
PROLETARI DW TOATE ȚARFLE, UNIȚfWM 
r .... Pentru ridicarea continuă 

a nivelului de trai

ORGAN Al COMITETULUI PENTRU CULTURA EIZilA $1 SPORT Ol Pc UNGĂ CONSILIUL OE IHNI$TH 
SI Al CONSILIULUI CENTRAL Al SINDICATELOR OIN R. P. L

4 pagini 25 baniANUL XII Nr. 2913 Joi 1 noiembrie 1956

Tinerii se remarcă
în „Cupa 7 Noiembrie” la tenis

întrecerile de pe terenurile cen
trului de antrenament Nr. 2 au 
continuat marți și mai ales 
miercuri după amiază în. condiții 
speciale. Vremea s-a răcit de a 
binelea și primii stropi de ploaie 
ai ultimelor zide de octombrie 
și-au făcut apariția. Și totuși cei 
aproape douăzeci de competitori 
au luptat serios cu adversarii și- 
frigul. furnizînd uneori partide 
remarcabile. Una dintre acestea a 
fost aceea care a opus pe mezinul 
familiei Vizirii, Dumitru, viguro
sului reprezentant al C.C.A. Năs- 
tase. După o luptă pasionantă în 
care nu au lipsit nici unele ner
vozități, talentatul Dumitru Vi?i- 
ru cu un ioc mai actiy la filet', a 
câștigat în patru seturi; 5—7, 
6—3, 7—5, 6—2. O frumoasă vic
torie care trebuie să stimuleze ca 
litățile incontestabile ale acestui 
tî|oăr jucător. De altfel, el a re
zistat onorabil și a pus chiar de
seori în dificultate și pe expert 
mentatul său frate Marin. în fata 
căruia a pierdut în patru seturi. 
Și, pentru că am vorbit de tîneii
— care alcătuiesc majoritatea par- 
tieipslnților în. Cupa 7 Noiembrie
— evidențiem comportarea lui 
Bardan (cîștigător a cite Uniți set 
la Gh. și M. Viziru) precum șî 
a „mîniilor" Burciu și Basarab.

O mențiune specială merită Ju- 
lieta Namian, prima }ucătaare din 
ultimii ani care participă și încă 
cu succes, intr-un concurs mascu
lin. Marți ea a fost la un pas ae 
a obține un. rezultat favorabil la 
juniorul Burciu, iar a doua zi a 
întrerupt la scopul de 6—3, 2—1. 
meciul cu Ardelea^u.

St. Poreceanu (C. C. A.)

ÎNSEMNATE DEPĂȘIRI DE NORME

Tânărul maistru Emil Suvei de la întreprinderea „13 Decetn- 
brie-Textil“ a reușit în cinstea zilei de 7 Noiembrie să obțină 
însemnate depășiri de norme. Iată -1 Pe maistrul Emil Suvei, căpi
tanul echipei fotbal din între prindere, explic'md unui tovarăș de 
muncă metodele pe care le folose ște.

----- ------- permanentă a 
i guvernului 

— de a asigura îmbunătățirea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii se ilustrează grăitor și 
în recenta Hotărire a Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Român, a Consiliului 
de Miniștri ți a Consiliului 
Central al Smdicateior. în legă
tură .cu îmbunătățirea sistemului 
actual de salarizare a muncito
rilor și - a sistemului de pensii.

Ca urmare a efort urilor de
puse de poporul muncitor care 
traduce in viață sarcinile trasa
te de Congresul ai ll-lea al par
tidului, obținind însemnate suc
cese. roadele vin să-i răsplă
tească pe făuritorii acestor reali
zări. Potrivit prevederilor Hotă
rî rii inceptnd de astăzi mimmul 
de salariu lunar al muncitorilor 
este stabilit la 350—400 lei, la 
care se adaugă compensațiile bă
nești pentru cartelele salariaților 
ți ale soțiilor lor.

Familiilor de salariați și 
sionari cu copii Hotărîrea 
adus o simțitoare înlesnire 
acordarea unei sume sporite a 
cației de stat pentru fiecare copil 
pînă la vârsta de 14 ani. De 
pildă, acei salariați sau pensio
nari care au un venit lunar pină 
Ia 1200 lei vor primi în plus 
cite 100 lei pentru fiecare copil. 
Desigur, prin asigurarea unor a- 
semenea venituri lunare li se 
asigură oamenilor muncii și fa
miliilor lor condiții mai bune de 
trai.

In același timp, recenta Hotă- 
rîre prevede îmbunătățiri ți în 
stabilirea nivelurilor minime de 
pensii pentru pensionarii titulari.
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Astfel, pensia minimă de 
nețe în mediul rural va 
200 lei iar in cel urban - 
250 lei. De asemenea, se 
resc și pensiile min:me de inva
liditate ți I.O.V.R

După cum prevede Hotărrea. 
începi nd de la 1 ianuarie 1957 
se va extinde treptat, ținind sea
ma de specificul fiecare' ramur^ 
sistemul de salarizare pe func
țiuni la personajul tehnic, de spe- 
cfaWta*e și administrativ, in pri
nsul rând la personalul medieo- 
sanitar. aparatul sta terii or popu
lare și la alte categorii de sala
riați.

Aceste măsuri de imbunitâțit» 
a nivelului de trai ii iasuUefese 
și mobilizează pe oamenii imn- 
di in lupta pentru coeitî—» der- 
voitare a ecoaomia naționale, 

pentru dobtnd rea unor aoi M«e— 
cese in toate domeniile de ac
tivitate.

Poporul nostru muncitor est® 
conștient că principala sursă și 
condiție a ridicării nivelului siv 
de trai este creșterea producti
vității muncii ți reducerea pre
țului de cost, sporirea rentabili
tății întreprinderilor in care l»— 
crează. De aceea, el este hotl- 
rit să nu-ți precupețească efor
turile in vederea îndeplinirii sar
cinilor trasate de Congresul rf 
ll-iea al partidului — vast pro
gram de luptă pentru consoli
darea statului nostru democrat- 
popular. Recenta Hotărâre a par- 

sW» 
tomicețte drepturi bănești spo
rite pentru cei ce muncesc, con
stituie un însuflețit îndemn de 
făurire a unor succese mereu 
mai mari pe calea construirii so
cialismului in țara noastră.

tidului și guvernului, care

recunoștința

a ciștigat detașat etapa a lll-a 
in „Cupa 7 Noiembrie"

pe o., vreme cu totul nefavora
bilă (vînt puternic din față și 
Irig) cicliștii au luat ieri startul 
în etapa a III-a a cursei „Cupa 
7 Noiembrie" pe ruta București- 
Urzieeni.București (60 km.) For
mula de desfășurare: individual 
eontra-cronometrului. In condițiile 
atmosferice de ieri era normal să 
tțu «ie așteptăm la performanțe 
deosebite iar calificativele privind 
comportarea sint de această data 
de natură subiectivă: ele privesc 
numai comportarea concttrenților 
pe porțiunile pe care i-ăm putut 
vedea la lucru. Singurul element 
obiectiv este fără îndoială clasa
mentul etapei. El ne îndrituește

să elogiem în primul rind com por 
tarea unui element de bază al re
prezentativei noastre, St. Pore 
ceattu (C.C.A.), care, stimulat de 
dorința de a-și îmbunătăți situația

- In clasamentul general (înainte 
de această etapă se afla ne lo
cul IX), și-a pus în valoare toate 
resursele și a reușit o victorie la... 
scor. El l-a întrecut cu peste două 
minute pe actualul lider al clasa
mentului general (A. Șelaru) și 
victoria sa ne permite o consta 

, tare: dacă în etapa contra-crono 
metrului pe echipe Șt. Poreceanu 
ar fi beneficiat de aportul unei 
formații la valoarea sa, astăzi ar 
fl fost fruntaș cu un avans apre
ciabil.

Pe locul doi în etapă s-a clasat 
Aurel Șelaru. El a fost urmat dt 
Petre Gane. Clasamentul etapei a 
111-a este următorul: 1. Șt. Pore
ceanu (C.C.A.) 1 h. 37;46; 2. A. 
Șelaru (Dinamo) 1 h. 39:47; 3. 
Petre Gane (Energia) 1 h. 40:27. 
4. D. Munteami (Dinamo) 1 li 
41:43; 5. I. Stoica (C.C.A.) 1 n. 
41:35. In clasamentele generate, 
înaintea etapei a IV-a care se va 
desfășura astăzi pe șoseaua Bucu- 
rești-Oltenița, conduc individual 
Aurel Șelaru (Dinamo) urmat de 
D. Munteanu și St. Poreceanu, ia- 
pe. echipe formația asociației Di
namo.

Foto: I. MIHĂlCA
tive în cinstea „Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice*. Printre aces
tea, remarcăm un reușit concurs 
de tir organizat de colectivul 
sportiv Recolta și „Cupa 7 Noiem
brie" la volei inițiată de comisia 
orășenească de specialitate. la 
competiția de volei iau parte 14 
echipe masculine și 4 feminine.

M. Vlădoianu si C. Pitaru — 
corespondenți

• întrecerea de șah organizată 
de colectivul sportiv Ene-g'n E- 
lectrofar dotată cu .Cupa 7 
Noiembrie" a fost cîștigatî de 
sportivii școlii tehnice de maeș
tri a M IA.
Mircea Potnaru — co'espondent

Vestea îmbunătățirii sistemului 
de salarizare, măsură luată de 
nart'd și guvern prin recenta Ho
tărire. mi-a prileiuit o mare sa
tisfacție și mi-a dat m puternic 
imbold in muncă. Discălind în 
familia mea despre sporirea veni
tului lunar, prin abținerea a încă 
200 lei drept alocație de stat pen
tru cei doi copii. s-a alăturat 
bucuriei noastre și tatăl meu, pen
sionar, căruia prin recenta Hofă- 
rire i s-a sporit pensia lunară.

In munca pe care o depun ca 
antrenor de spori îmi voi spori 
eforturile în pregătirea noilor ca
dre de sportivi, indeplinindu-mi 
astfel o firească îndatorire.

