene (Moscova 1955 și Nea- 
pole 1956). poliștii sovietici au 
acumu'at acelaș număr rvv'e 
cu cei maghiari (campioni olim
pici). fiind întrecuțî doar ia gola
veraj.

• Niciodată pîna acum, specta
torii din Tașkent n-au pornit la 
o competiție sportivă odată cu... 
cîntatul cocoșilor. Explicația orei 
matinale la care s-a desfășurat 
concursul preolimplc a.1 gimnaști- 
lor sovietici nu-i lipsită de logică: 
la Melbourne competiții’e de gim
nastică încep la ora 9,30. adică 
atunci cînd la Moscova ceasul a- 
rată abia 3 și jumătate dimineața. 
Pentru a obișnui sportivii cu im 
astfel de regim, concursul! de ia

Tașkent s-a deschis odată ou ivi
rea zorilor.

In general, ,,olimpicii** au ară
tat că se află aproape de cea mai 
bună formă. In special V. Ciuka- 
rin, campion olimpic, a evoluat ’Cu 
multă siguranță la paralele șî 
cal cu mînere, acumulînd (la e- 
xercițiile impuse) 58,05 pct. Cam
pionul Spartachiadei, V. Muratov 
a fost întrecut cu 0,35 pct. In 
competiția feminină cele mai bune 
au fost Latînina și Muratova

® Concursurile preolimpice de 
atletism de la Tașkent, soldate 

dună cum se știe cu două noi re
corduri mondiale (Zîbiina și Kri
vonosov) au abundat în perfor
manțe de valoare care demon
strează forma excelentă a atleți- 
lor sovietici. Astfel, tînărul V. 
Poleakov a sărit 2,07 m. în înăl
țime iar Nadejda Dvalișvili 6,13 
în lungime. Galina Bîstrova 
Maria Goluhniciaia au egalat 

cordul U.R.S.S. (10.7 sec.) ue 
m. g. Barteniev a narcurs 200
în 21,0 sec. iar Lituev a înregis
trat consecutiv 50.4 și 56.6 De 400 

m- g. Zoia Dolnikova a realizat 
16,60 m., a doua performanță 

mondială a anului la aruncarea 
greutății. K. Buhanțev a ocupat 
primul loc 1a aruncarea discului 
cu 55,48 m. Foarte ridicate au fost 
rezultatele la triplu salt: E. Gen 
— 15,95 m. O, Reahovski — 15,93 
m. V. Kobelev — 15.92 m

A luat sfîrșit campionatul 
de fotbal al U. R. S. S.

m.
Și 

re-
80
m.

Unic în istoria unui campionat de fotbal
R.D. Germane 
etapa de dunii-

• Inotătoarea australiană Loraine 
Crapp a ameliorat din nou recor
dul mondial' la 100 m. liber. Ea a 
înotat în 1:02,4. La 400 m. Crapp a 
înregistrat 4:27,0.
• La ultimele concursuri de la 

Los Angeles ale lotului olimpic de 
atletism ale S.U.A. s-au înregistrat 
performanțe ridicate și la probele 
de aruncări. Astfel, Gordien a a-

runcat discul la 56,05 m., Connolly 
a înregistrat 66,48 m. la ciocan, iar 
O’Brien 19,10 m. la greutate. Ul
timele două performanțe sînt su
perioare recordurilor mondiale, dar 
ele nu vor putea fi omologate : 
ciocanul Iul Connolly cîntărea cu 8 
gr. mai puțin decît greutatea re
glementară, iar cercul de aruncare 
al greutății era puțin ridicat dea
supra nivelului sectorului.

• Pentru desemnarea campionu
lui de șah al Moscovei a avut loc 
recent meciul' dintre Petrosian și 
Simaghin, clasați la egalitate în tur
neul final pentru campionatul ca
pitalei U.R.S.S. Petrosian a învins 
cu scorul de 3 jum. — i jum.

O Echipa poloneză de baschet 
C.W.K.s. a susținut două meciuri 
în U R.S.S. în compania formației 
Casei Ofițerilor din Riga, campioa
nă _ a Uniunii Sovietice. In ambele 
întîlniri victoria a revenit baschet- 
baliștilor sovietici cu 67—56 și 64—53.

In campionatul 
s-a înregistrat în 
nică un fapt neîntîlnit pînă acum 
în istoria campionatelor de fot
bal în Germania. Toate meciurile 
disputate în etapa respectivă s-au 
terminat la egalitate. După cum 
am fost informați, 9 din cele 10 
meciuri prevăzute în concursul 
TOTO—„Pronosport** au consem
nat X (7 meciuri din prima divi
zie două din divizia secundă). Iată 
rezultatele; Lokomotive Stendal

—Wismut Karl Marx Stadt 1—1, 
Dynamo Berlin—Einheit Dresden 
2—2, Rotation Babelsberg—Fort- 
schritt Weisenfels 2—2, Motor 

Karl Marx Stadt—Lokomotive 
Leipzig 0—0, Rotation Leipzig — 
Vorwârts Berlin 0—0, Empor Ros
tock—Aktivist Brieske Senften
berg 1—1, Turbine Erfurt—Motor 
Zwickau 1—1. Cu două etape 
înainte de sfîrșit în clasament 
conduce Wismut cu 35 p. urmată 
de Lokomotive Leipzig cu 33 p. dar 
cu un joc mai puțin.

