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Ștafeta Prieteniei

Și

ai

lntr.un cadru sărbătoresc a a- 
vut loc ieri după-amiază la uzi
nele textile „7 Noiembrie" din Ca
pitală predarea Ștafetei Prieteniei 
de către sportivii din regiunea 
București, sportivilor Capitalei 
care o vor purta mai departe piuă 
la Ploești.

| Caravana de atleți, cicliștii 
motocicliști a fost așteptată de 

. un mare număr de muncitori _2 
urinelor „7 Noiembrie" și de spor
tivi din colectivele bucureștene. In 
numele tinerilor din orașul Bucu
rești. tovarășa Florica Lupeș, se. 
cretar al comitetului orășenesc 
U.T.M. București și tov. director 
Fekete in numele muncitorilor u- 
zinei „7 Noiembrie" au urat bun 
sosit sportivilor purtători al șta. 
fetal.

al sfa- 
Mindru 
la f-a-

TULGEA, 2 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Primele zile 
de noiembrie au adus Iarna Pe 
meleagurile Tulcei. Cu tot frigul 
pătrunzător, sute de cetățeni ai 
orașului au așteptat pe strada prin
cipală sosirea sportivilor din Con
stanța, purtători ai ștafetei. La 
ora prînzului, un grup de alergă
tori format din Vasile Gheorghe 
(de ia cooperativa Energia), Ste- 
'ian Popescu (salariat 
tului popular), Ama 
și Safta Etena (de 
brlca de biscuiți „Munca"), s-au 
oprit în fața grupului de sportivi 
tuăceni predînduJe mesajul tine
retului constănțean.

Sportivul Anghel Toboș, de la 
colectivul .,Voența“-Tulcea, s-a an
gajat în numele sportivilor din a- 
ceastă localitate să transmită mal 

■ departe mesajul cate va fi purtat 
pînă la Galați. Sportivii tulceni vor 
purta mesajul ștafetei pe calea a- 
pei (cu sa'luoa') oină Ia Galați.

V ARNAUTU

ORAȘUL STALIN, 2 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). —

Plecată din Cluj joi dimineața, 
caravana sportivilor care poartă 
mesajele de salut ale tineretului 

, din regiunile Oradea, Baia Mare, 
'R.A.M., Cluj adresate tineretului 
sovietic, a făcut un popas la Aiud 
uijde i s-a făcut o călduroasă pri. 

tmire din partea tineretului local. 
(Ga orele 17, caravana sportivilor 
îclujeni — la care s-a adăugat a- 
!-ceea a sportivilor din Hunedoara 

l ?-4t*snsit  la Sibiu. Festivitatea de 
' .înmînare a mesajelor a avut loc 

■Jă' sediul comitetului orășenesc 
gttF.S. în fața until mare număr 
'< ’de sportivi localnici.

Vineri Ia prlnz, sportivii slbieni 
•au dus mal departe mesajele de 
Sailut spre Orașul Stalin. Astăzi, 
caravana 
Stalin se 

^“unde va 
I vilor din 
' acolo își

ruta Focșani — Bacău — Iașî--^- 
Ungheni.

sportivă dfn regiunea 
va Îndrepta spre Ploești, 
sosi M caravana sporti- 
regiunea Pitești, iar de 
vor continua drumul, pe

T. STAMA

telefon, de laPITEȘTI, 2 (prin 
trimisul nostru). — 

—; Vine! ștafeta! exprimau în 
cor nenumărate glasuri. In timp 
ce se iveau călăreți din Segarcea, 
purtători el ștafetei, o fanfară 
intona un marș viol. Rînd pe rînd, 
au mai sosit sportivi "din Balș, Fi- 
liașî șt Amaradia, care aduceau 
mesajele de salut ale tineretului 
de pe aceste meleaguri. Pornite 
din Craiova alte grupuri de spor
tivi au aduă spre Pitești mesajele 
adresate tineretului sovietic. Pre
tutindeni acești sportivi au fost 
întîmpinațî cu entuziasm.

In țața Casei Armatei din Pi. 
tești, unde au mai sosit purtătorii 
mesajelor din raioanele R. Vilcea, 
Topoloveni și Pitești, secretarul 
comitetului orășenesc A.R.L.U.S. 
Gh. Bădițoiu, le-a adresat un în
suflețit salut.

Simbătă dimineața o coloană de 
motocicliști va purta mesajele spre 
Ploești

PETRE MIHAI
★

Pornind de la Vatra . Dornei, 
grupuri de sportivi străbat regiu
nea Suceava, purtînd spre Iași me
sajul de salut al tineretului din 
nordul Moldovei.

A. Șelarii și Dinamo continuă 
să coiMtacâ in cursa cicliști

Joi după-amiază s-a desfășurat 
pe șoseaua București-Oltenița a 
IV-a etapă a cursei cicliste „Cupa 
7 Noiembrie". Sprintul final pe 
care și l-au disputat patru aler
gători, inițiatorii unei acțiuni de 
evadare încununată de succes, a 
revenit reprezentantului asociației 
Recolta, Dan Marin. Iată clasa
mentul etapei: 1. Dan Marin (Re
colta) 2h 49:44 (timp cu bonifica
ție 2h 48:44); 2. L. Popov (Fla
mura roșie) 2h 49:48 (timp cu 
bonificație 2h 49:08); 3. M. Voi- 
nescu (Dinamo) 2h 49:48 (timp 
cu bonificație 2h 49:28); 4. N.
Grigore (Școala de tineret) 2h 

49:59. Cu timpul de 2h 55:04 a 
fost cronometrat un pluton masiv 
care cuprindea 18 alergători.

Clasamentul general individual 
după 4 etape: 1. A. Șelaru (Di
namo) lOh 01:53; 2. M. Voinescu 
(Dinamo) la 1 min. 13 sec.? 3. D. 
Munteanu (Dinamo) la 2 mîn. 16 
sec.; 4. Șt. Poreceanu (C.C.A.) la 
3’min. 05 sec.; 5. Dan Marin (Re
colta) la 4 min. 44 sec. Clasa
mentul general pe echipe : 1. Di
namo 24h 57:31; 2. Recolta la 10 
min. 54 sec-: 3. C.C.A. la 13 min. 
38 sec.

Competiții
• Secția sport a C.C.S. a orga

nizat prin comisia obștească de 
alpinism, mai multe ture în cin

stea zilei de 7 Noiembrie. Emil 
Fomtno, antrenorul secției de al
pinism a colectivului Energia 
I.P.R. Ploești, ne-a informat des
pre realizarea primelor două ture 
dintre cele propuse. Astfel, echipa 
Teodor Adam, N. Stănescu, Lelia 
Demetrescu, împreună antre

pe stadionul Tineretului se va desfășura finala. cașului de masă „Să intimpinăm 7
Noiembrie", competifie la care au luat startul sute de mii de tineri și tinere.

Amănunte, in pagina a If-a. (Toto NL Eetrescu)

l Ir M 1

norul Emil FonEtio, au realizat 
în premieră „Traseul direct din 
Cheile Tătarului" situat pe Valea 
Iaiomicioarei. Traseul este de gra
dul IV A.

Aceeași echipă, împreună cu Dan 
Zamfirescu și Ion Milițoiu. a rea
lizat de curind ..Traseul nr. 2 
din Peretele Caraimanului". Tra
seul se află situat între Hornul 
Caraimamdui și Traseul nr. 1. El 
se caracterizează printr-o cățăra
turi de coardă simplă, foarte va
riată și foarte bogată în traver- 
seuri.

In afară de acestea, tot alpiniștii 
colectivului Energia I.P.R. Pfoești 
au realizat o altă premieră în 
cinstea lui 7 Noiembrie; este 
vorba de traseul „Fisura mică 
din Caratman", la care a lucrat 
echipa formată din N. Stânescu 
și Teodor Adam, ajutați de încă 
doi sportivi.

• In localul Palatului Cilturii 
din Pașcani a avut ioc recent 
un concurs de șah și unul de te
nis. de masă. La șah învingător 
a ieșit jucătorul Ciopragi (Lo
comotiva) iar la tenis. de masă 
au câștigat sportivii Apostol 
(Știința) și Goldstein (Progre- 
sulE
Constantin Enen — corespondent

tehnice de 
zile de în- 

întîietatea 
(băieți și 

ani, școlile

• In cadrul manifestațiilor spor
tive organizate în cinstea Lunii 
Prieteniei Roănîno-Sovietice, s-a 
desfășurat la Mediaș o „Săptă- 
mină a atletismului". La deplina 
reușită a concursurilor au contri
buit numeroase cadre 
specialitate. In cele 7 
treceri și-au disputat 
peste 500 de sportivi 
fete) din școlile de 7__ , T____
med», precum și tineri din colec
tivul Progresul.

Iată cîteva din cele mai bune 
rezultate tehnice care s-au înre-

(Continuare in pag. 6)

Echipa sovietică de fotbal Burevestnik-Chișinău 
își începe

ORAȘUL STALIN 2 (Prin te
lefon). — Joi seara, îti ho
lul hotelului „Cappați" domnea 
un freamăt deosebit. Lume mul
tă venise să-i întîmpine pe mem
brii delegației sportive a colec
tivului Burevestnik dm Chiși- 

. nău. Meciul dintre Energia 
Steagul Roșu și Burevestnik, re
vanșa celui disputat în septembrie 
la Chișinău, este așteptat

fqfă de-nevoile oamenilor muncii

Miiiisgul de la Complexul 
Gravifa Roșie din Capitală

* 
t

La 2 noiembrie a avut loc la 
Complexul „Grivița Roșie" din 
București un mare miting al oa
menilor muncii din această între
prindere, consacrat recentei Hotă- 
riri a C.C. al P.M.R., a Consiliu
lui de Miniștri și a Consiliului 
Central al Sindicatelor în legă, 
tură cu îmbunătățirea sistemului 
actual de salarizare a muncitori
lor și a sistemului de pensii.

Mai sînt cîteva clipe pînă la 
începerea mitingului. Sosesc to
varășii Gheorghe Apostol, mem
bru în Biroul Politic al C. C„ 
al P.M.R., președinte al C.C.S., I. 
Cozma, membru al C.C. al P.M.R., 
ministru al Căjtor Ferate, Florian 
Dănălache, membru al C.C. al 
P.M.R., prim secretar al comitetu
lui orășenesc București al P.M.R., 
lacob Coțoveanu, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., preșe
dintele C.C. al Sindicatului Mun
citorilor din C.F.R. și P.T.T.R., 
care au venit să ia parte la a- 
dunare. Ei sînt inttmpinați cu 
multă căldură de către munci
tori.

Mitingul este deschis ae tov. 
Vasile Borș, secretarul comitetului 
de partid al Complexului, care 
vorbește despre însemnătatea pe 
care recenta hotărire a partidului, 
a guvernului ți 
viața oamenilor 
noastră

Cuvintele prin 
mintețte de sprijinul consecvent 
pe care Uniunea Sovietkă l-a dat 
cu frățească grijă țării noastre, 
sHraeoc vii aplauze.

Se inacriu la cuvlnt muncitorii- 
Vorbește sudorul Aurel Niche- 

scu :
— Slut tata a șapte copii. Peste 

o lună aștept al optulea.
Am să primesc luna aceasta 

șapte sute de lei în plus. Vă în
chipuiți ce bucurie am avut ctod 
am primit această veste. Noi 
simțim grija partidului ți guver
nului nostru, al muncitorilor, pen
tru viața noastră și a familiilor 
noastre. Voi sprijini măsurile par
tidului și guvernului îmbunătățin- 
du-mi zi de zi munca.

a C.C.S. o are in 
muncii din țara

care vorbitorul a-

turneul mîine la Orașul Stalin
mult cu nerăbdare. Perspectiva 
unei întreceri sportive prieite- 
nești, de nivel tehnic ridicat și, 
mai ales, ocazia de a vedea la 
lucru echipa — revelație a cam
pionatului sovietic de fotbal au 
stîrnit un viu interes.

Sportivii locali și în special cei 
de la „Steagul Roșu“ au pregă
tit pînă în cele mai mici 
nun te

amă-
primirea oaspeților sovie

Recenta Idotărîre. a Partidului. Guvernului 
și-iq-O. C. S. or puternică dovadă a grijii

Mocanu a 
de clasă 

i regimului

urmat la

Vopsitorul Vasile ; 
evocat grelele bătălii 
din anii de teroare ai 
burghezo-moșjeresc.

Printre cei care au 
cuvînt a fost și pensionarul Nfco- j 
lac Florea care s-a angajat ca, 
după puterile sale, să fie și el de 
folos înfloririi și întăririi patriei.

Tînărul muncitor Anton Sta- 
mate, care a vorbit apoi, a spus;

„Partidul ne-a deschis noua, ti
nerilor, perspective largi, ne arată 
calea cea dreaptă, ne Îmbogățește 
sufletul și mintea cu învățătură, 
cu înțelepciune. De aceea noi ne 
angajăm să răspundem grijii cu 
care ne înconjoară partidul, să 
muncim mai bine, să Învățăm cu 
mai multă sîrgulnță, să devenim 
ceea ce partidul ne cere să fim; 
luptători hotărîți pentru fericirea 
poporului nostru".

'Au mai vorbit la miting Vie 
ma Cocichiș, muncitoare la tlm- 
plărie, cazangiul Gheorghe Neac- 
șu, muncitoarea Constanța Florea 
de la tîmpiărie, cazangiul Patru 
Marin, tapițerul Dumitru Nită, 
care și-au arătat atașamentul pro
fund față de partid șl guvern, 
față de cauza socialismului ți care 
au îndemnat la vigilență față de 
uneltirile dușmanilor orindulril 
noastre.

In mijlocul aplauzelor puterntee 
ale miilor de muncitori, a luat «t- 
vîntul tovarășul Ghew-vhe Apos
tol ’ 
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de muncitori, ingineri, 
și funcționari de la 
C.F.R. Grivița Roșie, 
mitingul consacrat re-

Hotărîri a Guvernului, 
a trimis o

! 
!

Gheorghe Gheorghiu-Dej șl 
Consiliul de Miniștri al 
— tovarășului președinte 

Stoica, în care iți mani- ■. 
in Parti- J

Colectivul 
tehnicieni 
Complexul 
întruniți în 
cente!
Partidului ți a C.C.S. 
telegramă către Comitetul Central 
al P.M.R. — tovarășului prim-se- 
cretar 
către 
R.P.R. 
Chivu 
festă încrederea fermă 
dul ți Guvernul nostru a căror în
treagă activitate este îndreptată 
spre ridicarea necontenită a bună
stării poporului nostru muncitor. ■

tici. Ei n-au uitat încă primirea 
entuziastă și de o prietenie im
presionantă de care s-au bucurat 
ia Chișinău și în celelalte orașe 
în cursul vizitei în U.R.S.S.

Spre ora 10 seara, și-au făcut 
apariția în fața hotelului auto
busele oare îi transportau pe oas
peți. Urările de . bun sosit por
nite din toată inima, exclamații
le de bucurie, îmbrățișările și bu
chetele de flori ■— totul exprima 
prietenie.

Se revedeau vechi prieteni, se 
legau noi prietenii.

t
In. cursul zilei de vineri, oaspe

ții au vizitat uzina „Steagul 
Roșu" și orașul, iar după amiază 
au făcut un antrenament de a-: 
comod are la Stadionul Tinere
tului.

Delegația condusă de tov. V. 
A. Hrenov, președintele comitetu
lui pentru cultură fizică și sport 
al Republicii Moldovenești, cu
prinde pe următorii: Victor Mas
lov și Serghei Polevoi, antre
norii principal și secund, Ere
meev, Levkin, Potapov, Mirgo- 
rods'ki, Butîlkin, Markevici, Vaț- 
kevici. Danilov, Korotkov, Muhor- 
tov, Bulkin, Falameev, Samohin. 
Pavlov, Sor și Voistreilov — 
jucători. Primii 11 jucători alcă
tuiesc echina care va juca mîine. 
Energia Steagul Roșu urmează să 
alinieze formația: Constantines- 
cu — Raicu, Marinescu. Percea 
— Aron, Zaharia — llașotă, Fusu- 
!an, Proca, Cfripoi, David.