GH- NEGOESCU 
antrenor de ciclism

Sir ! de p'ofesie medic și-mt 
desfășor activitatea la policlinica 
I.T.B. De cîtva timp, datorită e- 
feckuării unei sporiri de salarizare 
a cadrelor medico-sanitare, salariul 
meu a crescut cu aproape 200 lef 
lunar, lată că acum, Hotărîrea ca 
privire la noua îmbunătățire « 
sistemului de salarizare mi-a adu* 
încă o înlesnire: avind doi copii, 
venitul meu lunar a sporit cit 
încă 200 lei, care mi se imvin ca 
alocație de stat pentru cei doi 
copii ai mei. împărtășesc bucuria 
tuturor oamenilor muncii cărora 
recenta Hotărire le-a îmbunătățit 
salarizarea, exprimindu-mi încă, 
odriă sincera recunoștință și asi
gurarea întregului meu devota^ 
meat in muncă.

D. MEDIANU 
maestru a! sportuLud

MÎINE, FLACÂRA OLIMPICA ÎSI ÎNCEPE CĂLATOR1AL 
SPRE MELBOURNE

H. N.

Concursuri... competiții
• Sibiul găzduiește în aceste 

zile o serie de concursuri orga
nizate de către colectivele spor-

ȘTAFETA PRIETENIEI♦
In aceste zWe, din satele și comunele patriei au pornit primii 

sportfvi purtători ai mesajului prieteniei: „Ștafeta Prieteniei Romîno- 
Sovietice", simbol al dragostei nețărmurite pe care tineretul patriei 
noastre o poartă eroicului tineret sovietic. • 1

Tradiționala „Ștafetă a Prieteniei Romîno-Sovietice** cuprinde ; 
trei etape; etapa I-a: de la -comune la centrele de raion; etapa, a i 
II-a de la centrele de.raion la regiune; etapa a IlI-a: interregională 
(finală) cuprinzând cinci trasee și anume: traseul I: Constanța — 
1 ulcea — Galați — Focșani — Bacău — Iași; traseul II: Craiova
— Pitești — Ploești — Focșani (la Focșani se unifică cu traseul 
I); traseul *11,1: Timișoara — Deva — Sibiu — Orașul Stalin — 
Ploești (la Ploești se unifică cu traseul II); traseul IV: Oradea — ' 
(Baia Mare, Tg. Mureș) — C'luj — Sibiu (la Sibiu se unifică cu 
traseul III); traseul V: Vatra Dornei — Câmpulung — Suceava
— Iași.

In drumul ei ștafeta va fi purtată de atleți, cicliști, călăreți 
sau motocicliști. Punctul general de unificare a celor cinci trasee 
este, după cum se vede, orașul Iași de unde o delegație a sportivi
lor noștri va pleca la Ungheni, punct în care „Ștafeta Prieteniei 
Romîno-Sovietice* va fi înmânată reprezentanților tineretului so
vietic. i

Mai sini 22 zr'.e pită la deschi
derea oficială a celei de a XVI-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
Vară. Miine flacăra olimpică, 
închisă înir-o lampă de miner, 

va începe călătoria pornind 
Qlimp, peste mări și țări, 

la 22 noiembrie — la orele 
— va anunța spectatorilor, 

sirînși pe Cricket

iși 
din 
iar 

-15.
sportivilor
Ground și tubul întregi că ma
rea întrecere a păcii și prieteniei 
a început.

Dar ce se întâmplă în. lume in 
acest timp cu acei care vor par
ticipa la I.O.? Parte dintre con
curențe au și plecat, alții se pre
gătesc de plecare, iar unii din
tre ei își mai verifică . forțele. 
Printre cei care se află de acum 
pe pămîntul Australiei sint spor
tivi din Anglia, Malaya, Ceylon, 
'Nigeria. Așa cum ne anunță co
respondentul nostru din Londra, 
la Melbourne se află de cîteva 
zile cunoscuții atleți Pirie, Cha- 
taway, Ken Wood, Brian Hewscn, 
Derek Johnson, Chris Brasher si 
Thelma Hopkinș. Ei au și în
ceput antrenamentele și speră să 
fie In cea mai bună formă la 
ia Jocurilor.

Alți sportivi sau loturi 
află pe drum. După cum se 
motonava „Gruzla" purtând 
bordul său o parte dintre sportivii 
sovietici a trecut ecuatorul, iar 
o altă motonavă sub pavilion na
tion, „Oceania*, a părăsit dt

da-

vreo două săptămîni portul Ge
nova ducând pe bord o parte din 
lotul italian. Alte delegații pleacă 
pe grupe, în măsura in care au 
putut contracta locurile la avioa
nele respective. Sportivii italieni 
și-au început voiajul la 27 oc
tombrie, iar ultimul grup va pă
răsi /talia la 5 noiembrie, fran
cezii pleacă între 4 și 9 noiem
brie, întregul lot cehoslovac pă
răsește Praga la 4 noiembrie, etc.

La Melbourne a avut loc 
intr-un .Cadru festiv inaugura
rea satului olimpic de la Heidel
berg (o suburbie a orașului Mel
bourne). Cu această ocazie pre
ședintele comitetului olimpic aus
tralian, Ken Hughes a declarat 
deschis salul olimpic, iar primii 
oaspeți — loturile Ceylonului și 
Nigeriei — și-au ocupat locu
rile. Despre satul olimpic, A. 
Csanadi — cunoscutul tehnician 
maghiar — a declarat că este 
„mult mai bun dealt satele olim
pice de la Londra și Helsinki".

Cei care n-au plecat încă nu 
stau cu „manile in sin". Sini 
de remarcat ultimele perfor
manțe obținute de sportivii so
vietici: „greul" halterofil Med
vedev a totalizai 490 kg., Meții 
Tokarev și Barteniev au alergat 
,/suta" în 10 sec. 3 etc., iar echi
pa de baschet a U.R.S.S. a în
trecut selecționata R.S.F.S.R. du 
98—54, — Cicliștii italieni Fag-

gin, Pizzali, Dominicali și Gân
diși au realizat cea mai buni, 
performanță mondială la urmări~ 
re 4 km. (4 miri. 31, 3/5 — ou, 
o medie orară de 52 km. 980), 
tntreând un record vechi de 4 
ani. In sfirșit „gazdele" austra
liene obțin — mai ales In nota
ție. — performanțe care dau de 
gindit celorlalți concurenți. Astfel 
tânărul de 17 ani Murray Rose 
concurind la proba de 1.500 m. a 
obținut excepționalul rezultat de 
17 min. 59 sec. 5 (v. r. George 
Breen — S.U.A. mai slab cu. 6 
sec. 4/10) nou record mondial, 
fiind primul sportiv care „co
boară" sub 18 min. iar Henricks 
a înotat 100 m. l. în 55 sec. 1. 
(cea mai bună performanță mon
dială în bazin de 50 m). Se- 
spune că Murray Roșe este vege
tarian și că in aceasta ar consta- 
„secretul" rezultatelor sale... Cît'i 
despre Lorraine Crapp aceasta,- 
a „mers" din nou pe 400 m. șuti- 
5 min. (4.59.4).

In sfirșit o știre care ne... inte
resează în mod indirect: se pare 
că — ne informează corespon
dentul nostru din Londra — re
zultatul obținut recent de atleta 
americană Mc. Daniel la săritura 
în înălțime (1.76 m.) nu va putea 
fi omologai ca record mondial' 
deoarece a fost obținut la un an
trenament... Oricum, lupta dintre- 
I. Balaș, T. Hopkins și Mc. Da
niel se anunță și mai pasionantă,



Ecouri după ultima etapă a campionatului republican 
de box pe echipe

Despre promovarea elementelor tinere 
în baschetul feminin

T 0 După ce s-au reîntors de la 
Galați, reprezentanții celor două 
<,4abere“ — Voința și CCA — 
ne-au făcut vizita de... rigoare 
ta redacție. Antrenorul Voinței, 
jSandu Ion, s-a declarat mulțumit 
de rezultat, subliniind comporta

Întrecerile de șah de la București 
promit o „sosire” strinsă!

Marți a fost zi de jucare. a 
întreruptelor în sala I ocomotiva 
■ți, cu tot jiumărul lor ridicat, s-au 
.'încheiat toate, aducînd mult dori
tele precizări în clasament. Iată 
<|im arată tabelul punctajelor _du- 
-pă consumarea a 14 runde, deci cu 
-6 runde înainte de terminarea tur- 
zneului:

l.Drimer IO1/., p. 2. Negrea 10p.
Urseanu 9!/2 p. 4. Breazu 9 p. 

.15—6. Menas și Reicher 8’/2 p- 
Ț—8. Pavlov și Voiculescu 8 p. 
•9—10. Silberman și Crețulescu 
‘6*/2 p. 11. Popa 6 p. 12—13. Israel 
•ți Botez 5’/? p. 14. Razvan 5 p. 
115—18. David, Rotam, Dascălu și 

"Varabiescu 4 p. 19. Georgescu 
3- P-.

Pentru aprecierea mai exactă a 
Șanselor, trebuie să specificăm că

ACTIVITATEA LA LUPTE
In grupa desfășurată la Re

șița în cadrul etapei a IlI-a a 
.campionatului de lupte pe echi
pe, s-au înregistrat rezultatele: 
iProgresul Lugoj întrece pe Ener- 
rgia Reșița și Dinamo Satu Mare 
>cu 6—2 și pe Voința Tg. Mureș 
■cu 5—3, Energia Reșița obține 
.victoria cu 4—3 asupra formației 
Dinamo Satu Mare și cu 5—3 a- 
fsupra Voinței Tg. Mureș iar 
'Voința Tg. Mureș învinge Dina- 
U&o Satu Mare cu 5—3.

CE E NOU IN RUGBI
TURNEUL SELECȚIONATEI DE 
RUGBI A F.S.G.T. IN ȚARA 

NOASTRĂ

La invitația secției Sport dm 
C.C.S. în cursul zilei de vineri va 
sosi în Capitală selecționata de 
rugbi a F.S.G.T. (Franța). Rug- 
biștii francezi deplasează în țara 
noastră 21 de jucători, dintre care 
.7 din Toulouse, 4 din Paris etc.