Ultimeîe doua meciuri din cam
pionatul de fotbal al U.R.S.S. nu 
mai puteau produce modificări în 
clasament. Era cunoscută echipa 
clasată pe primul loc (Spartak 
Moscova), după cum și cele două 
formații care părăseau clasa mae
ștrilor trecînd în cea imediat in
ferioară (Casa Ofițerilor Sverd
lovsk și Rezervele de Muncă Le
ningrad).

Totuși, meciurile Dinamo Mos
cova — Lokomotiv și Spartak — 
T.D.S.A. au atras un mare număr 
de spectatori constituind un veri
tabil „derbi" al capitalei U.R.S.S.

După cum am mai arătat, dinar 
moviștii au pierdut la un scor ne- 
maiîntîlnit in istoria echipei, îna
intașii feroviari, în vervă excepțio

nală, le-au marcat 7 goluri. Există 
însă circumstanțe atenuante: Di
namo a fost lipsită de aportul 
cîtorva titulari (printre care și 
portarul Iașin) âflați acum în lo
tul care pleacă la Melbourne. Me
ciul Spartak — Ț.D.S.A s-a ridi
cat la o factură fotbalistică supe
rioară. deși ambele echipe au fo
losit numeroase rezerve. Scor fi
nal 3—0 pentru Spartak.

Iată acum clasamentul definitiv 
al campionatului U.R.S.S. pe anul 
1956:
1. Spartak Moscova 22 15 4 3 68:28 34
2. Dinamo Moscova 22 10 8 4 45:31 28
3. T- D. S. A. 22 10 5 7 40:32 25
4. Dinamo Kiev 22 7 10 5 32:31 24
5. Torpedo 22 8 7 7 40:37 23
6. Burevestndk 22 9 5 8 38:49 23
7. Sahtior 22 7 7 8 30:39 21
8. Dinamo Tbilisi 22 8 4 10 42:46 20
9. Zenit 22 4 11 7 27:43 19

10. Lokomotiv 22 5 8 9 38:23 18
11. Casa Ofițerilor 22 6 4 11 31:45 16
12. Rezer. de Muncă 22 3 7 12 25:47 13

L4 IMHESIEREA ED1Ț8EE

ULTIMUL JOC
— Wolverhampton a

WOLVERHAMPTON 29 (Prin 
telefon). — Ultimul joc susținut 
astă seară de echipa CCA. în 
compania formației profesioniste 
Wolverhampton Wanderers, a 
stîrnit un viu interes, la meci a- 
sîstînd peste 50.000 de spectatori. 
Intîlnirea a prilejuit un joc dis
putat într-o alură deosebit de ra
pidă, cu faze alternînd de la o 
poartă la cealaltă în cursul că
rora jucători; englezi au imprimat 
și o notă accentuată de duritate. 
Acest fapt, ca și avantajul tere
nului și arbitrajul vădit părtini
tor (care și-a atras chiar de- 
saprobarea spectatorilor) au con
stituit un handicap pentru echipa 
romînească. Scorul final de 5—0 
2—0) în favoarea echipei Wol
verhampton, nu exprimă raportul 
de forțe dintre cele două echipe. 

Diferența este exagerată și la ea

AL ECHIPEI G. 6. A. IN ANGLIA
scorciștigat cu 5-0, 

și arbitrajul părtinitor

mod special arbi- 
sancționat poziția 
care a pornit Mu- 
autorul primului 

acordat la

a conir.buit în 
trul care nu a 
de ofsaid din 
rav (min. 3) 
gol, dar în schimb a
un fault imaginar, o lovitură de 
la 11 m., transformată de Coopera 
(min. 20). La 2—0, stabilit în urma 
unor greșeli de arbitraj, CCA se 
descurajează oarecum ,dar își re
vine și inițiază atacuri periculoa
se, pe care apărătorii lui Wolver
hampton le resping recurgînd 
chiar la faulturi. Arbitrul însă, 
nu le sancționează (Alexandrescu 
în min. 32 și Zavoda II în min. 
36 la un corner, sînt faultați î<n 
careu). Alexandrescu în min. 39 
și V. Moldovan în min. 44 ratea
ză două mari ocazii de gol. In 
repriza doua, primele minute a- 
parțin echipei CCA, care desfă-

la care a contribuit

șoară faze frumoase aplaudate de 
public, dar nu fructifică două cer
nere. Portarul englez apără apoi 
un șut foarte puternic al lui Bu- 
kossy. In min. 62, la un contra
atac, Broadbert urcă scorul la 
3—0, iar Both (min. 77) și Mullen 
(min. 81) îl fixează la 5—0. Ul
timele minu'e aparțin echipei 
CCA, dar apărarea masivă și dură 
a lui W’olverhampton respinge 
acțiunile. In acest meci, CCA, a 
aliniat formația: Toma-Zavoda II, 
Apolzan, lvăaiescu-Onisie. Bone- 
V. Moldovan (min. 46 Cacovea- 
nu), Constantin, Alexandrescu 
(min. 46 Bukossy), Zavoda I, 
Tătaru. Alexandrescu și V. Mol
dovan au fost înlocuiți fiind lo
viți-

Marți dimineață, echipa CCA 
părăsește Anglia, plecînd spre 
țară.