AL. DINCAi J



Mîine pe stadionul Tineretului
Finalele crosului de masă „Să întimpimăm 7 Noiembrie”

In fiecare an, în zîleile când 
verdele copacilor priințde Bă 
ruginească iar razele soarelui 
pînă atunci arzătoare, își 
molcomesc strălucirea, tinere
tul patriei noastre răspunde cu 
drag unei chemări devenite 
tradiționale. Aleile parcurilor, 
crîngurile, cele mai pitorești 
colțuri de natură prind parcă 
viață datorită sutelor de tineri 
care, echipați în tricouri mul
ticolore, pornesc entuziastă în
trecere sportivă în cinstea ce
lei mai iubite sărbători a ome
nirii muncitoare — aniversarea 
victoriei Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Și anul acesta, chemarea a 
răsunat la fel de puternic, răs
punsul a fost la tel de prompt. 
Sute de mii de tineri și tinere 
de la orașe și de la sate au 
luat startul în etapa de mace 
a crosului ,,Să întîmpinăm 7 
Noiembrie", mii de concurenți 
și-au disputat întîietatea mai 
întîi pe raioane, apoi pe re
giuni. Iar acum, cei mai buni 
(dintre ei se găsesc în fața ul
timului start al competiției, fi
nalele...

Mîine, stadionul Tineretului, îm
brăcat în haine de mare săr
bătoare, va primi solii tine, 

retului sportiv din întreaga țară, 
veniți să se întreacă în finalele 
tradiționalului cros de masă ,,Sâ 
întîmpinăm 7 Noiembrie". Au ve
nit în Capitala țării și tînăra Ba- 
laj Maria, sosită de hăt departe, 
din Cehul Silvaniei pentru a Par* 
ticâpa la cros în cadrul echipei de 
junioare a regiunii Baia Mare, și 
echipa de juniori a regiunii Bacău, 
formată din N. Burgheiie, V. Se- 
redniciuc, V. Palade, D. Aioanei 
și- Gh. Ioan, care speră să reali
zeze dacă nu o victorie, cel puțin

„Voinicul" — așa-l numeau 
copiii de seama lui pe luliu Pin
tea, un băiețaș de vreo zece ani, 
din comuna Fînațe, raionul Săr- 
maș. L-au poreclit astfel pe luliu
pentru că el dovedea multă di-
băcie atunci etnd, în joacă, se
lua Ia trîntă cu prietenii.

..Voinicul" de-acum zece ani
ac numără astăzi printre adevă
rata voinici, adică printre frun
tașii sportivi ai țării care practi
că luatele clasice și libere. în
zestrat cu reale calități fizice, 
dublate de o nemărginită voință 
de a învinge, u te mistui luliu Pin
tea și-a însușit învățămintele an
trenorilor săi reușind, In pragul 

O frumoasă
Printre nenumăratele inițiative 

și acțiuni întreprinse de organele 
ți organizațiile sportive în cin
stea zilei de 7 Noiembrie, merită 
să fie remarcată o recentă acțiune 
a consiliului orășenesc București 
al asociației Locomotiva. In dorin
ța de a da o mai largă dezvoltare 
complexului G- M. A. și de a asi
gura îndeplinirea pînă la 7 No
iembrie a angajamentelor anuale 
în fiecare colectiv al asociației, a 
fost inițiată o întrecere în vede*  
rea atragerii aspiranților pe tere
nurile de sport, pentru trecerea 
normelor G. M. A. Rezultatele sînt 
dintre cele mai frumoase. Numai 
în săptămîna aceasta, 140 de tineri

o performanță cit mai bună. Dar 
aceasta este speranța tuturor: și 
a reșlțepilor, lugojenilor, arăde
nilor, care împreună cu tineri și 
tinere din raioanele Făget, Pecica 
și Ciacova formează lotul regiunii 
Timișoara, și a concurenților din 
Iași, Bîrlad și Vaslui, care-și vor 
reprezenta împreună ’regiunea și 
a tinerilor Gh. Popa, M. Dănu- 
lescu, Em. Picica, Tib. Beke și Ru
dolf Schweitter componenții echi
pei de seniori a regiunii Hune
doara. Iată de ce socotim că nu 
trebuie să fii., ghicitor pentru a 
prevedea întreceri dîrze în fiecare 
dintre cele patru probe ale finale
lor. De altfel, dîrzenia, elanul, spi
ritul de întrecere, sînt caracteris
tice finalelor crosurilor de ma6ă. 
Iată de ce „îndrăznim" să-i in

vităm pe iubitorii de sport din 
Capitailă mîine, pe Stadionul 

Tineretului. Cu toate că majorita
tea tinerilor și tinerelor ce vor 
lua mîine startul sînt „anonimi", 
cu toate că cei mai mulți dintre ei 
aii făcut abia acum primii pași 
în sport întrecerea nu va fi mai 
puțin pasionantă. Să ne reamin
tim numai o clipă cit de frumoase 
au fost disputele la capătul cărora, 
anul trecut, au urcat pe podiumul 
îov:<lgătorilor trei echipe ale re
giunii Pitești și una din echipele 
reprezentative ale regiunii Sta Un. 
Numeroșii spectatori la finalele e- 
diției trecute a crosului de masă 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie" nu 
vor uita curiml sfiala tinerelor ță
rance muncitoare din Boțești Fi- 
lofteia Andrei, Florica Chivu, 
Mioara Radu și Maria Diaconescu, 
devenite dintr-odată centrul aten
ției generale, după frumoasa lor 
victorie din cursa junioarelor. Tot 
atunci au devenit cunoscute nu
mele elevilor N. Pavel, Eug. Po
pescu, Ovidiu Călin, Gh. Voinea 
și O. ToW>a>ru din Rm. Vîlcea, ale 
cooperatoarelor loyefina Teodo-

O CARTE DE VIZITA:

virsiei de 26 ani, să-și înscrie in 
palmaresul sportiv o serie de fru
moase succese.

Prima lui victorie remarcabilă 
a fost aceea din cadrul campio
natelor republicane de lupte li
bere — pentru juniori — pe anul 
1955, dud și-a adjudecat titlul 
de campion. De atunci, el și-a 
mai înscris de trei ori numele 
pe listele de campioni republi
cani la lupte libere și clasice.

Reputația de sportiv fruntaș 
i-a fost confirmată și cu pri
lejul unor întîlniri internaționale, 

luliu Pintea este nu numai un 
sportiv de valoare, ci și unul 
dintre cei mai pricepuți și con
știincioși muncitori ai atelierului 
de arcuri-moto al cooperativei 
„Metalul'' din Tg. Mureș. Bri
gada în care lucrează Pintea a 
cucerit, recent, pentru a cincea 
oară titlul de brigadă fruntașă 
pe cooperativă.

Acum, în preajma zilei de 1 
Noiembrie, alături de ceilalți 
membri ai brigăzii, luliu Pintea 
își depășește zilnic planul de 
muncă cu 50—60 la sută, iar o

inițiativă.
și tinere și-au trecut normele de 
atletism și gimnastică in concur
suri organizate pe stadionul Giiu- 
lești, iar alțî 69 în întrecerile 
din Parcul Copilului.

Pentru facilitarea participării as
piranților s-au organizat întreceri 
pe bazele sportive ale fiecărui co
lectiv.

Cele mai bune rezultate le-a ab
ținut, pînă în prezent, colectivul 
Locomotiva Ministerul Transportu
rilor Navale și Aeriene, care a rea
lizat 202 noi purtători de insignă. 
52 de canotori și gimnaști de la 
Ministerul C. F. R. și-au trecut 
toate normele gradului II al com
plexului. 

rescu, Maria Gangulete, Alexan
drina Teodorescu și Victoria Bo- 
tescu din același oraș, ale dina- 
moviștilor I. Brînzei, losif Naghi, 
Otto Leiti, P. Drănciuc și N. Ge"- 
gus din Orașul Stai in.

Ânul trecut, aceștia au fost în
vingătorii.’ In finalele actua
lei ediții vor participa efectiv 

cei mai buni crosiști ai regiunilor, 
pentru că nu va fi vorba de ®chi- 
pe’e cîștigătoare a'e fazei regio
nale, ci de selecționate ale regiu
nilor, deci de reprezentative mai 
puternice, mai apropiate ca va
loare. In plus, să nu uităm că vor 
lua startul, în cele patru probe, 
peste 300 de concurenți. Cine va 
învinge ? Dacă doriți să aflați 
cu cîteva ore mii devreme, răs. 
puns la această întrebare, vă in
vităm mîine, la ora 9, pe Stadio
nul Tineretulu’.

V. A

• La finale partieipâ cîte o 
echipă reprezentativă Ue regiune 
la fiecare dintre cele patru ca
tegorii: junioare, juniori, seni
oare și seniori. Echipele mascu
line sînt formate din cîte 5 con
curenți (dintre care contează în 
clasament primii 4) iar cele fe
minine din cîte 4 concurente 
(oontînd în clasament primele 3). 
Orașul București va prezenta de 
asemenea patru echipe, cîte una 
la fiecare categorie.
• Echipele vor alerga pe ur

mătoarele distanțe: junioare — 
ICOO m; juniori — 3000 m; seni
oare — 1200 m; seniori — 5000 m.
• Spectatorii vor putea vedea 

în întregime cursele junioare 
și senioare, care se vor desfășura 
în incinta stadionului. Celelalte 
două prote — juniori și seniori

,, — au o parte din traseu în exte
rior.
• Programul finalelor este ur. 

mătorul:

ora 9: festivitatea de deschi
dere

ora 9.30: 1000 m. junioare 
ora 9.46: 3000 m. junâori 
ore 10.15 1200 m. senioare 
ora 10.35 : 5000 m. seniori.

parte a timpului liber și-o con
sacră confecționării unor noi scu
le necesare atelierului în care 
lucrează.

Sportiv fruntaș și muncitor con
știincios, luliu Pintea și-a ciști- 
gai stimă și prețuire din partea 
colegilor săi de spori și de mun
că, admirație din partea tuturor 
celor ce-l cunosc.

Ion Păun — corespondent

FAPT
Intr-una dîrs grupele 

de studenți ai Facultății 
de Științe Juridice a a- 
părut deunăzi, la semi
narul de drept roman, o 
figură cam ciudată : un 
adolescent mărunt, adus 
puțin din spete, cu fața 
speriată. La Un moment 
dat i-a venit rîndul să 
expună o problema. S-a 
sculat în picicare, a tras 
adînc aer în piepf ca și 
cum s-ar pregăti de 
luptă și... a continuat 
6ă tacă.

Pe urmă, într-un târ
ziu cîiid clasa toată ne
învățată cu genul acesta 

de reacție începuse să 
chicotească, studentul, 
pe neașteptate, a lansat 
dintr-o dată către toți, 
șuvoi, un șir în,treg de 
cunoștințe.

— Mulțumesc, a spus 
asistentul, mulțumesc, a 
fost foarte bine... Spu- 
ne-mi te rog acum, nu
mele dumitale...

— Weiss Jack, a răs
puns cel întrebat, și cu 
același obraz amărît s-a 
așezat la loc în bancă.

... Pentru moment, nu
mele nu a trezit rezo-

Sportul, prieten
La numai nouă 

ani, orice copil vi. 
sează călătorii în
drăznețe, construc
ții fără seamăn. 
„Eu voi fi ingi
ner"... „Iar eu un 
chirurg priceput"... 
Năzuințe, dorințe 
firești. Astăzi, vi
itorii savanți, ingi
neri, navigatori, își 
dau întîlnire în a- 
celași loc: Casa 
Pionierii lor! La 
București, Ia Timi
șoara, la Cluj, la 
Oradea...

Dar cum amin
tea un mare scri
itor, cartea și s.por. 
tul trebuie să se 
înțeleagă de minu
ne: sportivii = 
oameni cu un 
înalt nivel de cul
tură; oamenii de 
cultură = sporit vi 
pricepuți! Iată de
viza pe care o a-
fișează și conducătorii „Cased 
Pionierilor" din Oradea, unde 
a poposit și obiectivul apa
ratului nostru fotografic. Un pa
sionant meci de volei între micu
ții pionieri; o simplă imagine care

NU VA CULCAȚI PE LAURI!
Nu se poate spune că succesele 

i-au ocolit pe activiștii Consiliului 
Sportiv Regional-Bacău al asocia
ției Recolta. Dimpotrivăl Anul a- 
cesta au fost obținute realizări 
deosebit de frumoase.

Astfel aproape 20.000 de spor
tivi, membri ai colectivelor spor
tive sătești (217 la număr), parti
cipă qu regularitate la competiții 

cu caracter intern și republican. Ca 
rezultat al muncii neobosite a 
activiștilor, a fost întărită simțitor 

baza materială (numai în cadrul 
„Lunii construcțiilor" au fost ame- 
najate 153 baze sportive simple, 
32 terenuri de fotbal, 39 de volei, 
22 piste pentru cursa cu obstacole 
G.M.A. și 2 arene de popice !)q la 
întrecerile Spartachiadei de "vară 
a tineretului au fost angrenați 
45.298 tineri și tinere (fapt, care 
a permis Consiliului Sportiv Regio
nal să ocupe un loc fruntaș pei- 
tru mobilizare) iar o serie de 
sportivi s-au afirmat prin perfor

manțele stabilite (Corne’iu Grigo- 
rescu (Rec. P. Neamț) 23,8 sec. 
la 200 m. plat și 6,59 la săritura 
în lungime; Ion Cocuț (Rec. Ro
man) 11,25 la aruncarea greutății 
și alții).

In plus, Consiliul Sportiv Regio 
nai a primit chemarea la întrecere

DIVERS
nanțe. Weișs Jack... un 
nume printre cele cîteva 
sute de studenți noi din- 
tr-o facultate. Pe urmă, 
însă, cîțiva din cei din 
jur, și-au adus aminte. 
Bineînțeles, Weiss Jack... 
gimnastul... (se antrena 
acum cîțiva ani la 
Spartac).

A și spus cineva 
atunci: Asta? Un tip
colosal... O speranță... 
Gimnast de prima 
mină... Face gigantică 
la bară fixă cit ai zice
pește... Nu ne lăsăm cu 
el... Pînă în doi ani, îl 
scoatem maestru... Exact 
ce ne trebuie, pentru a- 
sociație...

Dar, de curînd unii în
șirau pomelnic, numele 
maeștrilor sportului la 
gimnastică. — Și Weiss 
Jack, nu ? s-a auzit o 
întrebare. Cel ce vorbi
se mai întîi, ă dat indi
ferent din umeri. Pft...
Asta nu mai concurea
ză... Hernie de disc... 
Accidentat în sală... A 
terminat-o, pe vecie, cu 
sportul...

Povestea fostului gim
nast n-a fost istorisită

aci, decît cu titlul ue 
exemplu. Dar existența 
acestui exemplu (n-am 
putea găsi oare și alte
le, în domeniul multor 
sporturi?) ridică două 
întrebări principale.

Mai întîi : ce măsuri 
ar putea fi luate pentru 
temperarea antrenamen*  
telor exagerate, nemăsu
rate ca intensitate, ale 
tinerelor speranțe ? Ce 
metode suplimentare de 
convingere ar putea fi 
întrebuințate pentru a 
lămuri odată mai mult, 
pe sportivii in devenire, 
că orice antrenament 
trebuie efectuat metodic, 
gradat, iar nu în siste
mul „asaltului" ? Iată 
prima întrebare. Și a 

doua: ce poate fi făcut, 
pentru a reda pe Un 
sportiv accidentat vieții 
sportive ? Problema nu 
este, după cum s-ar pă
rea la prima privire, nu
mai o problemă medica
lă. Sportivul pe care 
îngrijirile medicale pri

mite îl redau adesea' 
restabilit, vieții sociale, 
trebuie ajutat să treacă 
și peste amărăciunea 
cauzată de faptul că 
într-o anumită direcție 
posibilitățile sale de

al pionierilor...

vorbește însă despre multilaterali
tatea preocupărilor pionierești, 
printre care și sportul, acest mij
loc minunat de întărire a jăwl 
lății.

a Consiliului Sportiv Regional- 
Timrșoara, prilej cu Care s-a dez
voltat și mai mult activitatea spor
tivă : au fost înscriși 6516 noi 

membri iar 1405 aspiranți au de
venit purtători ai insignei G M.A.

Cu toate acestea, activitatea 
sportivă a colectivelor sătești, în 
special, șchiopătează. S-a conturat 
precis acest lucru cu prilejul con
sfătuirii pe care a organizat-o 
Consiliul Sportiv Regional, în pre
zența delegaților din regiunile 
Lași, Suceava și Galați, consfătu
ire care a avut drept scop analiza 
felului cum s-a muncit și care 

■ sînt obiectivele principale ale pe
rioadei viitoare- S-a constatat (re
feratele au dezvăluit acest lucru) 
că cele cîteva succese obținute 
i-au îndemnat pe activiști la.. 
odihnă. Concluzia : o slabă înca
sare a cotizațiilor— sarcină depri
mă importanța, hotârîtoare In bu
nul mers al activității sportive —o 
tot atît de anemică participare la 
întrecerile de cros, dezinteres 

complet față de problema G.M.A.
și alte lipsuri, care actualmente 
f-rînează serios munca Consiliului 

Sportiv Regional și care (acesta 
este de fapt principalul!) nu pot 

mulțumi miile de sportivi de la 
sate, care au îndrăgit și vor -să 
practice sportul.