Turneul echipei franceze va în
cepe la 4 noiembrie. Selecționata 
F.S.G.T. va întîlni la ora 11 pe 
■stadionul Giulești pe campioana 
rțării noastre Locomotiva Gri. 
vița Roșie. Patru zile mai tir. 
am. rugbiștîî francezi vor evotaa 
fa Petroșani, în compania echipei 
focale Energia. La 11 noiembrie 
la București, va avea loc cel de 
aî treilea și ultimul joc al rtlgbîș- 

"tilor francezi, care vor întîlni e- 
.-riiipa Energia I.S.P,

★
T)upă intimele cîouS etape, clasa- 

rOaentul categoriei' A arată astfel :

CLASAMENT
TX Dinamo Buc. 15 14 0 1 251: 26 43

2. C. C. A. 15 13 0 2 296: 39 41
Locom. Gr. R. 15 10 2 3 179: 76 37

4. Energia I.S.P. 15 9 2 4 133: 60 35
5. I.-xom. P.T.T. 15 5 3 7 62:174 23
8. Prog. Sănăt. 15 4 5 6 53:156 26

Dinamo IX 15 4 4 7 76: 73 27
i F. Energia Petr. 14 2 3 9 24:156 21
■•S. Energia S. M.

Orașul Stalin 14 1 4 9 29: 99 20
X®. Știința Cluj 15 0 1 14 12:256 16

★
Duminică s-a desfășurat ultima 

«etapă din cadrul campionatului de 
/juniori al Capitalei. Istă rezulta
tele înregistrate: Energia I.S.P.— 

‘•Energia M.T.D. 9—3 (3:0); Loco
motiva Gr. Roșie—Voința P.S. 

•’37:0 (22:0); In urma acestor re
zultate, formația Energia ISP a 

•cîștigat campionatul Capitalei, 
"fiind urmată de: Energia M.T.D., 

.’locomotiva Gr. Roșie și Voința
PS

A
Duminică 4 noiembrie va începe 

Turneul final al campionatului re
publican de juniori la rugbi. La 
acest turneu participă patru echipe 

’ din București, două din Cluj și 
rite una din Orașul Stalin și Ti
mișoara.

UNELE MASURI ALE BIROULUI 
COMISIEI CENTRALE DE 

RUGBI

In ședința din 24 octombrie bi- 
St'jl comisiei centrale de rugbi, 

rea lui C. Gherasim, N. Stoian 
și Lache Gh. din echipa sa. Dțn 
rândurile militarilor, antrenorul 
Sandu Ion l-a relevat în primul 
rând pe Stoian Mihai, care, după 
părerea sa „i-a dat o adevărată 
lecție de box lui I. Schwartz".

Negrea, Urseanu și Breazu au 
cite o partidă mai mult jucată 
decît re* tel participanțjlor. Acea
sta dovedește că în urma lui Dri- 
mer s-a format un pluton com
pact, care luptă cu șanse foarte 
apropiate pentru calificare. In mod 
normal, cei care se găsesc mai 
jos de locul 9 nu mai pot emite 
pretenții de calificare, deși la o,so
sire” strinsă, cu egalități, coefi
cientul Soneborn—Berger poate 
furniza surprize care să infirme a- 
cest pronostic.

Dintre cei aflat’ ln frunte si
tuația cea mai dificilă pare s-o 
aibă Breazu, care mai are de ju
cat cu Negrea (partida poate fi 
decisivă pentru araindoi), Pav
lov și Menas. Reicher, dacă va 
„trece” de coechipierul său Me
nas, are șanse bune de a se cali
fica. Și vice versa... Menas, care 
arată o formă foarte bună, ouate 
deveni finalist.

Un „derbi" va fi desigur partida 
Urseanu—Drinier din runda a 
16-a. Drimer, neînvins pînă acum, 
va trebui să suporte un asalt deo
sebit de puternic, deoarece de a- 
ceastă partidă poate depinde califi
carea lui Urseanu.

:După cum se vede, semifinala 
dă’la BJcjjrești a Campionatului 
republican de șah, stă sub semnul 
unei lupte foarte strînse și este 
probabil că pentru determinarea 
celor 6 finaliști va intra în func
țiune mult discutatul sistem So 
neborn.

analiztad ultimele jocuri din cam
pionatul republican (cat. A și B), 
mergînd pe linia reprimării actelor 
de indisciplină a luat o serie de 
măsuri disciplinare, aplicînd sanc
țiuni împotriva celor care s-au a- 
bătut de la conduita sportivă. Din
tre acestea cităm excluderea 
din viața sportivă a lui E- 
mil Mu th, de la colectivul E- 
nergia Tîrnăveni, pentru lovirea 
intenționată a adversarului, răni
rea unor jucători adverși și mani
festări huliganice în afara terenu
lui de joc. Au fost de asemenea 
suspendați pe diferite termene o 
6erie de jucători recalcitranți de 
ta co^ecTîvul Progresul Tecuci, pre* 
cum și Alexandru Labo, de la E- 
nergia I.S.P., care și-au lovit în 
mod intenționat adversarii. Tot
odată, s-a ridicat colectivului Pro
gresul Tecuci dreptul de organi
zare pe teren propriii pînă la sfîr- 
șitul campionatului, dmdu-i-se un 
ultim și sever avertisment pentru 
lipsa de preocupare față de munca 
de educare în rândul sportivilor 
săi, urmînd ca în cazul cînd aba. 
terile de la disciplina sportivă vor 
continua, echipa colectivului să fie 
eliminată din campionatul republi
can.

Campionatul 
de calificare la volei
Sala Voința din Iași va găzdui 

în ultimele trei zile ale acestei 
săptămîni întrecerile de volei din 
cadrul returului campionatului de 
calificare în prima categorie a ță
rii. Jocurile din cadrul primei 
părți a acestui campionat au con
semnat superioritatea echipei femi
nine Energia București, care nu a 
suferit nici o înfrângere. In clasa
ment urmează Progresul Alba Iu- 
lia (o înfrângere), Recolta Mier
curea Ciuc (două înfrângeri) și 
Flamura roșie Iași (trei în
frângeri). La băieți lupta 
este mai strinsă. Echipele 
Energia București și Locomotiva 
Craiova sînt la egalitate de puncte 
(cite o înfrângere), urmate de 
Știința Iași și Energia Galați, de 
asemenea la egalitate (cu cite două 
înfrângeri).

Echipele alasate pe primele două 
locuri vor juca anul viitor în cam- 

• pionatul categoriei A.

Antrenorul Marcu Spakow de 
la CCA susține că boxerii militari 
au fost nedreptățiți în meciurile 
Șchiopu—Lache și Șerbu Neacșu— 
V. Bogoi. In plus, după cum de
clară antrenorul Spakow, boxerii 
militari nu s-au putut odihni ița 
condițiuni normale în noaptea pre
mergătoare reuniunii.

Iată și o părere... neutră (ar
bitrul Ion Firu).

— „Voința a meritat victoria. 
Șerbu Neacșu s-a prezentat foarte 
slab pregătit, boxînd crispat Și 
angrenîndu-se în tactica de uzură 
a lui Bogoi. Ln schimb, M. Stoian 
a fost o ^nare revelație. Două 
meciuri s-au ridicat pe-te nivelul 
celorlalte: Toma life— Gh. Stoian 
și G. Gherasim—V. Czekely. Gh. 
Nicolae, partenerul de luptă al 
lui Vasile Tiță, a făcut o partidă 
foarte curajoasă".
• La Reșița, dinamoviștii au 

obținut o victorie mai comodă de
cît se așteptau. Cele mai fru
moase fntilniri au fost acelea din
tre Gh. Zamfirescu (E)—Ștef#i 
Văcaru (D) și Dănilă Done (E)— 
M. Trancă (D) ambele încheiate 
cu victoriile boxerilor metalurgiști.

Dănilă Done, după cum ne re
latează martorii oculari, a făcut 
o mare partidă, atacind irezistibil 
de la un capăt la celălalt al 
meciului. Trancă a fost nevoit <ă 
bată In retragere și n-a putut 
stăvili cu „directele" și „un-doi“- 
urile sale caracteristice, vijelio
sul asalt al lui Done’ Un meci 
de o duritate excepțională — așa 
cum era și de așteptat — a 
prilejuit disputa dintre Ilie Drag- 
•nea și Toma Tudor, care au schim
bat lovituri extrem de puTernice.

0 La Sibiu, după cum ne rela
tează trimisul nostru special Pe
tre Mihai, s-au remarcat: Al. Ba- 
riclu, D. Mîțu, I. Rodicenco, Du
mitru Negrea și A. Drăgan. Dra
gan a obținut o nouă victorie a- 
supra lui Ilie Gheorghe. învinsul 
a început meciul foarte timorat, 
dfrid posibilitate lui Drăgan să la 
inițiativa. In repriza a Il-a lupta 
s-a echilibrat, iar îh ultimele trei 
minute, Drăgan a terminat în a- 
vantaj.

După patru etape, clasamentul 
campionatului republican de box 
pe echipe se prezintă astfel;
1. Dinamo

2. C.C.A.
3. Voința
4. Locomotiva
5. Energia.
6. Progresul
7. FL roșie

4 3 0 1 90:67 6
4 3 6 1 84:70 6
3300 64:56 6
3102 58:56 2
3182 58:62 2
3182 48:67 2
4004 66:91 0

. _____________ _______

Campioni cu toptanul!
Anul acesta, pentru pil.aa 

oară în istoria tirului nostru, 
acordarea titlurilor de echipe 
campioane s-a făcut pe grupe 
de arme prin sistemul puncta
jului : pentru locul I (la una 
din probe) un punct, pentru lo
cul II, două puncte, etc., după 
care s-a trecut la adiționarea 
punctajului obținut de diversele 
formații din cadrul aceleiași • 

grupe. Un sistem pe cît de ine
dit pe atît de nedorit. Aceasta 
pentru faptul că se reunesc sub 
același titlu de campion con
curenți de la diferite probe. So
luția este total nefericită avînd 
în vedere faptul că la unele 
probe, deși concurenții au ob
ținut locul II, au fost totuși 
declarați campioni republicani 
împreună cu colegii lor, clasați 
pe primul loc și deci campioni 
de drept. Este la fel cum am 
încerca de pildă să acordăm un 
titlu comun echipelor de hand
bal, fotbal, volei și baschet din 
același colectiv sportiv pentru 
motivul că toate întrebuințea
ză... balonul rotund ! Vă în
chipuiți ce încurcături ar crea 
acest sistem (întrebuințat as
tăzi în tir) cînd formațiile de 
handbal, volei, baschet și fot
bal ale co'ectivului Știința Ti
mișoara ar trebui să-și adune 
punctele realizate în cele patru 
campionate pentru a determina 
poziția din clasamentul grupei 
cu balonul rotund. Dacă în fe
lul acesta colectivul ar obține 
locul II ar defavoriza echipa de 
handbal care după etapa de 
duminică are cele mai mu'.te 
șanse să îmbrace tricourile de 
campioni. Așa se prezintă însă 
lucrurile la tir. lată de pildă 
o situație identică creată de ul-

Baschetul nostru feminin are 
nevoie de un nou impuls pentru a 
progresa. Confruntarea de anul aces-

Anca Hr.mme, una d.n speranțele 
baschetului nostru [eminin 

(Foto: M. Petrescu)
ta — oferită de campionatul euro. 
pean de la Praga — ne-a dat și 
speranțe, dar ne-a pus și pe gân
duri. Ne-am dat seama acolo că 
avem unele elemețnte de bună va
loare, capabile — în mod normal 
— să țină pasul cu evoluția pe 
plan continental a baschetului fe
minin. Dar tot la Praga ne-am 
convins că este imperios necesar 
să atragem in activitatea de per
formanță un nou contingent de 
tinere jucătoare, care — înainte de 
toate — să posede calități fizice 
deosebite

De atunci și pînă acum s-a fă
cut ceva în această direcție dar 
prea puțin. Inițiativele — puține

Returul campionatului de scrimă pe echipe, categoria fi
De două saptămîni a inceput re

turul campionatului republican de 
scrimă pe echipe categoria B. Din 
primele meciuri a reieșit că forma
țiile participante au folosit din 
plin lunga perioadă de întrerupe
re a campionatului.

In aceste două etape au fost în
registrate următoarele rezultate: 
Voința Lemn Mobilă București— 
Progresul Plo®ști 7—9 la floretă 
băieți, 9—7 la floretă fete și 8—8 
la sabie; Energia Flacăra Ploești— 
Voința Orașul Stalin 12—4 la sa
bie. 13—3 la floretă fete, 12—4 la

tima ediție a camp.onate.or re
publicane de tir : la grupa pis 
țoale de calibru redus primul 
loc a fost acordat echipei Di
namo cu 3 p. pentru perfor- 
manțe'e realizate la pistol vi
teză (loc I) și pistol precizie 
(loc II). In felul acesta for
mația Progresul (câștigătoarea 
locului I Ia pistol precizie) a 
fost lipsită de un titlu meritat, 
pentru ca mergînd pe aceeași 
linie a unui regulament rigid, 
organizatorii să decearnă titlul 
de campioni și dinamoviștilor T. 
Jeglinski, I. Romașcanu și G- 
Magyar, clasați pe locul II la 
pistol liber. Firește, asemenea

gjlOTf CRITICE
înci^rc^turi (c^a înserată mai 
sus? nu iste suigqra) - sjnt. 
gretabile și ele «nt generate-' 
tocmai de injustețea actualului 
regulament, Ceea ce provoacă 
pe drept cuvîrft nemulțumirea 
trăgătorilor. Printr-o asemenea 
organizare nu este respectat 
nici regulamentul internațional 
după care se desfășoară cam
pionatele mondiale (regulament 
care trebuie să însemne un în
drumar și pentru elaborarea re
gulamentelor noastre, ținînd 
seama de faptul că trăgătorii 
noștri se pregătesc să participe 
la aceste competiții) întrucît a- 
cesta prevede acordarea titluri
lor pe fiecare probă în parte.

De altfel comisia centrală de 
specialitate a mai comis în a- 
cest an și alte „non sens“-uri 
în organizarea diferitelor com
petiții oficiale. Așa. de pildă, 
spre deosebire de alte sporturi, 
campionatele republicane indi- 

și lipsite de convingere și erdat 
ziasm —' n-au împlinit deziderat 
tul de care aminteam. Cu atît mai 
mult se impune așa dar sa men
ționam ceea ce s-a realizat pînă. 
acum.

Ne vom ocupa în, primul rând de 
echipa Voința Orașul Stalin (an-: 
trenor Gh. Roșu). Alcătuită in 
mare majoritate din jucătoare 
foarte tinere (doiar Elena Roșu 
poate fi considerată o baschet
baliste ou mai multă experiență), 
echipa din Orașul Stalin a marcal 
un serios progres în ultima vreme. 
Dintre jucătoare trebuie urmii 
rite în mod special Hanelore 
Kraus și Octavia Cucuruz. Prima 
are un deosebit simț al ..coșului și 
face un joc de pivot neașteptat M 
bine inspirat și curajos. Iar Octa-i 
via Cucuruz se afirmă ca o auten
tică speranță a baschetului fe
minin de la care antrenorii lotufoT. 
nu trebuie să-și întoarcă privirile. 
Antrenorul Emil Manea (Știința 
Mîn. înv.)' aduce și el o prețioasă 
contribuție la acțiunea de care ne- 
ocupăm, atît prin grija cu care s-a 
ocupat de cele două tinere jucătoa-: 
re ajunse în lot (An,a Firimidte 
și Anca Pop) dar și prin interesai 
depus pentru a descoperi noi e- 
lemente (unul dintre ele — Irina 
Rizescu — a și ajuns în forma
ția de bază a echipei bucureștene)^ 
La Oradea, antrenorul Emil Blaga 
(Progresul) a luat o măsură dem
nă & subliniat prin, curajul ist 
Din întregul lot a menținut 
mai două jucătoare: Iolanda Da-' 
rabaș și Marta Pap. In rest a 
promovat jucătoare tinere !

Dar aceste inițiative nu sifit su
ficiente. Am dori să le înregis
trăm la cît mai multe echipe, b> 
— de ce nu ? — la toate echipefe 
de categoria A. Altfel vom ajut-ge 
să ne mirăm din nou că sîntfem 
tare în urmă cu baschetul femi
nin ț

îioretă băieți; Progresul Oradea—, 
Voința Cărei 5—11 ta floretă bă
ieți, 7—9 la floretă fete și 8—® 
la sabie; Energia Tg. Mureș—Fla
mura roșie Sibiu 9—7 la floretă 
băieți, 1—15 Ia floretă fete șl 
11—5 la sabie; Energia Ploeștt— 
Progresul Ploești 14—2 la toate 
armele; FI. roșie Sibiu—Progresul 
Oradea 8—8 floretă băieți, 5—11 
sabie, 12—4 floretă fete; Voința 
Cărei—Energia Tg. Mureș 10—6 
sabie, 14—2 floretă fete, 7—9 fio. 
retă băieți.

țar pe standurile- apoligonu- 
aproâpc că nu măi era loc

xiuușce de tir rezervate junio
rilor s-au desfășurat, concomi
tent cu cele ale seniorilor, lip
sind cadrele tinere de partici
parea la două competiții de 
amploare. Sistemul sitnplu de 
programare la date diferite a 
acestor întreceri se pare că nu 
poate fi pus în aplicare deoa
rece sezisarea noastră și propu
nerea făcută de specialiști în 
cadrul comisiei centrale au. fost 
aprobate în unanimitate (tar, 
apoi, au fost uitate și astfel 
calendarul competițional pentru 
1957 a fost definitivat fără a- 

ceastă necesară îmbunătățire.
Spectatorii prezenți la cam

pionatele republicane de tir pe 
echipe au fost puși de multe 
ori în fața unor serioase încur- 

.cătun deoarece^ la aceeași oră 
se desfășurau mai multe’ p'ro- 
be, i 
lui_^.raff__, 
pentru concurenți. De ce-aceas
tă înghesuială? Pentru faptul 
că organizatorii, vrând să în
deplinească în timp cît mai 
scurt o sarcină, au programat 
pe spațiul restrâns a 5 zile 
toate probele campionato'ui. 
Noi avem o propunere și în a- 
ceastă privință: să se deca
leze judicios, la diferență de 
cîteva zile programarea diferi
telor grupe de arme. Acest lu
cru ar contribui la îmbogățirea 
programului și ța crearea unui 
timo material suficient conc’.i- 
renților pentru concentrarea din 
timpul probelor. Pentru viitor 
comisia centrală de tir va tre
bui să aibă în vedere aceste 
propuneri care stat de altfel și 
dorințele de mu'te ori exprima
te ale trăgătorilor.



ÎNTiLNIRIA DE VOLEI INTRE SlUDfNJIIROMINI Șl BULGARI
Întâlnirea de volei disputata 

marți între echipele masculine ale 
Institutului Politehnic din Bucu
rești și Facultății de Electro-meca- 
n-ică din Sofia s-a încheiat cu vic
toria formației bucureștene, cu 
scorul de 3—2 (15—9; 10—15; 15— 
10; 16—18; 15—10). Cei mai buni

jucători au fost Caius Miculescu, 
Mihai Rădirfescu, Niculae Pelin 
(Inst. Polit. Buc.), Sava Gospodi
nov, Torni Dragomirov, Mihail Iva
nov (Fac. Electro mecanică Sofia).

V. Dumitru 
corespondent

Hai să ne facem decatloniști!

Ancheta noastră:

Care sînt cauzele nivelului scăzut al
Cuvintul unsa pionier al

fottalulii nostru” 
fotbalului

Ploești. Astăzi, ploeștenii 
selecționata orașului An- 
acest meci, Energia Fla- 
alinia echipa: Roman —

Desfășurarea din acest an a de
catlonului ne-a pus în fața unei 
probleme vechi și anume aceea a 
lipsei de specialiști pentru această 
complexă probă atletică. Cauzele 
sînt deopotrivă numărul mic de 
concursuri de acest gen, dificulta
tea probei, lipsa de preocupare din 
partea antrenorilor și lipsa de in
teres manifestată de atleți.