V. M1HAILA 
corespondent regional

afirmare au lost, prin 
forța împrejurărilor în
grădite. El trebuie încu
rajat să înțeleagă că 
gimnastul de ieri ar pu
tea deveni șahistul de 
mîine. Un fost înotător 
ar putea să încerce tiruL 
Mai mult decît atît, în 
fiecare dintre ei, ar pu
tea fi crescut, chiar în 
domeniul propriei said 
specialități, un antrenor 
sau arbitru. Poate fi 
realizată practic această 
acțiune de reeducare? 
Fără doar și poate.

Dar pentru aceastaJ 
problema ridicată de nnJ 
rațiunea simplu lin fapt 
divers de mai sus, îretnud 
să înceapă a preocupa-ȘB 
cei în drept, să tie 
discutată, dacă e cazulJ 
tn asociații, în colectivei 
Cit ne privește pe noiJ 
sîntem mai cu seama 
curioși de a ști ce pro-l 
pun pentru refacerea 
moralului sportivilor aci 
cidentați, în primul rînd 
antrenorii... I

Găci formațiunea ntl 
numai fizică ci și psii 
hică a oamenilor este] 
credem noi, pelntru aiJ 
trepori, sarcină principal 
lă. I

IR IN A MARIN I



AMifâiftif
Din cripu. umuuI trebuie preci

zat că descrierea de față nu face 
subiectul unul studiu științific, ci 
e mai mult o prezentare cu. carac
ter informativ asupra traseelor al
pine din Tatra, trasee pe care gru
pul alpin reprezmtativ al țării 
'noastre le-au escaladat tn Tatra.

Din micuțul orășel Tatranska 
'Komnica am pornit cu telefericul 
pină pe vîrful Lomnisky (2634 m.î 
de unde am putut privi lanțul mun
tos al Tairei Mari

Pretutindeni se văd pereți de 
granit ce scapă pe verticală 400-500 
m. și se pierd în imensele căldări 
glaciare. în fundul cărora sălășlu
iesc apele limpezi ale lacurilor de 
munte.

Aspectul măreț al vîrfurilor și al 
cresteor fierăstruite din Tatra, imi 
dau imaginea Retezatului nostru. 
Văd prin perdeaua închipuirii, tine
rețea trecută a uriașului masiv de 
dincolo de Jiu. Căci Tatra este un 
Retezat tînăr. care nu și-a năruit 
crestele.

Din escaladele ce am făcui in 
Tatra mi-atn dat seama că acest 
grandios masiv se prepară să-și dea 
crestele jos. Vrea cu orice chio 
să-și facă virfurile mai pleșuve.

1 mai accesibile
★

După ce telefericul ne-a coborî! 
de pe vîrful Lomnisky (2634 m.) 
la cota 2200 m, am pornit în fap
ta! serii, către cabana Kezmarska- 
Chata Urcînd in pantă domoală. 
echipa noastră urma o potecuță 
care ducea pe sub poalele unor pe
reți abrupți.

Soarele scăpata spre apus ți um
brele lungi ale munților din stingă 
noastră înaintau încet prin căldă
rile plice cu pietre.

In dreapta noastră, o rețea fră- 
mlntată de văi adinei, ca o mare 
cu valuri încremenite, se întinde 
pină hăt departe spre cîmpie.

Am pătruns odată cu întuneri
cul in împărăția liniștii. Am -pă
truns în munți unde, cîntalul gen 
Jodl“ este interzis pentru <j nu 
turbura animalele.

Am pătruns acolo unde caprele 
și mormotele nu cunosc frica de 
cm. acolo unde gențiana crește ne- 
păsăioa-e la marginea potecii, a- 
colo unde iarba nu-i păscută de oi 
(fiindcă in Tatra accesul oilor este 
interzis), aco’o unde copacilor nu 
te este frică de toporul turistu
lui.

Am văzut în Tatra locuri unde 
erau instalate zeci de corturi, dar 
la nici unul nu am văzut aprins 
un foc cu lemne.

In zilele ce au urmat, mi-am 
dat seama că turiștii cehoslovaci 
au o educație înaltă, că ei Știu 
să păzească și să îngrijească re- 
zeervaț i naturale din patria lor.

*
intr-o poiană pe malul unui lac, 

străjuită de două vîrfuri impună
toare, se profilează în întuneric ca
bana Kezmarska-Chata. Adminis
tratorul cabanei,, maestrul sportu-

Congresul Federației internațio
nale de handbal, care s-a desfă
șurat la Stockholm la sfirșitul 
lunii august, a luat o serie de 
măsuri, menite să contribuie efec
tiv la dezvoltarea și răspîndirea 
acestui joc sportiv. In cadrul lu
crărilor Congresului au fost dez
bătute și rezolvate probleme de. 
ordin organizatoric, administra
tiv și tehnic. In prezentul articol 
vom arăta doar care sînt modi- 

; ficările aduse regulilor și care în 
; viitor vor influența cu siguranță 
^structura jocului de handbal, atît 
r pe teren descoperit cit și în sală.

Unele reguli, introduse pentru 
[prima dată ca și unele modifi- 
v cari, vor determina apariția unor 

procedee tehnice roi (de exem- 
1 piu: driblingul în handbalul de 
i sală), nrecum și a unor noi sis- 

teme de joc în atac și apărare, 
atît în jocul de cimp cît și în cel 
de sală.

Privit din acest punct de ve- 
i fiere, Congresul de la Stockholm 

marchează o importantă dată în 
evoluția jocului de handbal, deli- 

; mitînd precis momentul în care 
: s-a pus capăt sistemului de apă- 
f rare pe zonă, supranumit „beton“ 

({apărarea pe două linii cu zece 
? (jucători) și s-a redat handbalului
■ caracterul său de joc atletic, de 

alergare, aruncare și săritură.
Iată care sînt modificările aduse 

regulilor de joc:
ARTICOLUL 1. — TERENUL

DE JOC. (Pentru handbalul de
■ cîmn).

„Spațul porții va fi delimitat 
printr-un semicerc cu raza de 13 
m., cu centru! în mijlocul liniei 
de poartă. Linia care delimitează 
spațiul de poartă va purta denu
mirea de linia spațiului de poartă.

români în munții Tatra
lui Amo Pușcaș, este un alpinist 
bun și un artist desMrșit.

întreaga clădire este neluminată, 
dar un tricolor românesc care fii- 
fîie în întuneric, parcă ne-ar spune 
bun venit.

Batem și ne deschide chiar Puș
caș. Eram așteptați, căci la capă
tul scării de la intrare sta scris 
in romînește „Bine ați venit dragi 
alpiniști romîni"

Pe nesimțite luminările au prins 
viață și la lumina lor interiorul ca
banei era mai plăcut, mai pitoresc 
Pe pereții sufrageriei aiirnau mi
nunate fotografii alpine... iar în 
perete, sculptat in gips, se vedeau 
faze de cățărălură ale alpiniștilor; 
In fine, un desen în creion înfă
țișa vîrful Picătura din Bucegt, fă
cut de același Arno Pușcaș, alpi
nist-artist, care lucrase și sculptu
ra, și care ne vizitase țara in 1954. 

ir
In Cehoslovacia, datorită struc

turii geologice, aipmiștli ou posi
bilitatea să practice deopotrivă al
pinismul pur și alpinismul acro
batic sau artificial.

Primul, care este cel mai cava
leresc. ar - e-t narte dominantă esca
lada liberă și se practică mai mult 
în grani'. Acest gen de alpinism 
este preferat de majoritatea alpi
niștilor cehoslovaci

Alpinismul acrobatic (în care se 
întrebuințează pitonul, scărița etc.) 
Permite ca înaintarea tn traseu să 
fie făcută și eu mijloace artificiale. 
Deși acest fel de escaladă dă posi
bilitate a piniștilor să treacă peste 
obstacole extraordinar de grele, to
tuși el interesează mai puțin pe 
cei din Tatra.

Traseele alpine din Cehoslovacia 
sini clasificate de ta gradul 1 la 
gradul 6 — ultima', avînd a doua 
diviziune 6 superior; cele din Ro- 
min-a sînt clasate după scara so
vietică de ta gradul I la gradul 5 
fiecare grad avînd două categorii 
A și B.

Interesant că cehoslovacii obișnu
iesc să spună ..traseu clasic“ adică 
traseu distinct și de cățărătură libe
ră și „traseu artificial* adică tra
seu care nu are o linie clară în 
perete și in care se merge și cu 
ajutorul pitoanelor.

Lotul de alpiniști rormni, obtș- 
nutți cu cățărătură acrobatică pură, 
în pereți de conglomerat sau cal
car, s-a prezentat în Tatra cu un 
mare avantaj. Este știut că /atît 
conglomeratul cit și calcarul au o 
rocă friabilă, cu prize mici, rotun
jite și nesigure. Or. acest lucru nu 
se întilnește la granit care are pri
ze multe, mari și sigure.

•ir
Cind am părăsit cabana Kez- 

marska-Chata, soarele abia că în
cepuse să lumineze crestele munți
lor. Prin văi, ceața cuibărită peste 
noapte, începuse să se agite, min- 
gîind alene crestele înegrite de 
vreme. Pe potecuța ce șerpuiește 
printr-o pădure de jnepeni, înain
tăm domol în sunetul cristalin al 
pitoanelor și carabinierelor.

Din cind- în cind ne oprim pen
tru a privi uriașul perete al vîr-

IMPORTANTE MODIFICĂRI IN REGULAMENTUL JOCULUI DE HANDBAL
Semicercul punctat va fi trasat pa
ralel cu linia spațiului de poarta 
ți în afara acestuia, la o distanță 
de 6 m. (Deci este vorba de un 
semicerc cu raza de 19 m. cu cen
trul în mijlocul liniei de poar
tă).

Aruncarea de pedeapsă se va e- 
xecuta dinapoia unei linii lungi 
de 1 m. trasată paralel cu linia 
porții, pe linia mediană a tere
nului de joc, la o distanță de 
14 m. de linia porții.

Terenul de joc va fi împărțit în 
trei părți prin două linii trasate 
paralel cu liniile de poartă.

Cele două zone' (treimi) de te
ren din fața fiecărei porți vor tre
bui să aibă o adincime de 35 m. 
Mărimea zonei din mijlocul cîm- 
pului de joc este variabilă, ea 
fiind determinată de lungimea to
tală a terenului. Marcajul celor 
două linii de împărțire a terenu
lui în trei zone (nărți) se va 
putea efectua prin linii continue 
sau linii întrerupte. Intersecțiile 
liniilor de împărțire a terenului în 
trei cu liniile de margine vor fi 
marcate prin fanioane (identice cu 
eele de colț)".

ARTICOLUL 6. — COMPOR
TAREA FAȚA DE ADVERSAR. 
(Pentru cîmp și sală).

La paragraful 2 al acestei re
guli, în vechiul regulament se 
prevedea că : „Brațele și mâinile 
pot fi folosite numai pentru a in
tra în posesia mingii". S-a propus 
și s-a votat modificarea redacțio- 
nală a acestei fraze, deoarece în 
forma veche este exclusă posibili
tatea mișcării brațelor în alt scop 

fului Rezmarsky. Stridie negre, 
mărimea lui, verticalitatea și lun
gimea peretelui, precum și faima 
de care se bucură (cel mai mare 
perete din Tatra), ne făcea să sim
țim acea strângere de inimă pe 
care o are fiecare sportiv înainte 
de tuarea startului.

Ne-am oprit aproape de el. Este 
măreț și... enorm. Are o mie de 
metri diferență de nivel.

La poalele lui un lac; apa verde 
îi servește de oglindă, fără să-i 
pese că uriașul s-ar putea să-l 
șteargă de pe fața pămîntului dacă 
s-ar nărui numai cîțiva bolovani 
de pe creastă.

Pe malul lacului (Zelne — lacul 
verde), observăm o cabană, mai la 
stingă un ciopor de capre sălba
tice, iar printre stinci ne fluieră 
o marmată. supărată probabil că 
i-am stricat somnul.

Așa era în dimineața aceea me
morabilă pentru alpinismul romi- 
nesc. Spun memorabilă, pentru că 
două echipe de alpiniști romini în
cercau să escaladeze pe trasee de 
gradul 6 superior grandiosul pe
rete Kezmarsky.

Prima coardă compusă din maes
trul sportului Aurel Irimia și Ma
tei Schen. atacau traseul clasic 
Stanislavsky care vizează o fisuri 
centrală ce duce pină la vîrf.

Cea de a doua echipă, compusă 
din Gheorghe Udrea și semnatarul 
acestor rînduri, atacau traseul ar
tificial ,^adech“ ca gradul de di
ficultate 6 superior.

ir
Ne-am legat in coardă și nu pot 

spune că atît eu ăi și tovarășul 
meu de escaladă Gh. Udrea. nu 
am simțit emoții pe primii pași fd- 
cuți in perete.

Curînd recăpătăm calmul și pri
mele lungimi de coardă se con
sumă de-a lungul unui horn în
trerupt din loc în ioc de surplombe 
pe care le escaladăm .la liber“.

După 120 m., traseul nu mai este 
clar și sintem obligați să atacăm 
o serie de surplombe destul de di
ficile, pe care le trecem cu ajuto
rul a 3 pitoane. Urmează apoi o 
porțiune de 60 m. cu prize multe 
pe care executăm o cățărătură ra
pidă și sigură.

Pe nesimțite lungimile de coardă 
se consumă și curînd sîntem sus
pendați la 600 m. în perete.

Ni se pare foarte curios că după 
cinci ore de escaladă continuă încă 
nu se vede creasta. Obstacolele se 
succed unele după altele, iar va
rietatea problemelor ce ni le pun 
ne fac să simțim din plin plăcerea 
sportului alpin.

După șapte ore de escaladă conti
nuă, ajungem pe vîrf, satisfăcuți 
că am putut să escaladăm un pe
rete aiît de mare.

Celelalte corzi (Aurel Irimia — 
Matei Schen și Tudor Hurbeanu — 
Nicolae Jitaru) ou terminat esca
ladele sub timpul de escaladă pre
văzut, înscriind numele lor in re
gistrele special așezate pe vîrf.

EMILIAN CRISTEA 
maestru al sportului

decît cel de intrare în posesia 
mingii. Textul nou, așa după cum 
se poate vedea mai jos, nu schim
bă cu nimic relația atacant-apăra- 
tor și invers.

Iată noua formă: „Este permis 
să se folosească brațele și mîi- 
nile pentru a ajunge în posesia 
mingii". In lupta pentru de
posedarea adversarului de min
ge, jucătorul se poate folosi 
deci de brațe și mîini, în 
limita prevederilor art. 6. Miș
cările naturale efectuate de jucă
tori cu brațele în timpul alergării 
sau cele săvîrșite în mod reflex 
pentru echilibrarea corpului sînt 
permise. Menționăm că modul în 
care arbitrii noștri au interpretat 
acest paragraf al art. 6 este în 
concordanță cu noul regulament- 
Trebuie avut în vedere faptul că 
art. 6 interzice folosirea brațelor 
pentru bararea drumului adversa
rului, prevedere care a rămas ne
schimbată.

ARTICOLUL 10. — ECHIPA 
IN AFARA DE JOC. (Numai pen
tru cîmp).

„O echipă este în afară de Joc 
atunci cînd se găsește cu 6 jucă
tori în treimea de teren din fața 
porții proprii sau a adversarului 
(nesocotind pe portar cînd a- 
cesta se găsește în treimea din 
fața propriei porți). O abatere în 
continuare de Ia această regulă se va 
pedepsi cu o aruncare liberă".