Deși victoria a fost cucerită de 
un vechi specialist, și anume de 
Gh. Zîmbreșteanu (C.C.A.), care a 
fost urmat de un alt atlet bine cu
noscut și apreciat, colegul de echi
pă al campionului, Ion Sorin, re
zultatele lor sînt dintre cele mai 
slabe... Și totuși ambii ar avea posi
bilități să realizeze punctaje su
perioare. Gh. Zîmbreșteanu ne-a 
dovedit-o anii trecuți, iar Sorin ne 
face să-i întrevedem posibilitățile 
numai prin faptul că fără o pregă
tire specială el reușește totuși să 
candideze cu șanse la primul loc al 
campionatului de decatlon.

In acest an, toată lupta decat- 
loniștilor s-a redus la duelul din
tre Zîmbreșteanu și Soriri Ion, 
mult estompat de supravegherea 
exagerat de atentă și de prepon
derența pe care ambii atleți au acor
dat-o luptei tactioeîn detrimentul 
valorii tehnice. Să ne explicăm mai 
peilarg: după prima zi du concurs 
conducea Sorin cu un mic avantaj: 
3.228 puncte față de cele 3.11'1 
puncte ale. lui Zîmbreșteanu (un 
punctaj destul de bun). Dar, după 
ce este întrecut Ia 110 m.g. (Ion 
Sorin 15,4—716 pt., Zîmbreșteanu 
15,9—612 pt.) cîștigătorul decatlo
nului ia un arantai apreciabil oda. 
tă cu aruncarea discului, la care 
Ion Sorin obține un rezultat sub
mediocru (27,40 m.l). Din acest 
moment lupta s-a încheiat, „Popi1* 
fiind atent ca nu cumva Sorin să-l 
mai poată depăși. La prăjină el se 
mulțumește cu 3,50 m., iar la 1.500 
m., probă în care se putea consi
dera net superior lui Sorin dato
rită antecedentelor, vine la piept 
eu principalul său adversar pe lo

cul 15 și cu un timp răsplătit 
doar au 123 puncte!

Să fim iertați, dac nu ne putem 
declara de acord cu „tactica" lui 
Zîmbreșteanu, cum nu putem fi de 
acord că decatlonul strînge la start 
atleți lipsiți de calități elementare 
cerute unui specialist al probei. 
Dacă la 100 m. este oarecum scu
zabil ca ultimul clasat T. Heim să 
realizeze 12,7 sec., nu se poate ca 
ta lungime același concurent să sa
ră doar 5,00 m., Al. Bizim 5,51 
m„ N. Bercaru 5,52 m„ la arunca
rea greutății D. Făgădău să obți
nă 8,00 m, Sorin Ion 10,95 m. (cu 
care s-a clasat al 7-lea!), la înălți
me Bobei C. să treacă doar 1,49 
m„ la 400 m. mai mult de jumăta
te din conourenți să fie între 55 
6ec. șj 1:00,0, la 110 m.g. să se în
registreze timpuri în jurul a 20 de 
secunde, la disc aruncări de 22,00 
m., iar la prăjină să se sară 2,50 
m. pe care Vorovenci și Simionescu 
nu i-au putut depăși fiind recalifi
cați și deci nepunctați Ia respec
tiva probă. Ce să mai spunem de 
aruncarea suliței unde de la Bizim, 
cîștigător cu 64,77 m. (destul de 
puțin pentru el) și ultimul clasat 
este o diferență de peste 37,00 m!

Nu înțelegem ce caută într-o în
trecere atît de pretențioasă ca de. 
catlonul oameni lipsiți total de for
ță, ori oameni care, bazați pe o 
specialitate de aruncare, nu au ni
mic comun cu viteza, îndemînarea 
și suplețea? Oare nu s-a înțeles la 
noi că decatlonul nu se poate pre. 
găti în cîteva zile și că nu poate 
fi un concurent aceia care se ba
zează J>e a singură probă oricare 
ar fieăa? Și mai aies nu au price
put încă antrenorii și âtlețif nbștri 
că decatlonul este — așa cum a- 
rată numeroase exemple conclu
dente — o probă la care trebuie 
lucrat îndelung și cu maximum de ț 
seriozitate?

Le punem această întrebare la 
care au timp să se gîndească pînă 
la... viitorul campionat.

EM. VAL

ENERGIA FLACĂRA PLOEȘTI 
JOACĂ AZI ÎN BELGIA

Ierj la amiază a părăsit Capitala, 
plecînd în Belgia, echipa Energia 
Flacăra 
întîlnesc 
vers. In 
căra va
Pahonțu, Marinescu, Topșa — Cos
moc, Pereț — Zaharia, D. Mun- 
teanu, Drăgan, A. Munteanu, Bă- 
dulescu, adică, formația care du
minică a lăsat o impresie atît de 
bună, prin jocul de calitate desfă
șurat în compania selecționatei 
tineret a R.P.R.

— „Ne vom strădui să facem 
Anvers o partidă bună ți, mai
Ies, un rezultat bun — ne-a spus 
înainte de plecare antrenorul Ilie 
Oană. — Sintem datori să avem 
o asemenea comportare".

de

la
a-

Pentru jubi.orii 
fotbalului din țara 
mele lui L.AZAR BREYER nu spu
ne prea multe. Spectatorii care au 
timplele încărunțite iși amintesc 
însă că el este unui dintre pionie
rii fotbalului la noi în țară. De 
aceea, facem loc în coloanele zia
rului părerilor sale în legătură cu 
problema de care se ocupă anche
ta noastră.

,,Urmăresc cu un deosebit inte
res părerile unor sportivi — unii 
mai competenți, alții mai puțin — 
despre cauzele nivelului scăzut al 
fotbalului romîresc. Mă rezum la 
unele indicații pe care îmi permit 
a le da, și anume:

1. Cunoașterea, strînsa legătură 
prietenească între sportivii unui

mai tineri ai 
noastră, nu-

Wl

Fază din jocul Energia Flacă ra Ploești-Se!, tineret a R.P.R. 
(5—1). Portarul ploeștean Roman a sărit spre mingea plecată din 
piciorul iui O rudă. Topșa, Cosmoc și Pahontu sînt gata să intervină.

(Foto: L. Tibor)

dragostea de colecliț
importanțe

Cine promovează în campionatul categoriei A 
Ia handbal ?

La sfîrșitul acestei săptămîni se 
vor disputa ultimele meciuri din 
cadrul campionatului republican 
masculin de handbal categoria B, 
întrecere la capătul ■ căreia echi
pele clasate pe primele două locuri 
cîștigă dreptul ca în anul viitor 
să participe la campionatul ca
tegoriei A.

Cu toate că ne găsim însă în 
fața ultimei etape, totuși nu se 
știe care dintre cele trei echipe 
(Progresul Odorhei, Recolta Jim
bo! ia și Știința I.C.F.) va promo
va în categoria A. Situația este 
cu atit mai încurcată cu cît Știin
ța I.C.F. mai are de jucat un meci 
restanță cp . Energia Tîrgoviște, 
partidă care va avea loc astăzi. 
Tot un joc restanță ș-a disputat 
și ieri la Variaș, unde Recolta 
Jimbolia a întrpcut echipa locală 
Recolta cu categoricul scor de 
10-1 (5-0) !

Deci înaintea meciului de mîine 
— hotărîtor pentru configurația

a trecut pe primul loc, avînd 37 
de puncte și gihsyerajul 111:36, pe
locul al doilea este Progresul
Odorhei cu 36 puncte, golaveraj
200:130, iar pe locul al treilea
Știința I.C.F. cu 34 de puncte,1 go
laveraj 227:118. In oaztil cînd stu
denții bucureșteni cîștigă miine, 
ei trec pe locul al doilea, avînd 
un golaveraj mai bun.

In ultima etapă nici una dintre 
aceste echipe nu are joc ușor 
Dimpotrivă, partidele ce le au de 
susținut sînt deosebit de grele. O 
f’tuație oarecum mai avantajată 

e St h.-a f.CF.. c,re 
ftn propriu aJ Dina mo

reș, in timp’ ce Recolta Jtmholîâ 
va întîilni Progresul Bacău la Ba
cău, iar Progresul Odorhei va ju
ca la Reșița cu Energia I.C.M.

Fără discuție că este foarte di
ficil de pronosticat asupra rezul
tatului acestei frumoase dispute 
sportive, în care sînt angajate trei 
dintre formațiile’ noastre fruntașe, 

ști decît

Activitatea la zi
Locomotiva—Flamura roșie Arad, astăzi în Giulești

Programul competițional de astăzi cuprinde cîteva întîlniri in
teresante, atit în cadrul categoriei A, cît și in categoria B.

Dintre ele, două se dispută la București: unul în Giulești, altui 
în Obor. • •

In Giu'.ești se întîlnesc echi pele clasate în prezent pe locurile 
4 și 5: .LacomoiTaf București și Flamura reșie Arad. Cum ambele 
echipe sînt puse la adăpost de emoțiile zonei.de retrogradare (au 
cite 23 de puncte); și nH • M concurează Ja primul loc, au toate 
motivele să joace relaxat și deci să ofere un spectacol de calitate. 
Și, din acest punct de vedere, me ciul deschide asemenea perspec
tive. Echipele vor alinia formații 
ora 15, fiind precedată (la ora 13) 
nata de juniori a R.P.R. și Știința
La Petroșani, Energia Minerul 

susține o partidă dificilă în com
pania unui adversar în plină rei 
venire de formă: Dinamo Bucu
rești. r- 
echipa lor obișnuită, mai | 
mijlocașul Călinoiu, care este 
cidentat de duminică. In locul 
va juca Băcuț I, iar Toma 
reintra ca fundaș stingă.

_  In categoria B, un meci are 
Ia București, pe terenul 
C - —
Iași». Cealaita partjd 
mată la Alediaș,:4ntr __ .
căra -și Energia tract/Ora șui
Stalin.

FINALA CAMPIONATULUI 
DE JUNIORI

Pentru finala campionatului re
publican de juniori s-au calificat.

complete. Intî'nirea va începe la 
de un meci amical între selecțio- 
București (cat B).
cum se știe, Energia Flacăra Plo
ești și Știința Cluj. Acest meci 
va avea loc la București Ia 11 nu

clasamentului — Recolta Jimbolia
Precis >nu se vă putea 
duminică seara !

cundă riu par... gata să ne ofere

Dinamoviștii au deplasat 
puțin 
! ac- 

lui 
va

 _ loc 
la București, pe terenul Dinamo 
Obor (ora 15); Dinarpo firȘtiința 
I—s i_.CLi._-^tjdă este progra-

ître Energia Fla-

iembrie.