Prin urmare, nici o echipă nu 
va avea voie în viitor să atace 
sau să se apere cu mai mult 
de 6 jucători, excluzîndu-1 pe por
tar dacă acesta se găsește în trei

Ultima consfătuire înaintea escaladării traseului Stanislavski (jOd 
m. diferență de nivel) din munții Tatra. Se disting: Aurei Irimia 
Nicolae litaru. Teodor Hurbean, Matei Scheu, Gh. Udrea etc

Baza pregătirii unor luptători de valoare 
trebuie asigurată în colective

Recent, reprezenta':va de lupte 
clasice a asociației sportive mun
citorești finlandeze TUL a susți
nut două meciuri in țara noastră, 
avînd ca partenere selecționatele 
asociațiilor Progresul ți Energia. 
In ambele întîlniri oaspeții au ob
ținut victoria, răstumind astfel 
calculele prea optimiste pe care îi 
le-au făcut toți acei care se ocupă 
la noi de lupte. Să analizăm pe 
scurt aceste două meciuri. In pri
mul rînd, este de subliniat iniția
tiva C.C.S. prin secția sport de a 
organiza acest tumen. Care a dat 
posibîltate unor selecționate de a- 
sociații să-și verifice sportivii 
fruntași în întreceri internaționale. 
Din acest punct de vedere, ini
țiativa trebuie salutată ca o con
tribuție însemnată la dezvoltarea 
sportului luptelor din țara nc-astră 
și ea trebuie continuată. Și, după 
cum am fost informați, întrecerile 
de acest fel vor continua, prima 
selecționată care va fi opusă unei 
echipe romînești de asociație fiind 
FSGT-Franta. O altă latură pozi
tivă o constituie posibilitatea ve
rificării unor elemente cît mai nu
meroase și selecționarea lor în 
lotul republican.

Care este însă cauza insuccese
lor ? In primul rînd, supraaprecie
rea posibilităților luptătorilor noș
tri. S-a judecat cam așa; echipa 
noastră națională a învins repre
zentativa națională a Finlandei. 
Deci, este firesc ca la nivelul unor 
selecționate sportive sindicale, 
luptătorii noștri să fie — din nou 
— învingători, mai aîes că în for
mațiile noastre figurau și sportivi 
din lotrii republican ca I. Cernea, 
V. Bularca, L. Bujor. Dar „soco 
teala de acasă nu s-a potrivit cu 
cea din tîrg“. Luptătorii finlan
dezi s-au dovedit mult mai bine 
pregătiți decît am bănuit, iar spor
tivii noștri s-au prezentat mai slab 

mea din fața propriei porți. Intro
ducerea acestei reguli, care — cu 
toate că îngrădește libertatea de 
acțiune a jucătorilor din teren — 
rămîne singurul mijloc eficace 
pentru descongestionarea terenu
lui din fața celor două semicercuri, 
este calea sigură pentru redarea 
spectaculozității jocului de handbal. 
Această Tegulă va avea o influ
ență covîrșitoare asupra tacticii in
dividuale și colective. Așa cum am 
mai amintit, regula aceasta va 
determina apariția unor noi sis
teme de joc.

ARTICOLUL 12. — ARUNCA
REA DE LA COLȚ ȘI DIN COL. 
ȚUL DE PEDEAPSĂ. (Cornerul 
mare și cornerul mîc în jocul de 
cîmp).

„Pentru greșelile echipei în a- 
părare, pentru care se acorda a- 
runcarea de pedeapsă de la colțul 
mic, se va acorda în viitor arun
care liberă de la linia de aruncare 
liberă (semicercul punctat)."

La fixarea locului de unde se 
va executa aruncarea liberă, ar
bitrul se va călăuzi după aceleași 
reguli pe baza cărora determină 
locul de executare a aruncărilor 
libere ce sancționează infracțiunile 
comise de apărători între cele două 
semicercuri.

In privința regulilor jocului de 
handbal în sală, s-au făcut urmă
toarele modificări și adăugiri:

ARTICOLUL 1. — TERENUL 
DE JOC.

„Terenul de joc este un drep
tunghi cu laturile cuprinse între 
30—50 m. lungime și 15—25 m. 
lățime. La jocurile internaționale, 

pregătiți — mai ales fizic —« 
decît era permis. Discutînd cu an
trenorul sovietic A. Lenț, care a 
asistat la întîlniri. acesta a 
atras atenția asupra greșitei a- 
precieri a posibilităților luptate* 
rilor finlandezi Aceștia — cu ex
cepția „greului* — sînt de va
loare internațională.

O a doua lipsă — esențiali 
după părerea noastră — este slaba 
pregătire primită de luptătorii res
pectivi în colectivele lor. Dacă din 
punct de vedere tehnic sportivii 
noștri au arătat unele cunoșt nte. 
In schimb, pregătirea lor fizică a 
fost cu totul deficitară (în spe
cial forța și rezistența). In sfîrșrt; 
unele cauze care au contribuit în- 
tr-o măsură destul deJmportantă. 
Turneul a fost perfectat cu puțin 
timp înainte de sosirea oaspeților 
fapt care a îngreunat selecționa
rea și pregătirea specială a Înotă
torilor respectivi, iar după prima 
înfrîngere Biroul Comisiei Cen
trale, cuprins de o adevărată oa-' 
nică a decis utilizarea în anumite 
categorii a acelorași sportivi care 
luptaseră și în prima întîlnire, deși 
inițial alții fuseseră selecționați.

Măsura s-a dovedit neeprespun- 
zatoare. In concluzie, se fmnune 
înainte de toate, ca antrenorii să 
dea elevilor lor în colectivele res
pective o pregătire corespunză
toare și de așa manieră ca aceștia 
să poată face față și unor între
ceri internaționale. In această pri
vință finlandezii ne-au servit un 
exemplu foarte bun. In ăl doilea 
rînd, trebuie selecționate cu curaj 
cele mai bune elemente și, în 
sfîrșrt, astfel de întreceri sînt 
foarte necesare, cu condiția ca 
desfășurarea lor să fie cunoscută 
din timp pentru e se lua toate mă
surile de rigoare.

I. ȘEINESCU

dimensiunile terenului de joc vor 
trebui să fie cuprinse între 38—44 
m. lungime și 18—22 m. lățime".

ARTICOLUL 5. - JUCAREA 
MINGII.

Este cunoscut faptul că în șo
cul de sală nu era admisă efec
tuarea decît a unui singur drib
ling. Restricția aceasta avea in
fluență pozitivă asupra jocului co
lectiv. Uneori însă, jucătorul era 
nevoit să se oprească din acțiune 
și să piardă chiar ocazii de în
scriere a unui punct, datorită fap
tului că mingea pe care o atingea 
ajungea după aceea în contact 
cu solul. După reprindere jucă
torul era obligat să joace mingea 
după cel mult trei secunde sau 
trei pași. Din necesitatea de a se 
permite jucătorului o deplasare 
ceva mai liberă cu mingea în te
ren, regula aceasta a fost întregită 
în felul următor:

„Este permis să se arunce min
gea în pămînt, pe Ioc ca și în a- 
lergare (deplasare) numai o sin
gură dată și să se reprindă apoi 
cu una sau amîndouă mîinile. 
In afară de aceasta, este permis 
pe loc sau în alergare (deplasare), 
să se bată (împingă) mingea în 
mod repetat cu o mînă (dribling 
asemănător celui în jocul de bas
chet). De îndată ce mingea a fost 
prinsă cu una sau cu amîndouă 
mîinile, ea va trebui jucată după 
cel mult trei pași, respectiv 3 
secunde."

Regulamentul astfel modificat 
devine obligatoriu pe plan inter
național cu începere de la I aprilie 
1957, iar pe plan intern de la 1 
decembrie 1956.

Prof. IOAN KUNST



Nume vechi fi noi la lungime și triplu salt
Numai de 9 ori s-a trecut de 

'8 metri în istoria probei de sări
tură în lungime. Trei dintre ace
ste performanțe aparțin unuia și 
aceluiași atlet Jesse Owens. 'Au 
trecut 21 de ani de când admira
bilul atlet negru a stabilit recor. 
dul mondial la 8,13 m., dar pen
tru succesorii săi limita aceasta 
s-a dovedit de neatins. Abia în ul
timii doi ani s-a vădit un progres 
în această probă și la jocurile pan
americane din 1955 de la Me- 

:xico—City, doi atleți din S.U.A., 
iRange ș. Bennett au obținut 
I8(O3 m șl. respectiv, 8,01 m.

De menționat totuși că cete două 
țierformaiițe au stîrnit comentarii, 
specialiștii susținind că la obține
rea lor și.ar fi dat contribuția și... 
raHtitudinen stadionului din Mexic 
;(peste 2.000 m.). Bennett și-a con
firmat însă posibi

litățile și la... mică 
altitudine, fiind per
formerul sezonului 
actual cu o săritu. 
ră de 8,- 8 m., ca- 
re-1 indică prim 
favorit la J.O. Pînă 
la 21 octombrie, pe 
primul loc în tabe
lul celor mai buni 
figura Olandezul 
Henk Visser.

Nu numai Visser 
va apăra onoarea 
Europei în întrece
rea de la Melbour
ne. Printre specia
liști este de citat în 
primul rînd finlan
dezul Valkamă pe 
care l_am cunoscut 
la București acum 
6 ani, pe vremea 
cînd nu era decît 
o tînără speranță. 
Acum Valkama es
te aii 4-lea din lume. 
Pe lângă cei amin

tiți, aspiră desigur la medalii 
membrii puternicului ,,trio“ sovie
tic, în frunte cu tînărul record
man unional Oleg Fedoseev. For
ma arătată de aceștia din urmă 
la recentul concurs de la Tașkent 
este elocventă.

Iată lista celor mai bune per
formanțe*  pe anul 1956 aie celor 
care vor concura la Melbourne:

1. Bertnett (S.U.A.) 8, B
2. Visser (Olanda) 7,98
3. Bell (S.U.A.) 7,90
4. Vaikarna (Finlanda) 7,77

5—6 Fedoseev (U.R.S.S.) 7,76
5—6 Johnson (S.U.A.) 7,76

7, Ter — Ovanesian (U.R.S.S.) 7,74 
8—9. Kropidlowski (Polonia) 7,70
8—9. Kchn.s (U.R.S.S.) 7,7#
10 Grabowski (Polonia) 7,70

Înainte de război, la proba de 
tripiu-salt se instaurase o adevă
rată tradiție a victoriilor sărito-

rllor japonezi, care au ocupat pri
miri loc >n trei olimpiade conse
cutive: 1928, 1932, 1936. La J.O. 
de la Berlin, Tajima stabilea re
cordul mondial și olimpic la exact 
16 metri, cifră care, părea senza
țională ia acea dată. De altfel a 
fost întrecută abia 15 ani mai tîr- 
ziu, de către brazilianul da Silva, 
și numai cu 1 cm! In istoria pro
bei a urmat apoi un spectaculos 
duel între da Silva și Scerbacov, 
care deși s-au întîlnit o singură 
dată, la Helsinki în 1952, s-ai». în. 
trecut ani de-a rindul în cursa 
pentru doborîrea recordului mondial. 
Rezultatul final (deocamdată) a- 
rată 16,56 m., recordul lui da Sil
va, obținut însă pe același mult 
discutat stadion din Mexico-City. 
Iată însă că asistăm în acest an la

o reînviere a tradiției japoneze, 
prin rezultatele tânărului student 
Shojy Kogake. El practică proba 
di/i 1951, și a înregistrat succesiv 
14,55—1951; 15,16—1952; 14,64 — 
1953; 15,43—1954; 15,52—1955;
16,48—1956. In malre formă pentru 

J.O. se anunță și cei doi vechi 
rivali, da Silva și Scerbacov. Ul
timul are coechipierii puternici. Din
tre tinerii Cen și Riahovski, Kreer
(15,91 m. la București) și Ro
bele v (15,92 m. la Tașkent) vcr 
fi aleși ceilalți doi titulari ai e- 
chipei.
1. Kogake (Japonia) 16,48
2. Scerbacov (U.R.S.S.) 16,46
3. da Silva (Brazilia) 16,21
4. Cen (U.R.S.S.) 15,95
5. Riahovski (U.R.S.S) 15,93
6. Herssens (Belgia) 15,81
7. Rahkamo (Finlanda) 15.79
8. Rehak (Cehoslovacia) 15,73
9. Malchenczyk (Polonia) 15,67

10. Davis (S.U.A.) 15,66

"AVORIȚI i;
olimpici!

• ;z ~ >

Henk Visser iți ia zborul către cei 7,98 m. oi 
recordului mondial stabilit pe stadionul Republicii

15 ore la coadă
Cu cît se apropie data deschi

derii Jocurilor, interesul publicu
lui australian pentru diversele 
competiții crește. Febra olimpică 
a cuprins nu numai pe partici- 
panți, ci și pe viitori spectatori. 
Nu este deci de mirare dacă pen
tru a căpăta un bilet pentru una 
din cele patra zile mai importante 
(mai ales la finale) un spectator 
australian a trebuit să aștepte 15 
ore la o „coadă" care număra 
15.000 persoane.

pentru un bilet!
Dar, deoarece cererile de bilete 

sînt mult mai mari decit capaci
tatea diferitelor baze sportive, 
există și pericolul ca în anumite 
zile unii să încerce a forța intră
rile. Pentru a preveni într-o mă
sură aceasta, Comitetul Olimpic 
Australian a decis să pună în vin. 
zare, pentru fiecare din cele patru 
zile amintite, a cite 40.000 locuri 
în picioare. Și pentru că „paza 
bună trece primejdia rea“... s-au 
luat și altfel de măsuri.

Gimnastele noastre 
intre două olimpiade...

Acum ci iova zile 
organizatorii J. O. 
au anunțat că sînt 
nevoiți să schimbe 
locul de desfășurare o 
competițiilor olimpice 
de gimnastică din 
cauza cererii prea 
mari de bilete trecîn- 
du-le de la sala „Gla- 
ciaxum” la „New 
West Melbourne Sta
dium” (5.000 locuri).

Interesul pe care-1 
purtăm întrecerilor de 
gimnastică este expli
cabil. Șapte gimnaste 
reprezentînd țara noa
stră vor fi prezente 
la startul competiției. 
Să vă repetăm nu
mele lor; Elena Leuș- 
teanu, Elena Mărgă
rit, Emilia Vătășoiu, 
Georgeta Hurmuzache. 
Sonia Inovan, Uta 
Schland, Elena Săcă- 
licl

Legăm multe spe
ranțe de aceste tine
re sportive care ne 
vor reprezenta la J. O. 
De la locul IX, ocu
pat în 1952 la ultima 
Olimpiadă, echipa fe
minină a R.P.R. a ur
cat, după numai doi 
ani, la locul IV în 
scara valorilor supre
me, așa cum arată 
clasamentul campio
natelor mondiale de

la Roma. Comparația 
dintre cele două mari 
întreceri este grăitoa
re și ea ne arată că 
gimnastica noastră fe
minină face parte a- 
cum din elita mondia
lă a acestui sport.

La Helsinki, în sala 
„Messuhalli" gim
nastele noastre s-au 
întîlnit pentru prima 
oară cu cele mai bu
ne echipe din lume. 
Atunci, lipsa de expe
riență și-a spus cu- 
vîntul deși gimnaste
le noastre au ocupat 
un loc onorabil, lă- 
sînd în urmă alte 
șapte reprezentative 
de țări, printre care 
pe cele ale Austriei, 
iugoslaviei și Franței.

In anul următor, la 
Festivalul de la Bucu
rești, echipa feminină 
a R.P.R. înregistrea
ză primul succes de 
mari proporții. Ea se 
clasează imediat în 
urma reprezentativei 
U.R.S.S. țjtrecînd va
loroasele echipe ale 
Cehoslovaciei, Bulga
riei și R.D. Germane.

1954 a însemnat 
consacrarea noastră 
definitivă pe plan in
ternațional. La Cam
pionatele Mondiale de 
la Roma, pe lingă lo

cul IV ocupat în cla
samentul general pe 

echipe, este de remar
cat succesul maestrei 
sportului Elena Leu- 
șteanu, care în cla
samentul individual 
compus a totalizat 
74,24 punctai, reve- 
nindu-i un prețios loc 
V- Lupta pentru pri
mele locuri a fost 
dramatică și trebuie 
să amintim că pînă 
la ultimul exercițiu, 
conducea maghiara 
Keleti, dar ratînd să
ritura la cal, ea și-a 
pierdut șansele. Pe 
primul loc s-a cla
sat Galina Rudko 
(U.R.S.S.) cu 75.68 
puncte.

Pentru anul pre- 
olimpic 1955, avem 
ca indicativ un alt 
concurs mare. Festi
valul de la Varșovia. 
Gimnastele noastre au 
cucerit aci medalii de 
bronz, clasîndu-se în 
urmi echipelor 
U.R.S.S. și Poloniei, 
la mică diferență de 
puncte.

Gimnastele noastre 
au de apărat la Mel
bourne un prestigiu 
înalt, cîștigat pe me
rit în focul întreceri
lor

Perry O’Brien
Numele acestui atlet

desigur, cunoscut. El deține re-gi 
rij cordul mondial și titlul de cam « 
C') pion olimpic la aruncarea greulă-W 
!2 ții fiind primul atlet din lcmerz 
(care a aruncat bila metalică diu-w 
>colo de 18 Și... 19 ni.»

2 Perry O’Brien a început să 2-1 
ș practice atletismul în 1950, law 
Ș vîrsta de 18 ani. Peste doi ani.zz 
i; tînărul 
ș înalt de 
țde 100 
ș olimpic.
■5 O’Brien 

g va putea învinge niciodată,

Californian O’Brien —G 
1,89 m. și cu o greutate 9 
kg. — devine campion? 
Văzînd în persoana iuio 
pe atletul pe care nu-l> 

( . ‘ _ ............ , fus-G
K tul recordman mondial, america-y 
’2 nul de origină elvețiană — Jimg 
g Fuchs — abandonează atletismul.6 
>2 La 9 mai 1953 O’Brien obține $ 
g primul său record mondial; 18,00? 
>7 m. De atunci și pînă astăzi el ișiy 
g îmbunătățește nu tnai puțin de 9z 
g ori recordul personal care era totfc 
Q odată și recordul mondial: 18,04;*  
g 18,23; 18,42; 18,43; 18,54; 18,69; ț
Ș) 18,70. Nu de mult, O’Brien a tre-y 
>2 cut recordul dincolo de 19 m. Yf 
g (Citiți îti pagina a 8-a noul re-,J 
>y cord al lui O’Brien : 19,25 in.) V 
g După performanțele sale, a tie V 
>9 tul american este socotit primul { 
>2 favorit la aruncarea greutății IaV 
g Olimpiada de ta Melbourne. f

CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX AMATOR SE DESFĂȘOARĂ (DE FAPT) LA MELBOURNE!
In boxul amator nu există cam. 

pionate mondiale. Cu toate dili
gentele depuse de unele foruri 
pugilistice, printre care Asociația 
internațională de Box Amator, în
că nu s-a ajuns la o concluzie 
pozitivă în acest sens. Argumen
tul principal care a stat la baza 
itotărîrii de a nu se organiza deo
camdată o asemenea competiție 
a fost acela că turneul olimpic de 
box poate ține foarte bine loc de 
campionate mondiale. Pe această 
temă s-au iscat multe discuții și 
controverse. Fapt este că — pînă 
la noi... dispoziții — marea între
cere care va debuta în seara zi
lei de vineri 23 noiembrie, pe rin
gul instalat în incinta lui West 
Melbourne Stadium, va avea da
rul să desemneze campionii mon
diali neoficiali ei «acestei populare 
discipline sportive. Firește, puți
nele zile care -au mai rămas» pînă 
attinci sir# un bun «prilej pentru 

• specialiștii alin toatei țările de a 
sublinia perspectivele acestei dîs- 
•pute de mare anvergură și de- a 
Uansa obișnuitele pronosticuri. 
’Treabă de loc ușoară, dacă ne 
•gîndim că în box, spre deosebire, 

‘de pildă, de atletism sau natație, 
nu există criteriul rezultatului ci- 

‘fric, singurul cu adevărat valabil. 
JDin această cauză, supozițiile se 
ibazează pe o serie de elemente 
(întîlniri directe, comportări la 
competițiile mai recente, experien- 
'ța meciurilor internaționale), oare 
'In ultimă instanță se pot dovedi 
•destul de... anemice. In orice caz, 
boxerii dotați cu mai multă rezis-

SPORTUL POPULAR 
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tență, capabili deci să suporte în 
mai bune cdndițiuni un număr de 
4—5 meciuri într-o săptămînă, se 
prezintă cu un avantaj esențial în 
această mare întrecere pugilistică.

In afara antrenamentelor, foarte 
intense, la care au fost supuse 
loturile de boxeri din fiecare țară, 
au avut loc numeroase întîlniri in
ternaționale. Polonezii, care s-au 
impus în ultimii ani pe firmamen. 
tul boxului amator mondial, sînt 
pare-se deciși să 6e întoarcă și 
de la Melbourne cu medalii de 
aur. Anul acesta, pugiliștii de pe 
malurile Vistulei au întrecut re

prezentativele Ungariei (14-6), 
R.F. Germane (11-6), Angliei 
(16-4) și au obținut mai multe 
succese în- cadrul turneului de la 
Varșovia, cel mai concludent fiind 
victoria prin k. o. tehnic a lui 
Pietrzykowski asupra lui Laszlo 
Papp.

Antrenorul Feliks Stamm își 
pune mari speranțe în Leszek 
Drogosz, socotit de altfel și boxe
rul european nr. 1, în întrecerea 
de la Melbourne. Șanse mari au la 
J.O. și boxerii sovietici Ultimele 
lor rezultate internaționale (16—4 
cu R.F. Germană, 14—6 cu Franța

Gilbert Chapron (stingo) a servit anul trecut, la .Berlin, o 
replică foarte dîrză campionului european Schdppner. Acum el va 
avea un cu vini greu de spus la J. O. la Melbourne.

și 14—6 ou Anglia) reprezintă 
„certificate" concludente. Din rîn- 
durile pugiliștilor sovietici se deta. 
șează tînărul student al univer
sității din Leningrad, Ghenadii 
Satkov, campionul european al ca
tegoriei mijlocie, neînvins în ul
timii ani. Francezii trimit la Mel
bourne 7 boxeri, dar numai Rene 
Libeer și Gilbert Chapron au, du
pă părerea noastră, șanse regula- 
te. Germanii, cu o echipă în care 
figurează I Basel, Wemhoner, 
Rurschat, Nietschke și Behrendt, 
vor face multe „zile grele" ad
versarilor. In lotul Statelor Uni
te, numai nume noi. Interesant de 
remarcat că—pentru prima oară— 
în rîndurile pugiliștilor americani 
figurează și sportivi din afara 
granițelor S.U.A.: havaianezii Ray 
Perez șt Choken Maekawa și porto’- 
riaanul Jose Torres. In sfîrșit, un 
mister desăvîrșit ‘ planează asupra 
loturilor pe care le vor arunca în 
luptă Argentina, Africa de Sud șt 
Australia.

Perspectivele turneului olimpic 
de box sînt deosebite. Probabil că 
participarea va fi mai redusă de
cît la Helsinki. I>n schimb, fie
care: țară va trimite numai repre
zentanți de primă nună, făpîind 
astfel , să crească în mod sensibil 
valoarea întrecerilor. Mircea Do- 
brescu, C. Dumitrescu,. Gh. Ne
grea și N. Linca, cei patru, boxeri 
romîni care vor urca treptele rin
gului la Melbourne, nu vor 
avea deci o sarcină prea ușoară. 
Fiecare dintre ei are însă șanse 
apreciabile și credem că nu vor 
dezminți așteptările. Chiar și pe 
cele mai ontimiste...

MARIUS GODEANU

l Nina Ponomareva
După cela campionatul U.R.S.S.9 

din 1952, Nina Ponomareva a in-S 
vins-o pentru prima dată pe Ninaii 
Dumbadze, noua campioană n-aS 
mai cunoscut infringe rea. Primula 
loc la Olimpiada din același anfi 
victoria în campionatul de atle-b 
tism al Europei, nenumărate tit-u 
luri de campioană a U.R.S.S. jig 
recent o nouă victorie in cadrulh 
Spartachiadei popoarelor, au fă-P 
cut din Ponomareva personalita-fy 
tea cea mai proeminentă din 
dul aruncătoarelor de disc 
lumii.

rîn^
ale,

Deși pusă în situat ia de a-șip 
I(întrerupe în toamna aceasta art-țț 
Itrenamentele, ea a reușit să-și 
i găsească repede forma obișnuită, 
(obținind recent la Moscova o per. 

^formanfă de 53,33 m. Suficient 
(șea să-și păstreze titlul- de cam- 
(fipioană olimpică, cucerit cu patru'Q, 
^2 ani în urmă la Helsinki.



1

Vîsldșii acestui echipaj de 8 1 acostează zîmbitori la pon
ton. Care din echipajele ce se vor întrece pe lacul Ballarat de 
lingă Melbourne va zîmbi obiectivului fotografic după consumarea 
finalei ?... Firește, în primul rînd învingătorii 1 Cine vor fi, însă, 

aceia ?...
și vom da și pronosticurile noa
stre.

Să începem cu ultima probă a 
oricărui concurs, proba de 8+1. 
Și începem ou ea pentru câ, pe 
drept cuvint, întrecerea opturilor 
este totdeauna cea mai interesan
tă, cea așteptată cu mai mult inte
res.

Cine va cîștiga, așadar, „optul" 
la Olimpiadă ?

Să luăm ca bază de discuție re
zultatele Olimpiadei de la Hel
sinki.

Cîștigătorii din 1952, vîslașii 
din Statele Unite, păstrează și în 
această ediție a J.O. șanse de 
prim ordin. Studenții universității 
din Yale, campioni ai S.U.A., an
trenați de Jim Rathschmidt, s-au 
antrenat într-un cantonament la 
Newport Harbor și în ziua de 7 
noiembrie se vor îmbarca de la Los 
Angeles, împreună cu toate echi
pele olimpice de canotaj ale 
S.U.A., plecând spre Melbourne. 
De ce le acordăm șanse ? Pentru 
că în toate concursurile anului ei 
au scos timpuri din cele mai bu
ne, de multe ori sub 6 minute pe 
cei 2000 de metri clasici. O altă 
țară de pe continentul american 
oare vine cu șanse apreciabile la 
finala opturilor este Canada, ale 
cărei cuilori vor fi purtate de stu
denții universității St. Catharines. 
Ei sînt antrenați de Frank Read 
și Jack Guest de la Vancouver și 
au scos, în cadrul concursului de 
selecție preolimpic, cel mai bun 
timp al tuturor... timpurilor: 
5.49.6. 1 Dacă în canotajul acade
mic s-ar omologa recorduri mon
diale — lucru pe care FISA nu-1 
admite din cauza condițiilor dife
rite de concurs (curgerea apei, 
vînt, protecția malurilor, incertitn-

înaintea campionatelor europene 
de canotaj academic, desfășurate 
în acest an la Bled, în Iugoslavia, 
specialiștii spuneau : „După acest 
concurs, votn putea face prono
sticuri aproape sigure asupra re
zultatelor Olimpiadei"... Și acea
sta, pentru că pe de o parte țările 
europene își anunțaseră—toate— 
participarea, iar pe de alta pentru 
că regulamentul „europenelor" per. 
mite și participarea tăriilor de 
peste ocean. (Ne amintim, de e- 
xemplu, că, în anul trecut, la 
Gând, argentinienii au și cîștigat 
titlul la 4+1 1) In acest fel, fi
nalele de la Bled aveau perspecti
va de a fi adevărate avanpremie
re olimpice.

Iată însă că, dacă Federațiile 
europene au prezentat la 
concurenți mai numeroși oa 
cîlnd, federațiile de peste 
n-au mai făcut voiajul în 
preferind .— poate din motive e- 
conomice, poate dintr-un calcul u- 
șor de bănuit — să țjnă diferite 
concursuri „acasă", și să aștepte, 
de la Bled, doar fișele de rezul
tate și foile de raport ale diferiți- 
lor observatori trimiși pentru a- 
cest eveniment.

Trebuie să mai adăugăm și 
faptul că înseși rezultatele teli- 
nice, în multe probe, au răsturnat 
orice previziuni (vezi în special 
8+1 1), pentru ca să ajungem la 
concluzia că, departe de a simpli

fica pronosticurile olimpice, între
cerile de la Bled n-au făcut decît 
să ridice noi semne de întrebare.

In intervalul ce ne mai rămâne 
pînă la 23 noiembrie, ziua cînd pe 
lacul Wendouree va răsuna primul 

„Monsieurs, etes-vous prets ? Par- 
tez!", vom discuta în aceste pagini 
pregătirile echipajelor, șansele lor

Melbourne?
dinea măsurării exacte a pistei, 
diferențele de construcție dintre 
ambarcațiuni, etc) — acesta ar fi 
un superrecord 1

Și, pentru a termina cu țările 
de peste mări, trebuie să mai no
tăm aici pretențiile la un loc de 
frunte ale vîslașilor țării gazdă: 
Australia. Australienii au cucerit 
la Helsinki locul al treilea, fiind 
bătuți cu 1 secundă și 9 zecimi de 
echipajul U.R.S.S., clasat pe locul 
secund. In acest an ei au scos 
timpuri bune.

Să trecem acum la europeni. 
După părerea noastră, Anglia și 
Germania (locurile 4 și 5 la Hel
sinki) nu mai au șanse normale 
să ia startul in finala probei. 
Englezii au fost din cei mai slabi 
la Bled, iar germanii au ieșit ul
timii în finala (de șase culoare) 
de la „europene". In rest, firește, 
primele șanse le au actualii cam
pioni ai continentului nostru, vîs- 
lașii Cehoslovaciei, care la Bled 
au furnizat o mare surpriză; ei au 
cîștigat campionatul după o cursă 
extrem de strînsă, în care toate 
cele șase echipaje s-au înșirat pe 
intervalul a 5 secunde și 8 zecimi. 
Echipa Franței, cîștigătoarea pro
bei la Henley și a doua clasată 
la Bled, merge cu șanse regu
late la un loc între cele cinci echi
paje finaliste.

Alți candidați la finala olimpică 
a opturilor ? Italia, Uniunea So
vietică. Eventual Germania, dacă 
echipajul clubului Vorwârts își va 
fi revenit la forma din iunie,

RADU URZICEANU

ceva despre tur
de fotbal

Pentru Australia, turneul de 
fotbal din cadrul Jocurilor Olim
pice însemna mijlocul cel mai 
eficace de a populariza fotbalul. 
Federația și cluburile australiene 
au făcut numeroase încercări în 
această direcție, cu ajutorul unor 
echipe străine de mare prestigiu 
cum este Rapid din Viena. Scoru
rile mari cu care a cîștigat acea
sta nu au Interesat, ci faptul că 
încet-încet, terenurile de fotbal au 
început 
mult de 
fost mai 
„răpifi" 
care sînt 
lieni (hipismul, tenisul, cricketul și 
rugbiul australian), pentru fotbal. 
Rezultate însă s-au înregistrat și 
federația australiană și-a pus mari 
speranțe în turneul olimpic.

Secretarul federației australiene, 
Druery, a declarat n,u de mult, că 
fotbalul va avea un succes enorm 
la Melbourne, și a adăugat: „Noi 
dorim ca toate echipele străine să 
joace în cît mai multe state cu 
putință. In felul acesta, ele vor 
avea ocazia să cunoască Austra
lia fără cheltuială și, în același 
timp, să facă o excelentă propagan
dă pentru fotbal".

Probabil. însă, că „forfaiturile" 
annotate au produs mare dezamă
gire în lumea fotbalistică din Au- 

. strălia. Neparticiparea la turneul 
final a campioanei olimpice Un
garia, una din favoritele 
ului, -a echipelor Turciei, 
ui și Vietnamului, ca și

să fie populate tot mai 
amatori sau curioși. A 
greu la început să fie 
spectatorii sporturilor 

în mare stimă la austra-

iIÎL

starturi 
ori- 

ocean 
Europa,

turneu- 
Egiptu- 
abține-

ii& 0 i® i li

Echipa de fotbal a Uniunii Sovietice este principala candi
dată la titlul olimpic. De la dreapta la stingă : Netto (căpitanul 
ecnipei), lașin, Bașașkin, Strei (ov, Salnikov, Paramonov, Dgou- 
kov, Isaiev, Rijkin, Tișcenko, Tatușin.

Ecouri
• Mc. Donald Bailey, fost re

cordman mondial la 100 m. și 
lost campion al Imperiului Bri
tanic Ia 100 și 200 m., a acceptat 
să antreneze echipa olimpică a 
Guianei Britanice din care, fac 
parte și doi... halterofili.

olimpice
cursul este deteriorat și, mai mult, 
foarte strimt (3 m. 70). Asociația 
cicliștilor australieni a cerut au
torităților municipale din Broad- 
meadows — unde se va desfășura 
proba respectivă — să treacă la 
amenajarea grabnică a traseului.