CUPA COMISIEI CENTRALE 
DE FOTBAL

Duminică, în cadrul acestei com
petiții s-au mai disputat următoa
rele partide: Progresul Alexandria- 
Fl. roșie Botoșani 6—1 (1—I) și. 
Fi. roșie Alimentara Tknișoara- 
Progresul Gherla 1—2 (0—1).

Semifinalele se vor disputa du
minică 4 noiembrie, după următor 
rul program:
FI. roșie 
comotiva 
xandria.

Progresul Gherla- 
Viscofil București și Lo- 

Buzău-Progresul

Un „derbi“ ratat

^jponosport
După amiază se dispută o se

rie de întîlniri fotbalistice care 
fără îndoială interesează în mare 
măsură și pe participanții în con. 
cursul Pronosport nr. 44 d.in 4 no
iembrie. Aceasta, deoarece forma
țiile care-și dispută astăzi întîie- 
tatea în meciurile restanță sîint 
programate și în concursul Pro
nosport din această săptămînă. 
Deci, rezultatele care vor fi înre
gistrate după amiază pot fi argu. 
mente destul de... concrete pentru 
a putea indica cu mai multă cer
titudine favoritele întîtoiri’or de 
duminică

Nici meciurile din categoria se-

soliști, aceasta cu atît mai mult 
cu cît echipele cu o situație infe
rioară în clasament beneficiază de 
avantajul terenului în timp ce pen
tru oaspeți pledează comportarea 
avută din meciurile de pînă acum.

Am lăsat intenționat la ur
mă ce'e două meciuri interna
ționale ale programului. Ener
gia Metalul St. roșu va în
frunta pe teren propriu echi
pa sovietică Burevestnic căreia i.a 
cedat cu puțin în urmă la Chi-i- 
nău cu 2—3, iar reprezentativa 
R.P. Polone va întî'ni Finlanda. 
In ambele meciuri, echipele gazdă 
pornesc favorite.

Cu această ocazie se reamintește 
participanților că începînd cu con
cursul nr. 44 din 4 noiembrie se 
acordă din nou premii speciale pen
tru variantele cu „0“ rezultate.

Meciul de categoria C disputat 
duminică la Tg. Mureș între Dina
mo dm localitate și Energia Atinc- 
rul Baia Atare —■ derbiul seriei a 
IlI-a — a prilejuit prin jocul 
prestat și prin atmosfera gene
rală în care s-a desfășurat, âieva 
constatări . puțin îmbucurătoare.

Așteptam, în primul rînd, un 
joc de bună calitate dte la aceste 
două echipe fruntașe care au dove
dit de-a lungul competiției o destul 
de bună pregătire. E dreipt că 
„miza" mare a jocului — promova
rea, într-o categorie superioară — 
a creat un interes special pentru 
rezultat, maj ales la Dinamo Tg. 
Mureș, pentru care o eventuală 
victorie ar fi echivalat cu trecerea 
pe primul loc al clasamentului: 
oricum însă, elementul „calitate" 
nu trebuia neglijat. Din păcate, 
n-a existat nici o preocupare în 
această direcție. Jocul în sine n-a 
însemnat decît o continuă luată 
de uzură in care a fost urmărit 
jucătorul și nu balonul, ceea ce a

și dus la eliminarea, justă, 
joc a lui Schîessinger (B. Mare) 
și Kontz (Tg. Mureș). Lupta de pe 
teren a determinat o stare de ten
siune printre jucători, dar mai a- 
les printre spectatorii

Este lăudabil când spectatorii în
țeleg să-și susțină — în mod co
rect — echipa favorită. Dar nu 
în acest fel au procedat spectato
rii băimăreni (care și-au însoțit 
echipa Ja acest meci) și cei din 
Tg. Mureș. Muilți dintre ei au voci
ferat și i-au apostrofat pe jucătorii 
adverși, creîmd o atmosferă care 
s-a resfrînt și asupra celor două 
echipe.

O ultimă observație: terenul 
Dinamo este lipsit de acel culoar 
de trecere, impus printr-o dispo
ziție a comisiei centrale de fotbal, 
astfel că jucătorii și arbitrii sînt 
nevoiți să treacă printre spectatori. 
Administrația terenului trebuite să 
ia măsuri pentru construirea a- 
cestui culoar.

din

colectiv 
sînt de 
în comportarea unei echipe-

2. Am ajuns la ooechizia că ji*4 
calorii din unele colective și în 
special cei care alcătuiesc echipa 
reprezentativă duc o viață ruptă dțj 
preocupări profesionale. Eu înțeleg' 
ca toți aceștia să-și păstreze acti
vitatea normală în cîtnpul muncii. 
Ei trebuie să știe că pe lingă ace
la de jucători de fotbal ei au în 
primul rînd alt roi în viață: să 
muncească la rînd cu orice alt sa
lariat, pentru că sportul nu este 
o meserie.

3. Fotbalul este un sport tare 
frumos. Pentru a fi însă sportiv* 
trebuie ca mai întîî să fii om de 
cuvînt, cinstit, drept și cu carac
ter. A fi învins nu este nici o ru
șine; astăzi învinge o echipă, mîî-: 
ne alta care se dovedește pe te
ren mai bună.

4. Valoarea, calitatea lipsesc 
majorității jucătorilor, pentru că 
nu sînt încă suficient de pregă-: 
fiți. Schimbîndu-se mereu forma
țiile, au fost introduse multe ele
mente tinere, care — peste noapte 
— au devenit vedete, încrezute 
și înfumurate, ne mai voind să țină 
seama de povețele și sfaturile an
trenorilor.

5. Disciplina lasă mult de dorit. 
Se joacă prea mult la om, ca să nu 
spun brutal. Fotbaliștii care joacă 
în acest fel nu au ce căuta pe te-: 
renuri. Trebuie luate cele mai se
vere măsuri contra acestora, de4 
oarece aduc prejudicii noțiunii de 
fotbal, demoralizează pe jucătorii 
cinstiți și gonesc spectatorii din 
tribune.

6. Antrenorii se califică și sînt 
angajați ou prea multă ușurință. 
De preferință, ar trebui angajați 
aceia care pe lingă că au activat 
ca jucători au și o purtare onora
bilă și nu se lasă influențați. Ar 
trebui să dispară odată pentru tot
deauna favoritismul și amestecul 
tovarășilor din conducerea între-’ 
prinderilor, care impun antrenorL 
loc diverse „tactici" sr t schjirH 
baci în echipă. Antrenorilor nu 
trebuie să li se ceară rezultate î- 
mediate, ci este necesar ca ei să 
fie lăsați un timp pentru a-și 
putea alcătui o echipă definitivă 
și bine pusă la punct.

7. Uliii arbitri sint destul de 
buni, au vechime, suficiente cu
noștințe în domeniul fotbalu’ui șl 
experiență. Dar nu există un ar
bitru care să nu greșească. Sînt 
greșeli inerente și cred că în nu»l- 
te cazuri arbitrii — care sînt re4 
cunoscuți pentru priceperea și con
știinciozitatea lor — sînt mult 
prea severi criticați- Acest lucru 
le denaturează prestigiul față de 
jucători și public. Natural, cînd se 
constată că un arbitru comite „gre
șeli" vădit intenționat, este părți, 
nitor sau dă dovadă de incapaci-4 
tate, trebuie sancționat sau chiar 
Înlăturat.

8. Sînt de părere că selecțione
rul echipei naționale să fie unul 
singur pe țară, așa cum în trecut, 

mulți ani, a fost dr. Teofil Mora- 
ru și cane a dat bune rezultate.

9. In încheiere, trebuie să spun 
că nu toți conducătorii fotbalului 
sînt suficient pregătiți. Fotbalul 
trebuie să fie condus de o mină de’ 
oameni, foști sportivi, care au prac-s 
ficat fotbalul și care dovedesc ap.; 
titudini și prioepere. Nu orice sim/ 
piu spectator pasionat poate deveni 
un conducător. In Franța, prohle-: 
mele fotbalului au fost conduse 
peste 30 de anî de Jules Rimet 
și Paul Nicolas; în Germania de 

dr- Bauwens, iar în Austria de 
Hugo Meisl pînă la moarte".

Interesantele probleme ridicate 
în scrisoarea sa de tov. Lazăr 
Breyer au mai fost atinse și în 
alte scrisori trimise redacției noas
tre de cititori, oa: Iosif Steger- 
Arad, H. K. Wittemberger-Tg. MnH 
reș, Ștefan Bărbulescu-Bucureșt^
C. Rotilă-București Ladislau Gruiu 
wald-Tg. Mureș, Jean Benisiman* 
București, Vasile Ștefan-Sibiu, A',
D. -Bucureșli, Trifan Price.Bucui- 
rești, Dragomir Izdrajlă-Sibiu, Jeafli 
MateÎJCraiova, I. Schusman-Ctk 
gir, A. Papaianopol-București, df, 
Octavian Mihăescu-Cîmpcni, Acre! 
Wliam-Lugoj. Mircea Mocanu-Nă- 
săud, Valentin Geh-Arad, Gicâ 
Petrescu-Moreni, Vasile Dumitru- 

Gura Ocniței, 1. Salater-Fă’ticeni, 
Virgil Petrovici-București, Al. Po< 
pa-Or. S'alin, P. Tomcscu-Mediaș* 
V. Constantinescu-Bucureș'