Publicitate
scopuri publicitare, o mare 
australiană distribuitoare a u- 
produse naționale, intenționa 

să lipească pe cutiile 
fotografiile celor mai 
sportivi din Australia, participant 
la Olimpiadă. In telul acesta pro
dusul ar ti tost mai ușor vîndut. 
Cînd toate cele necesare pentru 
lansarea pe piață a mărtii amin
tite au tost gata, cineva și-a dat 
seama că o asemenea reclamă ar 
îi dăunat grav nu numai atleților 
în cauză, ci și intereselor naționale. 
Motivul: sportivii respectivi ar ti 
tost eliminați din concursurile olim
pice pe motiv că ar ti călcat sta
tutul amatorilor, permițînd ca nu
mele lor să tie utilizat în scopuri 
publicitare. Firma comercială a ră
mas cu pagubă, iar sportivii cu 
țața curată.

cu bucluc!
In 

casă 
nor

respective 
cunoscuțl

In ce privește statutul amatorilor 
se știe că în ultima ședință a 
GIO s-a decis ca jurămîntul pe 
care-1 vor rosti sportivii participant 
să nu pretindă acestora să declare 

‘ că au intenția de a rămine amatori, 
ci numai taptul că sînt amatori. In; 
tr-un interviu acordat presei dl. 
Avery Brundage, președintele CIO, 
a declarat că el va insista totuși 
ca în jurămîntul olimpic să tie in
trodusă și clauza de mai sus. (In
tenția de a rămine amatori). El a 
adăugat că, în general, este de pă
rere că anumite sporturi, ca boxul, 
ciclismul etc. să tie scoase din pro
gramul Olimpiadelor, deoarece 
mare parte dintre sportivi folo
sesc aceste întreceri ca o „trambu
lină" pentru trecerea la profesio
nism.

rile produse în preliminarii răpesc 
multe din șansele turneului de a 
corespunde și interesului general și 
intereselor australienilor. De fapt, 
această competiție de mult a în
ceput să simtă concurența cam
pionatului mondial și să cadă pe 
plan cu totul secundar, fără să 
stîrnească un interes prea mare. 
Ediția de anul acesta însă, din 
cauza participării cu totul insufi
ciente din punct de vedere valoric, 
pare sortită unui eșec tehnic. Din 
cele 8 meciuri ale primei faze a 
turneului final nu se mai dispută 
decît 4. Bulgaria, R.P. Chineză, 
Indonezia și India s-au calificat 
fără joc pentru sferturile de finală.

Deci, singurele „prezențe" care 
pot salva turneul sînt ale fotbali
știlor sovietici, bulgari și iugosla
vi, alături 
contribuție 
se ridice 
candidați la titlul olimpic, jucă
torii din R.P. Chineză. Așa încît, 
pentru medaliile de aur vor lupta 
doar echipele reprezentative ale 
U.R.S.S., Bulgariei și Iugoslaviei. 
Celelalte echipe dau turneului — 
ca să spunem așa — o notă loca
lă, dacă ținem seama că cele mai 
multe sîn,t „de prin partea Iodu
lui": Indonezia, Tailanda, Japonia, 
India. Ech'ipele din S.U.A., Ger
mania, Marea Britanie nu repre
zintă valori (la amatori, bineînțe
les) la nivelul și pretențiile unui 
turneu olimpic pentru a contribui 
cu ceva la mărirea interesului. 
Astfel încît, partidele trase la 
sorți pentru primul tur — atîtea 
cîte au mai rămas — nu sînt de 
natură să exercite o atracție decît 
în raport cu evoluția pe teren a 
echipei sovietice, bulgare și iugo
slave sau — în caz fericit — în 
raport cu curiozitatea stîrnită de 
alte echipe. Dar 
valabil exact un

... Pînă atunci, 
ctteva amănunte 
desfășurarea acestui turneu.

0 Jocurile se vor disputa la da
tele de 24, 25, 26 și 27 noiembrie 
(primul tur-optimile de finală), 
29 și 30 noiembrie și 1 decembrie 
(sferturile de finale), 4 și 5 de
cembrie (semifinalele) și 7 și 8 
decembrie (finalele — locul 1 și

' • Dacă un joc se va termina 
Ia egalitate, el va fi prelungit eu 
două reprize â 15 minute. In caz 
de egalitate și după prelungiri, a- 
lun,ci meciul va fi rejucat și pre
lungit dacă rezultatul este din nou 
egal. Dacă un al treilea meci nu 
va fi posibil, comitetul olimpic al 
F.I.F.A. va decide echipa învingă
toare prin tragere la sorți.

de car? pot avea o 
cît de mică, Iară să 
însă la nivelul unor

aceasta poate fi 
tur...

însă, să notăm 
în legătură cu

• Dorothy Tyler fostă record
mană mondială la săritura în 
înălțime intre 1939 și 1943, va 
lua parte la cea de a patra olim
piadă a sa. Atleta engleză în 
vîrstă de 36 ani și cu o activitate 
sportivă de 22 ani a declarat că 
după J. O. se va retrage din sport 
pentru a se ocupa de cei doi copii 
ai săi.
• „Jesse Owens în miniatură", 

așa a fost supranumit tînărul 
atlet australian în vîrstă de 17 
ani James Mac Cann. Intr.un 
concurs, desfășurat cu puțin timp 
în urmă, a cîștigat 100 y. în 9”8, 
220 y. în 21”3 și lungimea cu 
7 m. 23.

0 Problema... bucătarilor a fră- 
mîntat serios Comitetul de orga
nizare. Deși a serie întreagă de 
loturi cuprind și bucătarii respec
tivi, totuși numărul acestor spe 
cialiști s-a dovedit a fi insufi 
cient. !n cele din urmă au fost 
angajați de peste hotare 180 bu
cătari.
• Se spune că circuitul pe care 

se va desfășura proba olimpică 
de ciclism este impropriu. Par-

Cea de a V-a ediție a 
J. O., desfășurată în a- 
nul 1912 la Stockholm, a 
reunit 4742 de concurenți 
din 26 de țări. Ele pot 
fi numite pe drept cuvînt 
Jocurile finlandezului Ko- 
lehmainen. Acest sportiv 
veșnic surîzător, a con
curat, în decurs de 8 zile, 
de 6 ori 
dalii de 
stabilit 3 
pice și 2 
diale. 
sale: 5000 m.: 
(în serii 
10.000 m. : 
serii 

m. pe echipe: 
8.000 m. cros :
Acest sportiv și-a înche
iat cariera olimpică 8 
ani mai tîrziu la J. O. 
de la Antwerpen, iar as
tăzi, la 66 de ani, mai 

■ joacă încă tenis. In pro-

cucerind 3 me- 
aur. El a mai 
recorduri olim- 
recorduri mon- 

Iată rezultatele 
14:36,6 

15:38,9); 
31:20,8 (în 

33:49,0); 3X100 
8:36,8; 

45:11,6.

Să ne aducem aminte...
dintre conducătorii echi
pei americane, care nu 
dorea ca Drew să con
cureze, l-a închis pe a- 
cesta în baia de la etajul 
IV cu' cîteva minute îna
inte ca echipa să se de
plaseze pe stadion. Drew 
a reușit să scape din cap
tivitate și a sosit la locul 
de desfășurare a probe
lor cîteva minute după 

. disputarea probei de 100 
m. Cu lacrimi în ochi 
privea cum este întnî- 

nată med-aiia de aur con
curentului american Craig 
care realizase -10,8 sec. 
In anii 1912 și 1913 el 
a. cucerit campionatul a- 
merican la această probă 
dovedind că lui 
venea medalia 
Sudafrioanul 
a fost epuizat 
cina starturilor 
în total) ale americani-

ba de, 1.500 m., în care 
concurenții americani ple
cau mari favoriți, s-a în
registrat o mare surpri
ză. Victoria a revenit en
glezului' Jackson. In fi
nală s:au întrecut 14 
concurenți. Atleții ameri
cani se aflau în frunte. 
Cînd primul pluton intra 
în linia dreaptă, cu 60 
m. înainte de sosire Jac
kson a țîșnit din spate 
și a cîștigat proba cu 
t.mpuî de 3:56,8.

Proba de 100 m. a 
avut un epilog neaștep- ’ 
tat. S-aii întrecut 97 de 
concurenți printre care și 
negrul Drew, După dis
putarea a 17 serii și 6 
seml-finale, în finală 
s-.au calificat 4 ameri

cani : Craig, Mayer, Lip
pincott șl Belote, negrul 
american Drew și sud- 
alricanul Patching. Unul

i se cu- 
olimpică. 
Patching 
din pri- 
false (7

lor astfel că nu a mai 
putut face față situației.

Cel mai complet spor
tiv s-a 
dianul 
Thorpe, 
probele 
decatlon.

Turneul de lupte gre- 
co-romane a fost un ade- 
verat... maraton pentru 
concurenți. întrecerile s-au 
desfășurat la 5 catego
rii. La mijlocie B., finala 
a opus pe suedezul Ahl- 
gren finlandezului Bolin- 
giem și a durat... 9 ore, 
după care arbitrul a de- 
clarat.i. meci nul. Ambîi 
luptători au primit me
dalii de argint. La J. O. 
de la Stockholm, suede
zii au lansat o disciplină 
nouă : pentatlonul mo
dern. La prima ediție, 
victoria a revenit suede
zului G. M. Lilliehock.

dovedit a fi in- 
american Jim 
El a cîștigat 

de pentatlon și

Lotul fotbaliștilor iugoslavi 
a plecat la Melbourne

Lotul olimpic al R.P.F. Iugo
slavia este alcătui! din 64 per
soane. Primul lot de 14 persoane 
a părăsit Belgradul înainte cu o 
săptămână. In acest prim lot se 
aflau jucătorii de polo și cîțiva 
înotători, care au și ajuns zile
le trecute la Melbourne.

Al doilea lot de sportivi alcă
tuit din 50 persoane (43 de spor
tivi și 7 conducători, antrenori, 
etc.) a plecat din Belgrad în 
cursul zilei de vineri 2 noiembrie, 
cu trenul pînă la Hamburg, de 
unde 
slavi 
ruta

In
boxeri, trăgători și fotbaliști.

Lotul echipei de fotbal este al
cătuit în majoritate din jucători 
tineri care au activat în echi
pele de tineret ale R.P.F. Jugo
slavia. Dintre jucătorii cei mai 
ounoscuți remarcăm pe Veselino
vici, ’Antici, Mujici și Spaici care 
au activat în echipele A sau B 
ale ireprezentativei.

complet:
Koskaci, 
Sampek. 
ne viei,
Vidosevici,

călătoria sportivilor iugo- 
se va face cu avionul, pe 

Caraci — Singapore, 
acest lot se află atleți,

Iată fotul
Razenkovici, Vidini i, 

Radovici, Biogradlici, 
Spaici, Popovici, Radii- 

Mirj’ci, Seculara), Antici,
Veselinovici.



O PASIONANTĂ ÎNTRECERE. 
FINALA CUPEI R.P.R.

Duminică, pe stadionul Giu
lești, amatorii de rugbi din Ca
pitală vor avea prilejul să asiste 
la un interesant cuplaj rugbistic. 
Astfel, în deschidere la intil- 
nirea internațională, care va 
opune formației Locomotiva Gri
vița Roșie, selecționata F S.G.T. 
(Franța), vom asista la, un joc 
deosebit de atractiv. Este vorba 
de finala Cupei R.P.R., care va o- 
pune, anul acesta, echipele C.C.A. 
și Energia I.S.P. Această partidă 
prezintă un interes deosebit, de
oarece constituie reeditarea unei 
pasionante și recente dispute din 
camoionat. Intr-adevăr, acum 
două săptăm'.ni, echipa militară 
a fost surprinzător întrecută de 
Energia I.S.P. cu 6—3. Rămâne 
de văzut cine va cuceri mîine im
portantul trofeu pus în joc și 
totodată, dacă se va tranșa riva
litatea dintre aceste echipe frun
tașe

® La Petroșani va avea loc, 
în cadrul campionatului catego
riei A, partida restanță dintre 
echica locală Energia și Ener
gia S. M. Orașul Stalin.

• Trei echipe: Progresul F.B., 
Progresul I București și Loco
motiva Timișoara au fost elimi
nate din campionatul categoriei 
B. Această măsură deosebit de 
severă a fost luată deoarece pri
mele două echipe nu au prezen
tat echipe de juniori In cadrul 
campionatului republican, iar ul
tima pentru trei neprezentări.

* Joi a avut loc la Cluj o par
tidă în cadrul campionatului ca
tegoriei B., între Locomotiva

Cluj și Voința Cluj. Victoria i-a 
revenit primei echipe cu scorul de 
17—15 (3—0).

Cele patru etape ale campiona
tului republican de box pe echipe 
ne-au făcut să tragem de fiecare 
dată concluzia că efectivele echi
pelor sint nu numai necofespun- 
zătoare ca valoare tehnică, dar și 
insuficiente ca număr.

Echipele Progresul, Flamura ro
șie și Locomotiva nu prezintă u- 
neori boxeri la categoriile superi
oare, faciiitînd astfel victoria ad
versarilor cu 3—0. In cazul cînd, 
totuși, reușesc să aducă ne ring 
boxeri la greutatea respectivă, an
trenorii respectivi aruncă șervetul 
consemnînd astfel abandonul a- 
cestuia după primul schimb mai 
serios de lovituri. Ei fac acest lu
cru cunoscînd disproporția de va
loare între pugiliști și pentru a 
evita k.o.-ul care i-ar tace ca în 
etapa viitoare să se trezească 
„descoperiți“ la categoria respec
tivă. Exemple sint multe: la me
ciul Locomotiva — Dinamo (eta
pa Il-a) antrenorul Mielu Docu- 
lescu a aruncat de trei ori șerve
tul anunțînd astfel abandonul lui 
P. Ruptureanu, C. Bilă și C. Stă- 
nescu. La tel a procedat și antre
norul M. Spakow in meciul cu Vo
ința, cînd, după primul schimb de 
pumni a anunțat abandonul greu
lui Pintilie, care n-are nici o con
tingență cu boxul șl tusese depla
sat numai din considerente tacti
ce în calculul punctajului-

E necesar ca asociațiile respec
tive să acorde mai mult sprijin e- 
chipelor de box ajutîndu-le să-șt 
completeze efectivele.

G. M.

La sfîrșitul campionatului repun 
blican de scrimă pe echipe catego
ria A au fost stabilite următoarele 
clasamente:

FLORETA FETE

FLORETA BĂRBAȚI

.1. Progr. F.B. BUC. 14 14 0 0 42 p.
2. Pro^r. Cluj 14 11 <0 3 36 p.

3. Energia Satu M. 14: 11 0 3 3 6 p.
4. Dinamo Clu;' Î4 5 2 VI (26 p.
5. C.C.A. 14 5 1 8 25 p.
6. Progr. Oradea 14 4 1 9 23 p.
7. Progr. Tg. Mureș 14 4 0 10 22 p.
8. FI. roșie Timiș. 14 0 Q 14 7 p.

1. C.C.A.
2. Progr. F. 3.
3. Dinamo Cluj

14 14 6 0 42 p.
14 12 0 2 38 p.
14 9 0 5 32 p.

SPORTVL POPULAR
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(S-au acordat: 3 puncte pentru vic
torie. 2 puncte pentru meci egal, un 
punct pentru înfrîngere și 9 puncte 
pentru înfrîngere prin neprezen- 
tare).

4. Progr. Tg. Mureș 14 9 0 5 32 p.
5. Eijergia Satu M. 14 5 0 9 24 p.
6. Progr. Oradea 14 5 0 9 24 p.
P. Progr. Cluj 14 1 0 13 16 p.
8. El. roșie Timiș. 14 1 0 13 9 p.

SPADA

1. C.C.A. 15 14 0 1 43 p.
2. Progr. F.B. Buc. 15 13 0 2 42 p.
3. Dinamo Cluj 15 12 0 3 38 p.
4. Progr. Cluj 15 6 2 7 M p.
5. Progr. Tg. Mureș 15 3 5 7 26 p.
6. Energia Satu M. 15 3 2 10 23 p.

7. Progr. Oradea 15 3 1 11 22 p.
«. Fl. roșie Timiș. 15 0 0 15 8 p.

SABIE

1. C.C.A. 14 14 • 0 42 p.
2. Progr. Cluj M 8 2 4 p.
3. Progr. Tg. Mureș 14 8 2 4 32 p.
4. Progr. F.B. Buc. 14 7 3 4 31 P-
5. Energia Satu M. 14 6 2 6 M p.
6. progr. Oradea 6 * 3 1 11 22 P
7. Dlnamo Cluj 14 3 1 10 2e p.
8. FL roșie Timiș. 14 0 0 14 7 p.

CI 'sarnent absolut:

1. Casa Centrală a Armatei 152 p.;
2. Progresul F. B. București 152 P-i
3. Dinamo Cluj 117 P-; Progre
sul Clu; 113 p.: 5. Progresul Tg. Mu
reș 112 P-: 6- Energia Satu Mare 109 
p.; 7. Progresul Oradea 95 p.; *•
FL roșie Timișoara 31 p. Con*!’™ 
regulamentului ultima clasată (Fl. 
roșie Timișoara) retrogradează m ca
tegoria B.

Handbal
După etapa de duminica trecu

tă, în care iubitorii de handbal au 
urmărit cu viu interes partida de
cisivă de la Timișoara, unde s-au 
întilnit formațiile Știința din lo
calitate și Dinamo Orașul Stalin, 
mîine în campionatul masculin 
cat. A e programat un alt joc im
portant : Dinamo Orașul Stalin — 
C.C.A.

Programul etapei de mîine în 
campionatul masculin cat. A este 
următorul: ORAȘUL STALIN: Di. 
twwno — C. C. A. ; PLO
EȘTI : Energia — Energia Făgă
raș ; CISNADIE: Flamura roșie
— Știința Iași; ARAD : Progresul
— Știința Timișoara.

In campionatul feminin cat. A: 
BUCUREȘTI; Flamura roșie St. 
Roșu — Flamura roșie Sighișoara; 
Știința Min. Invățămîntului — 
Flamura roșie Sibiu; TG. MUREȘ: 
Progresul — Știința I.C.F. ; ORA
ȘUL STALIN: Progresul — Re
colta Avîntul Codlea ; LUGOJ 1. 
Fl. roșie U.T.T.-Energia Reșița.

• Marți s-a disputat meciul 
masculin cat. A Dinamo 6 — E- 
nergia Timișoara. Surprinzător, 
însă meritat, victoria le-a revenit 
dinamoviștilor, cu scorul 12—3 
(6-3).

Atletism
In calendarul competițianal intern 
este programată pentru astăzi șl 
miine desfășurarea etapei a Vil-a 
din cadrul campionatului repu
blican de atletism pe echipe. In 
această etapă vor avea loc urmă
toarele intllniri: LA BUCUREȘTI: 
Voința—Progresul — Energia Me
talul și Locomotiva — Dinamo 
— Energia Constructorul. Aceste 
intllniri vor avea loc pe stadio
nul Republicii, astăzi cu începere 
de la ora 13,45 și mîine diminea
ță.

CONCURSUL ATLETIC 
DIN CAPITALĂ

Stadionul Tineretului din Bucu
rești a găzduit miercuri după a- 
miază un concurs la care au par
ticipat și o serie de atleți frun
tași. Concursul s-a desfășurat pe 
o vreme rece cu vint foarte puter
nic. Iată cîteva dintre cele mai 
bune rezultate înregistrate cu a- 
cest prilej: FEMEI: 100 m.: CI- 
Ruse 12,6; G. Luță 13,0; 80 m.g.: 
S. Băltăgescu 12,4; Ant. Drago, 
mirescu 12,5; disc: Nic. Barba 
39,74; BARBAȚI: 100 m.: Adr. 
Brătfăleanu 11,7; 200 m.g.: Nic. 
Manolescu 26,4; 110 m.g.: Gh.
Vintilă 15,6; P. Păunescu 15.9; 
greutate : A. Rcuca 15.81 ; N. 
Ivanov 15.77. (Nicotap D. Nic.olae, 
corespondent).

Volei
• Etapa a IV-a a returului 

campionatului republican: MAS
CULIN: Progresul Galați — Di
namo București, Progresul I.M.F. 
Cluj — Locomotiva București, 
Știința Timișoara — Progresul 
I.T.B., Știința Arad — Energia 
Orașul Stalin; FEMININ: Dina
mo Timișoara — Locomotiva Bu- 
ourești, Voința Sibiu — Ener
gia București, Flamura roșie Cluj
— Știința I.C.F., Progresul 
C.P.C.S. București — Voința 0- 
rașul Stalin, Dinamo București
— Progresul Cluj.

Blocajul jucâtuuretor de la Lo
comotiva este inutil, deoarece Ve
ronica Zama a tras în fileu. Fază 
din meciul Știința I.C.F.-Loco
motiva București.

(Foto : M. Petrescu)

• Din cauza anulării turneului 
echipei studențești la Praga, în
tâlnirile Progresul I.M.F. Cluf — 
Știința Timișoara și Știința A- 
rad — Dinamo București, repro- 
gramate pentru luna decembrie, 
se vor disputa normal, adică la 
18 noiembrie.

• Marți se dispută următoa
rele meciuri (restanțe și repro- 
gramări): Voința Orașul Stalin 
— Știința I.C.F., Progresul 
C.P.C.S. — Progresul Cluj (fe
minin), Știința Timișoara — E- 
nergia Orașul Stalin, Progresul 
I.M.F. Cluj — Progresul I.T.B, 
(masculin).

Baschet
■ A V-a etapă a returului cam

pionatului republican: FEMININ: 
Progresul Oradea—Știința Min. 
Lnvățămîntului București, Locomo
tiva București—Flamura roșie O- 
radea, Voința Orașul Stalin—E- 
nergia Bucuilești, Știința Cluj— 
Energia Cluj; MASCULIN; Știin
ța I.C.F. — Dinamo Oradea, 
Progresul Cluj—Progresul Orașul 
Stalin, Energia Cluj—G.C.A.

• Arbitrii șî antrenorii bucureș- 
teni țin luni la ora 19, la sediul 
C.CF.S./C.M., o importantă cons
fătuire în cadrul căr.eia va fi fă
cută analiza arbitrajelor din ultima 
vreme.

S-a complicat atit de mult 
lupta în semifinala de la lași, 
Incit nici Mititelu nu mai e si
gur de calificare! El mai con
duce încă în clasament, după 
runda a 16-a, dar numai dato
rită „rezervei" de puncte acu
mulate în prima jumătate a con
cursului. Intr-adevăr, Mititelu a 
intrat în „serie" grea, obținind 
doar IV2 puncte în 5 runde (pier
de la Costea, remize cu Neamțu, 
R. Alexa nd rescu, Radovici, pier
de la Stanciu). In imediata apro
piere a lui Mititelu (IU/2 P-) se 
găsesc G. Alexandrescu și Pit
pinic cu 11 p„ Costea IOV2 P- 
(cîștigă la Dumitrașcu, Marco- 
vici, Hîibner, remiză cu Winkler), 
Radulescu și Neamțu 10 (1), Ra- 

dovici șl Halic 9^2 O, Dună- 
reanu 8% (1). Foarte importantă 
este întrerupta Halic — Dună
reană, în care primul are un 
avantaj minim și dacă va reuși 
să-l transforme in victorie mai 
poate spera la calificare. De 
notat că in ultimele două runde 
Costea îl intîlnește pe G. A- 
lexaxidrescu și M. Rădulescu. Mi- 
titelu mai are de jucat, pe rind. 
cu Halic, Deneș și Pitpinic.

Luptă mare și în semifinala de 
la Oradea! Aci Gunsberger avînd 
înaintea ultimelor 3 runde 11 
puncte (din 15 posibile) pare 
să-și fi asigurat calificarea, deși 
mai are trei partide grele; cu I. 
Szabo, Nacht și Samarian. lOțfc 
puncte au Șuta (o întreruptă eu 
Șuteu) și I. Szabo. Șanse bune 
de calificare au apoi Gavrilă 10 
p., Samarian 9 p. (o întreruptă 
cu avantaj la Braunstein) și Pali 
9 p. (o întreruptă cu avantaj 
la Karacsony). Seimeanu (8% 
p.) și-a compromis șansele, după 
infringerea suferită de Gunsberger 
în runda a 14-a. El mai are 
de jucat cu Șuța, Mendelsohn și 
Mitrică.

In Capitală, după 16 runde, în 
fruntea clasamentului se găsesc: 
Drimer 12*/ 2 puncte, Negrea 11 p., 
Ruseatiu 10‘/2 P-, Breazu și Rei- 
cher 10 p., Pavlov Q'ls, Menas și 
Voiculescu 9 p.

Luna Prieteniei Romîno-Sovietice
(Urmare din pag. 1) 

gistrat ou acest prilej: 100 m. 
plat fete Ileana Bandoc (Șc. me
die nr. 1) 14,2 sec., Use Theiss 
(Șc. medie nr. 2) 14,3 sec.; 100 
m. plat băieți H. Schuster (Șc. 
medie nr. 2) 12,8 sec. Lungime
fete U. Olerth (Progr.) 4,63 m.; 
lungime băieți I. Nechel (Șc. me
die nr. 2) 5,18 m.

P. Popescu, corespondent

• Colectivul sportiv Energia Cîm- 
pia Târzii a organizat recent o 
interesantă competiție de atletism 
pe echipe cu participarea tuturor 
secțiilor de atletism ale colective
lor sportive. Peste 100 de parti
cipant (dintre care 48 fete) s-au 
întrecut _ în majoritatea probelor. 
O mențiune specială merită maes- 
tra sportului Olimpia Cîmpeanu- 
Deuitsch care, în tot timpul con
cursului, a fost în mijlocul par- 
ticipanților dîndu-le îndrumări. 
S-au remarcat următorii concurenți: 
Anton Rety (lungime); Doina Na- 
cîu (înălțime); Nicolae Istrate 
(înălțime).

Virgil Ștefănescu, 
corespondent

AZI

ATLETISM. Stadionul Republicii 
ora 13,45: întâlniri din cadrul cam
pionatului republican pe echițpe. 
Meciurile Voința-Progrțesul-Energia 
Metalul și Locomotiva-Dinamo_Ener- 
gia Constructorul.

ȘAH. Sala Locomotiva (Bul. Di- 
nicu Golescu 38) începînd de la ora 
17: semifinala campionatului repu
blican.

CICLISM. Șoseaua București — 
Ploești ora 12,30: etapa a v-a a în
trecerii cicliste „Cupa 7 Noiembrie'*.

JNATAȚIE. Bazinul Floreasca ora 
19.30: întreceri în cadrul „Cupei dte 
toamnă'*.  In continuare meciul de 
polo (seniori) Dinamo-Știința H.

POPICE. Arena Locomotiva P.T.T. 
ora 16: meciul dintre Locomotiva 
P.T.T. și FI. roșie Azuga (campio
natul feminin); arena 23 August ora 
16: Energia Flacăra Ploești — Ener
gia I.O.R. (campionatul ^masculin).

BASCHET. Sala Dinamo ora 17: 
IDinamo Buc.-Progresul Arta (ami
cal); ora 18.30: Locomotiva Buc.-FI. 
roși£ Oradea (fem.) ora 20: Știința
I.C.F.-Dinamo  Oradea (m.).

MJINE

ATLETISM. Stadionul Republicii 
ora 10.00 ziua Il-a a întâlnirilor din
tre Voința — Progresul — Energia 
Metalul și Dinamo — Locomotiva — 
Energia Constructorul.

ȘAH. Sala Locomotiva înclepiînd 
de ia ora 17 se desfășoară semifi
nala campionatului republican.

LUPTE. Sala Dlnamo ora 10: întâl
niri în cadrul campionatului repu
blican pe echipe: Dinamo Buc.» 
C.C.A., Energia Orașul Stalin, Dina
mo Satu Mare.

RUGBI. Stadionul Giulești ora 9,30: 
finala Cupei R.P.R.: C.C.A. — Ener
gia I. S. P.; ora 11,00 întâlnirea in
ternațională dintre Locomotiva Gri-

Chiar dacă nu ați asisitat la 
vreun concurs de lupte nu veți 
avea ce regreta urmărind mîine 
jn sala Dinamo derbiul campio
natului pe echipe. De ani de zile 
rivalitatea sportivă dintre Di
namo București și C.C.A. dă loc 
la întreceri dîrze, spectaculoase. 
Cu atit mai mult anul acesta, 
cînd pare să existe un echilibru 
și mai mare între aceste două 
formații. Peni.ru C.C.A. meciul 
are o importanță capitală, deoare
ce de rezultatele din această e- 
tapă depinde chiar locul doi în 
clasament. In celelalte grupe 
șanse mai mari au Locomotiva 
Timișoara (la Arad), Progresul 
Lugoj (la Hunedoara) și... ori
care din „Energiile" reunite la 
Baia Mare (Ploești, Baia Mare, 
Reșița) cu excepția acelei de 
la Cluj.

• In sala școlii medii nr. 7 din 
Timișoara s-a desfășurat. în cin
stea zilei de 7 Noiembrie, un 
concurs de haltere, dotat cu „Cupa 
Voinicilor" la care au participat 
aproape 30 de elevi și tineri din 
colectivele sportive Progresul, 
Știința, Energia și Flamura roșie.

„CUPA 7 NOIEMBRIE' 
LA FOTBAL

In Capitală se desfășoară — în 
organizarea subcomisiei de juniori 
a comisiei orășenești de fotbal — 
un interesant turneu rezervat ce
lor mai bune echipe de juniori din 
București. Turneul este dotat cu 
„Cupa 7 Noiembrie" pe care și-o 
dispută 24 de echipe. După par
tidele desfășurate pînă acum, cele 
patru serii au fost cîștigate de 
juniorii echipelor: C.C.A., Loco
motiva, Progresul Finanțe Bănci 
și Flamura roșie—Flacăra roșie. 
S-au tras l<a sorți și semifinalele: 
stmbătă: Locomotiva — Flamura 
roșie, pe stadionul Giulești, la ora 
15, și duminică: C.C.A. — Pro
gresul pe terenul C.C.A. ora 9. 
Finala-,,Cupei 7 Noiembrie" la fot
bal va avea loc la 11 noiembrie.

vița Roșie și Selecționata F.S.G.T. 
(Franța); Stadionul Tineretului ora 
14 (jocuri din cadrul finalei campio
natului republican de juniori) — te
ren ill: Dinamo București — Loco
motiva Cluj; ora 15,30: Flamura ro
șie Orașul Stalin — Locomotiva 
Grivița Roșie; teren IV, ora 14: 
Energia M.Ț.D. — Energia I.S.P.; 
ara 15.30: Timișoara — Stiinta Clui.

CICLISM*.  Șoseaua București — Pi
tești: de ia ora 9 se desfășoară eta
pa Vl-a a întrecerii cicliste „Cupa 
7 Noiembrie'*.

HANDBAL. Teren Parcul Copilu
lui ora 11: Locomotiva Gara de 
Nord — Energia Tîrgovlște (m. cat. 
B); Stadionul Tineretului (teren I) 
ora 11,30: Știința I.C.F. — Dinamo 
Tg. Mureș (m. cat. B); teren Fla
mura roșie (Belvedere) ora 14.30: 
Flamura roșie Steagul roșu — Fla
mura roșie Sighișoara (f. cat. A); 
ora 15,30: Știința Ministerul Invățâ- 
mîntului — Flamura roșie Sibiu (f. 
cat. A).

VOLEI. Sala Recolta (Șoseaua Ian- 
cului 130) ora 9: Progresul C.P.C.S. 
— Voința Orașul Stalin (L); ora 10: 
Dinamo București — Progresii! 
Cluj (f.).

POPICE. Arena Locomotiva P.T.T. 
ora 8,30: continuarea întâlnirii dintre 
Locomotiva P.T.T. și Fl. roșie Azu- 
ga; arena 23 August ora 18,30 con
tinuarea partidei dintre Energia 
Flacăra Ploești șl Energia I.O.R. 
(ambele întâlniri în cadrul campio
natului feminin).

NATAȚIE. Bazinul Floreasca ora 
10: întreceri în cadrul „Cupei de 
toamnă**.  In continuare se dispută 
meciurile de polo: Știința II — E- 
nergia (feminin); C.C.A. — Progre
sul II și Dinamo — Locomotiva 
(juniori).

FOTBAL. Teren Flamura roșie 
(Veseliei) ora 10: Flamura roșie ce

re Rahova — Progresul Corabia 
(cat. C.).

Peni.ru
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Cîteva minute cu fotbaliștii de la C. C. A.... Miine, trei jocuri de categoria A in București
...Mingea se găsește Ia Alexan- 

drescu, dar pentru pufină vreme, 
deoarece el o trece lui Cacoveanu, 
a cărui pătrundere spre poartă 

este uluitor de rapidă și terminată 
cu un șut năpraznic...