Ș»
cea mai mare

unei

zonei.de


a-
sec.,

medaiia de

primii doi

Probele olimpice de garduri 
sub seninul recordurilor mondiale

Mulți s-au întrebat dacă noul 
recordman mondial la 400 rn. gar
duri, atletul american Davis, este 
același Davis care deține recordul 
lumii la 110 m.g. Tn realitate, este 
vorba de doi atleți diferiți. Joe 
W. Davis, este un vechi specialist 
al probei de HO m.g. în, care de
ține (împreună cu Dillard) recor
dul olimpic de 13,7 sec. stabilit la 
Helsinki. In acest an el a ajuns 
la utaximum de formă, întrecînd 
cu 1 zecime de secujndă recordul 
mondial de 13,5 sec., al compatrio
tului său Attlesey, care dăinuia 
de 6 ani. Celălalt Davis, proas
pătul recordman pe 400 m.g. este 
în schimb aproape un _ debutant... 
Intr-adevăr, Glenn Davis, deși mai 
practicase săritura î*n lungime și 
110 m.g., a încercat abia în acest 
sezon posibilitățile sale pe proba 
cu obstacole pe un tur de stadion. 
Și rezultatele s-au dovedit nu nu
mai promițătoare ci și într-o verti
ginoasă ameliorare. Din primăvară 
și pînă la sfîrșitul lui iunie, Glenn 
Davis a coborît de la 54,8 șec. la 
49.5 sec. Ultima cifră este, bine 

‘înțeles, noul record mondial, adus 
pentru prima oară sub granița ce
lor 50 sec. Pentru a completa acest 
succint portret â lui GlenSi Da
vis, vom cita declarația antreno
rului 
este 
orice
|4nă 
elev

Rămînînd în cadrul probei
400 m.g., trebuie relevat că pri
mele două performanțe mondiale 
ale anului au fost stabilite în 
faimoasa cursă de pe stadionul 
Coloseum din Los Angeles, la 
trialul echipei americane de atle-

u»

tism: G. Davis 49,5 
sec. și E. Sou
thern 49,7 sec. In 
aceeași cursă, Joe 
Culbreath a 
lergat 50,4
performanță pe ca
re nu de mult a 
reușit-o și Iurii 
Lituiev, fostul re
cordman mondial. 
Cu aceste patru 
nume am epuizat, 
credem, lista ce
lor care luptă pen
tru 
aur. Totuși știind 
că
performeri ai anu
lui, Davis și 
Southern, sînt to
tal lipsiți de ex
periența marilor 
concursuri inter
naționale, nu trebuiesc subestima
te nici șansele altor participanți, 
pe care îi va reuni la 23 noiem
brie startul Olimpiadei, iar a-stăzi 
....tabelul de mai jos. In alcătuirea 

de regula
se pot face 

de

Reprezen

său Larry Snyder : ,,Glenn
atletul pe care și-l visează 
antrenor I De la Owens 
azi nu am avut pe mină 
atit de talentat".'

Ș* 
un

de

lui am ținut seama 
ment oare prevede că 
cel mult 3 înscrieri 
țară :

1. G.
2. E.

Davis (S.U.A.) 
Southern (S.U.A.) 

3M- Culbreath (S.U.A.) 
3-4. I. Lituiev (U.R.S.S.)
5. Ilin (U.R.S.S.)

6. Bogatov (U.R.S.S.)
7. Savel (Romînia) 
S. Shaw (Anglia)
9. Aparicio (Columbia) 

10-11. Mildh (Finlanda) 
10-11. Cury (Franța)

12. Dittner (Germania)

..tul țării noastre la proba de 
400 m.g. uc ia J.O., llie Savel, va avea ocazia 
să-și arate po sibilităfile în întrecerea cu cei mai 
buni specia liști mondiali.

țării. Dîrzenia și voința care-1 ca
racterizează, ne dau încredere că 
el își va. confirma locul printre cei 
mai buni specialiști mondiali ai 
probei.

Pentru evaluarea șanselor în fi
nala olimpică la 110 m.g. ne ajută 
nu numai tabelul alăturat ci și 
tradiția olimpiadelor de pînă acum, 
în care atleții americani n-au pier
dut primul loc decît în edițiile din 
1920 și 1928. Și o serie de alți at
leți în frunte cu germanul Lauer 
— revelația ultimelor concursuri 
preolimpice — au șanse bune 
străluci în finală;

fiecare

Miine încep la Viena

Campionatele internaționale de ternis 
de masă ale Austriei

maeștrii sportului Matei Gantner, 
Tiberiu Harasztosi și Toma Reiter 
și ide tinerii jucători Alexandru 
Șirlincan, Maria Gotopența și Ir
ma Magyari. In afara celor cinci 
probe individuale de seniori, în ca
pitala Austriei se va mai desfășu
ra și un concurs internațional de 
juniori; la care va lua parte și 
reprezentanta noastră Maria Go-* 
lopența.

Ieri diminea,» a părăsit Capita
la, plecînd cu avionul la Viena, 
lotinl jucătoarelor și jucătorilor 
do tenis de masă romîmi care vor 
participa la campionatele interna
ționale ale Austriei.

La aceste campionate, care vor 
avea loc între 2—4 noiembrie la 
Viena, țara noastră, va fi reprezen
tată de maestrele emerite ale spor
tului și campioane mondiale Ange
lica Rozeanu și EUa Zeller, de

Progresul București — Cerveno Zname Sofia 
la tenis23-5

SOFIA 31 (prin telefon). Timp 
de 4 zfle s-au desfășurat în loca
litate întrecerile de tenis dintre 
echipele Progresul București și 
Cerveno Zname. Oaspeții au pre
zentat o echipă bine pregătită 
reușind să obțină victoria cu sco
rul de 23—5 (un meci fiind în
trerupt).

Rezultatele înregistrate în ulti
ma zi au fost: Simplu bărbați: 
Cristea (P) — Todorov (C.Z.)
6—2, 6—1. Ciuparov (C.Z.) —
Anghelescu (P) 
Lijjgorov (C.Z.)

6-3, 3—6, 6—3.
— Serester (P)

8—6, 6—3. Georgescu (P) — 
Lingorov (C.Z.) 9—7, 5—7. 'Me
ciul s-a întrerupt în setul al 
IlI-lea din cauza întunericului la 
scorul de 3—2 pentru, concuren
tul romîn. Dublu bărbați: Cara- 
lulis, Cristea (P) — Ciuparov,
Rașkov (C. Z.) 6—3, 6—3. Dublu 
femei: Stăncescu, Andreescu (P) 
— Toșova, Ceakîrova (C.Z.) 6—1. 
6—2. Dublu mixt: Andreescu, Se
mester (P) — Ciakîrova, Stankov 
țC.Z.) 5-7, 6—2, 6-2.

T. HRISTOV

ȘTIRI OLIMPICE
• In ei.jl, sc la fini

sarea ctustrucțislor olimpice fi la 
refacerea pistei de atletism care a 
suferit de pe urma ploilor toren
țiale. Pentru 17 noiembrie eomitetul 
de organizare și-a propus să facă 
o repetiție generală eu partlclpanțti 
străini prezențl la Melbourne.
• Audun Boysen care anunțase 

că nu va participa la J. O. s-a răs- 
gjndit Și a fost introdus imediat in 
lotul de atletism al Norvegiei. Re
cordmanul mondial Ia l.tro m. este 
unul dintre princlpaUi concurenți la 
probele de SOS m. ('.45.5) ș, i., .j in. 
(3.44.2). In aeest timp Insa, doi atleți 
— un finlandez și un francez — tint 
scoși din loturile respective pentru 
indisciplină. Este vorba de Iankoff

m. g.) și sulițașui finlandez 
Nikkinen. la legătură eu acesta din 
urmă, hotarîrea C. O. Finlandez a 
produs senzație, deoarece este pri
ma oară in istoria olimpiadelor că 
țara celor 1.9OT lacuri nu este repre
zentată la suliță. Pînă acum titlu
rile olimpice la această probă — cu 
excepția a două olimpiade— au fost 
împărțite intre finlandezi și sue
dezi.
• Lotul olimpic al Argentinei a 

fost redus de la 49 la M partici
pant!. Unii dintre cel „sacrificați*4 
au fost scoși din Iot pe motiv că 
au simpatizat cu politica fostului 
președinte al republicii, peron.
• S.U.A.. și-a desemnat fotul do 

boxeri. Iată numele olimpicilor In 
ordinea categoriilor: Ray Perez 
(Havai), Choken Maekawa (Havai). 
Harry Smith (New York), Louis 
Molina (California), Joe Shaw (St. 
Louis), Pearce Lane (Michigan», 
Jose Torres (Porto Rico), Roger 
House (Idaho), Jim Boyd (North 
Carolina), T. P. Rademacher (Was
hington). Lupta cea mai Interesantă. 
In cadrul concursului de selecție, s-a 
dat la cat mijlocie mică unde favo
ritul Vince Ferguson, neînvins In 
52 meciuri a fost eliminat In semi
finale
• Echipa selecționată de amatori 

a Angliei a fost recalificată Jn tur
neul olimpie de fotbal. Această ho- 
tărîre a Comitetului olimpic inter
national este motivată de faptul eă 
mai multe țări s-au retras din com
petiție.

fna:nte de a pleca spre Melbourne 
echipa de amatori a Angliei a ju
cat cu formația profesionistă New
castle United și a fost învinsă cu 
5-9.
• Cicliștii cehoslovaci care vor 

participa la Jocurile Olimpice se 
află în prezent la Milano unde isi 
continuă antrenamentele. Echipa de 
urmărire a realizat pe pista velo
dromului Vigoreill timpul de 4*?V2 ă 
(pe 4 km.). Formația cehoslovacă a 
fost alcătuită din Cihlar, Nouza. 
Opavski și Prusa.
• Din delegația sportivă a R. P. 

Bulgaria face parte și un boxer. 
Este vorba de „semigreul petar 
Stankov una din marile speranțe ale 
sportivilor bulgari la această com
petiție. Alături de Torma (R. Ceho
slovacă) și Nietzschke (Germania). 
Stancov se numiră pr'ntre favoriți. 
In prezent boxerul bulgar se antre
nează împreună cu lotul boxerilor 
polonezi.

După cum se vede, reprezentan
tul nostru Hie Savel are șanse a- 
preciabile de ă se califica pentru 
finala olimpică, succes care poate 
fi dublat, și de un nou record al

de a

11« m. g.
1. J. Davis (S.U.A.) 13,4
2. Calhoun (S.U.A.) 13,6
3. Shankle (S.U.A.) 13,7

4. Lauer (Germania) 13,8
5. Steines (Germania) 14,0
6, Iglesias (Cuba) 14,1
7. Merwe (Afr. de Sud) 14,2

8-12. Stoliarov (V.R.S.S.) 14,3
•-12. Lorger (Jug.) 14,3
8-12. Parker (Anglia) 14,3
8-12 Hildreth (Anglia) 14,3
g-12. Roudnitska (Franța) 14,3

Sportivii români au 
la Melbourne

Ultimele știri sosite prin radio 
de la Melbourne, ne aduc la cu
noștință faptul că pînă acum au 
sosit la J.O. peste 2.000 de spor
tivi din diverse țări. Aeroportul 
de lingă Melbourne este foarte a- 
glomerat cu primirea avioanelor 
din toate colțurile globului, une
ori sosind circa 300—400 de că
lători sportivi. In satul olimpic 
s-au instalat in ultimede zile spor
tivi din Chile, Italia, Japonia, Po
lonia și delegația romină. Spor-

j

BOTVIN IK ȘI-A CONSOLIDAT 
POZIȚIA DE LIDER

Se apropie de sfîrșit marele 
turneu internațional de șah organi. 
zat kt memoria Iul A. A. 'Alehin. 
Cu multă s'guranță evoluează ,,la 
finiș* campionul lumii Mihail Bot. 
vinile In runda a 13-a el a cîști- 
gat o excelentă partidă de atac la 
marele maestru L. Szabo conso- 
lidîndu-și poziția de fruntaș al cla
samentului și păstrînd ce’.e mai 
mari șanse de a încheia pe primul 
loc această importantă competiț'e. 
Gligoric l-a întrecut pe Uhlman iar 
partidele Bronstein — Pîdcvsk', 
Golombek —‘ Sliwa, Pachman — 
Najdorf, Taimanov — Smîslov și 
Keres — Stahlberg s.au încheiat 
remiză. Singura partidă netermi
nată a fost cea dintre CiocKtea și 
Unzlcker în care mare’e maestru 
german deține Ia întrerupere a- 
vantaj pozițional.

înaintea ult'melor două runde 
Botvinik conduce cu 10 pct. urmat 
de Smîslov și Taimanov cu 9 pct., 
Gligoric și Bronstein 8'A, Najdorf 
8. Pachman 7'/a, Stahlberg și Ke
res 7 pct.

STILUL SPANIOL* 
NU-I O NOUTATE

Deși pus „în afara legii" de către 
<» decizie a comisiei de regula
mente a Federației international?

sosit

tivii noștri locuesc 
sportivii polonezi 
Timpul este pînă acum 
trivnic antrenamentelor. De 48 de 
ore plouă torențial, astfel că atle- 
ții n-au putut lua încă contact cit 
pistele de pe stadioanele austra
liene.

Radio Roma anunță că lotul de 
atleți maghiari a ajuns la Praga 
continuîndu-și apoi călătoria 
calea aerului spre Melbourne.

la un loc cu 
Și iugoslavi, 
urn foarte po-

Echipa de box a asociației Voința 
susține două intilniri in R. P. Polonă

Azi dimineață părăsește Capi, 
tala, îndreptîndu-se s<pre R.P. Po
lonă, selecționata de box a aso
ciației Voința. Pugiiiștii de la 
Voința vor susține două întîlniri 
în R.P. Polonă. Prima va avea loc 
la Varșovia, în compania echipei 
Start Varșovia. In a doua reuni
une va întîlhi, la Wroclaw, echipa 
locală Start. După cum se știe, 
„Start" este asociația sportivă a

cooperației meșteșugărești din R.P. 
Polonă. Lotul pe care îl deplasea
ză Voința este alcătuit din Ludo
vic Ambruș, Iulian Mihai, Gh. La- 
che, Ion MMitaru, N. Stoian, C. 
Gherasim, D Adam, I. Schwartz, 
V. Bogoi, Gh. Nicolae, Liviu Coc 
și Ion Petrov. Echipa este însoțită 
de antrenorii Petre Mihai și San. 
du Ion și 
Epureanu.

de arbitrul Petre

Echipa C. C. A. a
Fotbaliștii Casei- Centrale a Ar

matei s-au întors ieri în țară, 
după un turneu în cursul căruia 
au înfruntat patru din cele mai 
puternice formații profesioniste 
din Anglia. Bilanțul acestui tur
neu este pozitiv. Echipa C.C.A. a 
cîștigat un joc, a terminat două 
la egalitate și a pierdut unul. 
Peste aceste rezultate, se situează 
însă aprecierile elogioase pe care 
le-a primit echipa noastră după 
fiecare meci, pentru comportare 
sportivă, joc de calitate și de con
cepție superioară. Sute dc sportivi 
buoureșteni, i-au întîmpinat ia so
sire pe jucătorii de la C.C.A., fe- 
licitîndu-i pentru comportarea a- 
vută.

Iată ce ne-a deeSarat la sosire 
Ștefan Dobai. unu! din antrenorii 
echipei C.C.A.: „Am cele mai fru
moase impresii despre fotbalul en
glezesc, care încă mai contează 
foarte mult în lume. Echipa noa
stră, cu excepția ultimului joc, a 
Jucat foarte bine și are marele 
merit că nu s-a descurajai în mo
mentele grele, ci, dimpotrivă,

revenit in Capitală
„întors" de 
(N.R, la Sheffield și Luton). Fot
baliștii englezi an o tehnică indi
viduală superioară: erau unele mo
mente cind aveam impresia că pur 
și simplu U se lipește mingea de 
picior".

Alexandru Apolzan, căpitanul 
echipei, vorbind despre ultima în- 
tîlnire ne-a declarat: „Pot spune că 
noi nu ne-am putut apropia de poar
ta gazdelor decît de puține ori, din 
cauza arbitrului care ne fluiera 
orice acțiune mai periculoasă. In 
afară de asta am pornit de la în
ceput cu un pasiv de două go
luri primite în mod gratuit: unul 
din ofsaid, celălalt din penalii".

două ori rezultatele.

PE SCURT
SOFIA 31 (prin telefon) — Echipa 

bulgară de baschet Spartak Sofia a 
susținut zilele acestea două jntîtnlri 
la Istanbul. In primul meci baschet- 
baliștii bulgari au dispus de Fener
bahce cu scorul de 88—21 (42—15), 
Iar In al doilea meci de xadokbl- 
spor CU 79—58 (39—29).

de atletism, stilul spaniol de arun
care a suliței continuă să fie loar. 
te discutat în cercurile specialiș
tilor. Mai ales după ce s-a anun
țat că Federația spaniolă este to- 
tifși decisă să trimeată la J.O. 
pe Erausquin („inventatorul" sti
lului) și un alt atlet, probabil Sal. 
cedo.

Pentru a înțelege exact cursul 
evenimentelor, trebuie să amintim 
că acum două săptămîni o de
clarație a d-luî Paul Mericamp, 
președintele Comisiei europene din 
F.I.A., pledase în favoarea legali
tății noului stil Intr-adevăr, nici 
una din stipulațiile regulamentului 
internațional în vigoare nu se o- 
pune la folosirea acestui stil de 
aruncare a suliței „în piruetă" (ca 
la disc).

Informat de poziția luată de d. 
Mertcamp, norvegianul Daniel sen, 
care n-a pierdut speranța de a a- 
meliora recordul !um;i, a declarat 
tăios : „Dacă acest stil este îngă
duit, eu mă las de sportIar a 
doua z>, ca o adevărată sfidare, 
el a aruncat srlița (în noul st'l) 
la mai iru t de 10 m. țeste recor-

dut mondial !
Ulterior, o serie întreagă de 

personalități din lumea atletismu
lui au luat poziție netă împotriva 
acestui stil, ceea ce a dus la de
cizia de interzicere, survenită ia 
23 octombrie. La o conferință de 
presă, ținută la Londra, d. Donald 
Pain, secretarul F.I.A., a dat citi
re paragrafului care se adaugă 
regulamentului internațional.- „In 
nici un moment, atletul care se 
pregătește să arunce sulița nu are 
dreptul să se rotească complet în 
jurul său 
spatele în 
In te de a

Dar, cum am spus, 
cont'nuă... Astfel, ziarul 
,,Stockholm Tidningen" ia apăra, 
rea noului stil, aducînd totodată 
un element interesant pentru fon- 
dut prob'emei. Ziarul amintește că 
acest stil a mai fost întrebuințat 
în 1906, la Jocurile Olimpice (in
termediare) de la Atena ! Atunci 
a fost introdusă pentru prima oa
ră proba de aruncare a suliței în 
programul J.O. și cum învingă
torul întrecerii, suede-ul Lemning

și nic[ șă-și întoarcă 
direcția aruncării îna- 

fi aruncat sulița".
discuțiile 

suedez

(53,90 m.), a folosit stilul clasic, 
acesta a fost adoptat de toți atleții. 
Erausquin n-a descoperit deci ni
mic nou !
ATLEȚII SOVIETICI IN FORMA

La Tașkent „olimpicii" sovietici 
își continuă pregătirile și iau parte 
la concursuri de verificare înain
tea plecării la Melbourne care se 
va face între 4 și 13 noiembrie. 
Recent, pe stadionul „Spartak". 
din localitate, a avut loc o nouă 
întrecere. Multe satisfacții a adus 
spectatorilor filiala cursei de 1C0 
m. Nedespărțiții Leonid Barteniev 
și Boris Tokarev au fost din nou 
alături încheind distanța in 10.3 
sec., timp care egalează recordul 
unional al probei. In întrecerea fe
minină a învins Galina Popova 
cu H ,6 sec. Krepkîna a fost cro
nometrată 11,7 sec. In cadrul în
trecerilor studenta Institutului de 
medicină din Riga, I. launzeme 
s-a impus ca prima sullțașă a ță
rii, obținind o aruncare de 51,94 
m. Recordmana mondială Nadeja 
Koneaeva s-a clasat a doua cu 
47,30 m. Rjîșcin a cîștigat 3.000 
obstacole în 8:54 4, A. Ignatiev 

400 m. în 47 7 iar A. Gorșkov a- 
runcarea suliței cu o performanță 
de 75,63 m. Kuznețov și Tîbulenko 
î-au urmat cu 74,16 și respectiv 
73,09 m.
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