Nu este descrierea unei faze 
de joc veritabil, dintre acelea pe 
care cu pumnii strînși le-ați urmă
rit cu cîteva zile în urmă în fața 
aparatelor de radio, Ia ore puțin 
obișnuite. De data aceasta asistăm 
la un antrenament al echipei 
C.C.A., revenită de curînd în Ca
pitală. Nu este un antrenament 
oarecare, ci primul după efectua
rea turneului din Anglia, unde — 
cum se știe — C.C.A. a fost un 
demn reprezentant al fotbalului 
nostru, reușind printr-o compor
tare care a scos in evidență înal
tul patriotism al jucătorilor, re
zultate dintre cele mai bune.

—, Sintem din nou acasă și ne 
simțim cum nu se poate mai bine 
— îmi spune Feri Z-~,roda, mai 
vorbăreț decit ceilalți și mai tac
ticos în ceea ce privește echipa
tul. Din numeroasele deplasări pe 
care le-am făcut parcă aceasta a 
trecut mai greu. Odată ajunși pe 
pista aeroportului de la Băneasa 
in mijlocul prietenilor și printre 
compatrioți am înțeles de unde 
ne-a venit puterea de luptă de care 
am avut atita nevoie în meciurile 
din Anglia. De altfel, am avut un 
permanent contact cu cei de acasă.
- „In ce fel
— „Mai intîi fiindcă știam că 

Jocurile se retransmit. Tot timpul 
gindurile ne erau îndreptate spre 
patrie, spre milioanele de iubitori 
ai fotbalului care ne urmăreau, 
desigur, cu interes așteptind de la 
noi si apărăm cum se cuvine pre
stigiul sportiv al țării. Atit soția 
mea cit și soțiile iui Apolzan și 
Toma ne urmăresc, în fața apara
telor de radio; cind jucăm peste 
hotare. Este o scenă pe care mî-o 
imaginez de multe ori. Acum, în 
ultima vreme, lingă aparat stă și 
fetita mea. tot astfel cum stau și 
copiii lui Apolzau și ai lui Toma, 
ascultînd cu mirare cum „nenea 
de Ia radio" vorbește despre pă
rinții lor. Apoi, trebuie să știi că 
am primit numeroase telegrame 
din partea clubului nostru, de la 
Știința, Dinamo, din partea cama
razilor, de la familiile noastre. 
Asta îți dă aripi, nu alta..."

Respectuos față de fratele său 
mai mare, Vasile Zavoda ascultă 
și aprobă tacit, dînd doar din 

Soției lordului primar din Luton Town, gazdă foarte amabilă, spor
tivii rotnini i-au oferit un dar care i-a produs multă, foarte multă 

plăcere: o iie cu motive naționale

cap, la tot ceea ce spune acesta.
E atit de liniștit acum acest fun

daș aprig din timpul meciurilor, 
incit nu mă pot abține să nu-1 
întreb :

— , Cred că jocul bărbătesc te-a 
scos din multe încurcături în An
glia ?“

— „Ca să fiu sincer, am fost o 
biată vrăbiuță nevinovată in ra
port cu maniera de Joc a englezi
lor. La un comer m-am aventurat 
în careul advers și am gustat di
rect din plăcerile contactului cu 
apărătorii echipei gazdă. Am zbu
rat pur și simplu de lingă minge".

— . Duritatea de pe teren nu a 
împiedicat cumva relațiile de prie
tenie cu fotbaliștii gazdă ?"

— „Nici vorbă — intervine V. 
Dumitrescu. In special la Luton 

am fost alături de adevărați prie
teni. Deși politețea și ospitalitatea 
engleză se deosebesc de cele spe
cifice nouă, totuși sportivii insu
lari au căutat să ne facă plăcută 
șederea m țara Ier.

— „Ce impresie v-au făcut te
renurile de joc?" Cel cane răspun
de este de data aceasta Traian 
Ivănescu.

— „Terenul propriu zis este ex
celent pretutindeni, deși gazonul 
alunecos face mai dificilă contro
larea mingii. Iluminatul nu creea
ză insă condiții optime de vizibi
litate. Astfel, de la apărare mai 
ales cind se lasă ceața, nu reu
șești să vezi mai departe de cen
tru. Cred că publicul de pe o par
te a terenului nu vede ce se <n- 
timplă pe partea cealaltă. La 
Sheffield, insă, reflectoarele sînt 
excepțional de puternice ji se 
poate juca la fel de bine la lu
mina lor ca la cea de zi. M-a im
presionat Wembley-Stadium, locul 
atitor mari întreceri internațio
nale, pe care l-am vizitat doar 
fără să jucăm pe el. De asemenea 
mi-au plăcut Instalațiile cu care 
sînt prevăzute toate stadioanele 
ca și culoarul interior pentru an
trenament de șuturi, cabinele, in
timele baruri unde se sărbătorește 
victoria și unde se mai uită din... 
amarul înfrîngerilor..."

Dar iată că profesorul V. Cojo- 
caru își începe programul de pre
gătire fizică la care trebuie să 
participe toată echipa. Băieții se 
aliniază in fața antrenorilor pen
tru raport și prezentarea progra
mului.

C.C.A. se gindește acum la me
ciurile de campionat...

O^ono sport
• Duminică 11 noiembrie un 

nou concurs Pronosport. Progra
mul concursului nr. 45 cuprinde 
3 meciuri internaționale, 4 întîl- 
niri din cadrul categoriei A și 5 
din cadrul categoriei secunde.

l.S. PRONOSPORT anunfS pe 
această cale toți participanții că 
în programul concursului nr. 45 
(etapa din 11 noiembrie) au sur
venit următoarele modificări:

— Meciul 1:. Selecționata lași — 
Burevestnic Chișinău se înlocu
iește cu meciul Energia Flacăra 
Ploești — Burevestnic Chișinău.

— Meciul VI (Energia Flacăra 
Ploești — Dinamo București) este 
ANULAT.

— Participanții sînt obligați să 
completeze pronosticul la meciul 
de rezervă A: Locomotipa lași — 
Energia Flacăra Moreni.

Iată acum, programul concursu-

Din programul fotbalistic de miine, care cuprinde jocuri în cate
goria A, B și C, trei întâlniri au toc în București:

Stadionul Ghiiești, ora 15: Locomotiva—Știința Cluj.
Stadionul „23 August", ora 13i Flamura roșie Arad-Din<amo 

București; ora 15: Progresul București-Dinamo Bacău.
Deci, un cuplaj la concurență cu un meci. Toate trei întâlnirile 

interesează însă, deopotrivă, fie ca luptă pentru un loc mai bun 
în mijlocul clasamentului, fie ca întrecere pentru evitarea re
trogradării.

In țară, la Oradea, un joc la fel de important pentru ultima 
parte a clasamentului: Progresul—Locomotiva Timișoara. In pers
pectivă, jocuri dîrze și, poate, surprize.

Meciul Știința Timișoara—C.CA. a fost amînat la cererea motivată 
a echipei bucureștene (care se află după un obositor turneu în An
glia și cu cîțiva jucători accidentați). De asemenea a fost armnat 
și jocul Energia Minerul Petroșani-Energia Flacăra Ploești, întrucât 
formația ptoeșteană se află în deplasare în Belgia. Ambele partide 
vor fi reprogramate fri cursul săptămtnii. Direcția fotbal a a- 
probat cererea echipei Flamura Roșie-Arad, — sprijinită de con
ducerea asociației — ca întHnirea cu Dinamo să aibă loc la Bucu
rești. Echipa arădană, care se află rn Capitală, cu prilejul me
ciului disputat joi ca Locomotiva, a preferat să se odihnească pînă 
duminică la Bucj-ești, evitând astfel o obositoare deplasare.

Un meci ral echitabil dapă un jac dispstai:
Lecomotiva București— Ha»wa roșit Arad 1-1 (1-0)

Faptui că înaintașii Fiamerii 
roșiii Arad au ajuns la poarta 
Locomotivei București abia în min. 
11, ci nd Petscnowski a tras prunul 
șut și că pînă atunci feroviarii 
stăpâniseră terenul printr-un joc 
omogen și rapid, a făcut ca muifi 
dintre spectatorii prezeoți joi 
după amiază pe stadionul din 
Giukști să anticipeze o victorie 
comodă a bucureștenitor. Scurta 
perioadă de dominare a arădeni
lor (min. 11—15) în cursuri căreia 
Jurcă, cel mai în vervă și mai 
periculos atacant alături de Boitoș, 
a tras o „bară" după o acțiune 
frumoasă, nu a reușit să spulbere 
această impresie a spectatorilor. 
Cu atit mai mult cu cit Locomo
tiva a continuat să desfășoare un 
joc omogen și. variat și să do
mine teritorial, la care, treptat- 
treptat, lextiliștii au răspuns cu 
contraatacuri.

Golul însă n-a „căzut" decît bl 
min. 35, cind era mai puțin aș
teptat. Atacanții teroviari au ma
nifestat pînă atunci nehotărîre la 
poartă și imprecizie în șuturi, 
ratînd astfel cîteva situații extrem 
de favorabile. La aceasta s-au a- 
dăugat și intervențiile oportune 
ale apărării arădene, care a res
pins numeroase atacuri feroviare. 
Ln min. 35 însă, apărarea textd- 
liștilor a greșit și centrarea luii 
Olaru a fost fructificată de Sere- 
dai, singurul care a urmărit min
gea, pe care a trimis-o cu capul 
în poartă. La 1—0 Olaru are, ime
diat, o ocazie (min. 36) pe care 
o ratează trăgînd slab la poartă 
din poziție absolut liberă. Ur
mează însă, o revenire a oaspeți
lor. care continuă și după pauză, 
timp de aproape 20 de minute, 
schimbînd aspectul jocului. In a- 
ceastă perioadă de superioritate 
tehnică și tactică, arădenii des- 
iășoară acțiuni foarte frumoase 
care vădesc revenirea lor în for
mă. In min. 47 ei obțin egalarea, 
după o combinație Jurcă — Boi
te? — Birău, Boitoș trage Ia 
poartă șt înscrie tocmai and 

iui Pronosport nr. 45 (etapa dîn 
11 noiembrie):

I. Energia Flacăra Ploești — 
Burevestnic Chișinău (meci 
internațional)

II. Franța — Belgia
III. Elveția — Italia

IV. C.C.A. București — Locomo
tiva Timișoara (cat. A.)

V. Știința Timișoara — FI. ro
șie Arad (cat. A)

VI. ANULAT
VII. Știința Cluj — Energia Mi

nerul Petroșani (cat A)
VIII. Dinamo Orașul Stalin =~ 

Progresul Oradea (cat A)
IX. Dinamo Bacăiu — Locomo

tiva București (cat. A)
X. Energia Minerul Lupeni — 

Energia Met. Uz. tract. Or. 
Stalin (cat B).

XI. ProgresuH Sibiu — Recolta 
Avîintul Reghin (cat B)

XII. FI. roșie Suceava — Pro
gresul Focșani (cat B) 

MECIURI DE REZERVA
A. Locomotiva Jași — Energia 

Flacăra Moreni (cat. B)
B. Energia Metaluil C. Turzii 

— Locomotiva Arad (cat. B) 

se pregătea să facă același 
lucru Birău. Din acest mo
ment. jocul devine mai disputat 
dus mtr-un ritm rapid. Locomo
tiva, după o perioadă de cădere, 
revine in atac. însă Olaru încarcă 
cîteva acțiuni și ratează 2—3 si
tuații bune, ca și arădenii de alt
fel, prin Birău și Boitoș. Efortu
rile echipelor de a modifica scorul 
rămin zadarnice, astfel că partida 
ia sfîrșit cu un just rezultat de 
egalitate.

întâlnirea a prilejuit un joc des
tul de interesant cu numeroase 
faze frumoase, desfășurate intr-un 
ritân rapid, care n-a scăzut nidi 
un moment. Acțiunile de contra
atac, pornite din intercepții sau 
din pase greșite, au contribuit la 
aliura meciului. Ambele echipe 
s-au străduit să facă un joc bun 
și în nwe măsură au reușit. Macii, 
Bodo, Seredai, Stâncii, Serfozo, 
Boitoș, Jurcă și Capaș s-au re
marcat în mod deosebit Arbitra
jul lui St. lonescu-București, con
fuz și cu greșeli, a oprit pe Sere- 
dai din acțiune de gol pentru un 
ofsaid imaginar (minge venită de 
la adversar) și n-a sancționat un 
fault comis de Macri.

LOCOMOTIVA: Coman —
Sitancu, Vărzan II, Macri — Bodo, 
Neamțu — Ene II, Seredai, Ola
ru, Georgescu, Filote.

FLAMURA ROȘIE: Faur — 
Szucs, Capaș, Farmati — Jenei, 
Serfozo — Jurcă, Mercea, Boitoș, 
Petschowski, Birău.

P. GAȚU

ȘTIRI, RE
TURNEUL JUNIORILOR DIN 

ISTANBUL
Cele două jocuri ale selecțio

natei de juniori a orașului Istan
bul în țara noastră se vor disputa 
la 14 și 18 noiembrie, la Ploești 
(cu Energia Flacăra-juniori) și, 
respectiv la Constanța (cu selec
ționata orașului bucurești).

Echipa orașului București și-a 
început pregătirile în vederea aces
tui joc. Joi, ea a susținut un meci 
amical cu Știința București (cat. B) 
de care a dispus cu 3—1.

IAȘI ȘI APOI BUCUREȘTI...
După meciul de la Orașul Sta

lin, echipa sovietică Biirevestnik va 
juca la 8 noiembrie la Iași cu se
lecționata orașului șl la 11 noiem
brie la București cu Energia Fla
căra Ploești.

REPROGRAMĂRI DE JOCURI
Partida de categoria A Energia 

Flacăra Ploești — Dinamo Orașul 
Stalin se va disputa la 8 noiem
brie în loc de 15 noiembrie, cum 
se stabilise inițial. Tot Ia 8 noiem
brie va avea loc și meciul Fla
mura roșfe bacău — Energia St. 
Roșu Orașul Stalin, care trebuia 
să se joace mîine.

BILETE PENTRU JOCURILE 
DIN CAPITALA

Pentru meciurile Progresul — Di
namo Bacău și Flamura roșie Arad 
— Dinamo București biletele se 
găsesc la agenția Pronosport (Cal. 
Victoriei 9), Ia Dinamo, în Giuleștt, 
la stadionul „23 August" și la 
chioșcul din str. I. Vidu. Pentru jo-

Joc bun și „scor aîb” 
Ia Petroșani

PETROȘANI 2 (Prin telefon) 
Spectatorii au plecat de pe teren 
mulțumiți de calitatea fotbalului 
practicat de Energia Minerul și 
Dinamo București.

In prima parte a jocului, oas
peții au acționat cu mai multă 
claritate în cîmp și, în general, 
această repriză le-a aparținut Gaz
dele au răspuns cu contraatacuri 
terminate cu dese lovituri !a poar
tă. După ce în min. 4 Moldovan 
a reluat slab la poartă o minge 
centrată de Paraschiva, Mihai-bine 
servit de Nunweiter-lrage alături 
de poartă (min. 7). Situații favora
bile continuă să se înregistreze a 
cele două porți, dar rămin nefruc- 
tibeate. In ultimele 10 minute, jo
cul devine dur din cauza citorva 
jucători dinamoviști. In min. 40, 
în urma unui fault comis de Ene. 
Farkaș II este nevoit să părăseas
că terenul și reintră abia dană 
pauză.

La reluare, inițiativa aparține e- 
chtpei gazde, care atacă mai or-
ganizat, domină mai mult, In timp 
ce Dinamo răspunde prin acțiuni 
de contraatac periculoase. Jocul es
te dinamic, da- corect cu numeroase 
faze de poartă. La un astie] de 
contraatac. Er.e trece de apă'area 
adversă și trage puternic spre 
colpri stîng al porții, dar Crîsnic 
prinde printr-un salt spectaculos. 
Gazdele ratează la rindu) tor, în 
min. 53 șj 81. prin Demien și Tîr. 
iwveanu, doruă ocazii bune de a 
marca. Toate acțiunile rămân fără 
rezultat, datorită formei bune a 
apărărilor, în frunte cu cei doi 
portari Crisnic și Uțu.

ENERGIA MINERUL: Crisnic- 
Romoșan, Vasiu, Panait-Deleanu, 
Farkaș II-Tîrnoveanu, Demien, 
Moldovan Gabor, Paraschiva.

DIN^MQ; Utu-Izghireanu, Bă- 
cuț II, Toma-Angbel,' Nqiiweiller- 
MihaT, Nicușor, Ene," Neagu, Suni.

7. Zamora și I. Palița 
corespondenți

Clasamentul categoriei A
1. C.C.A. București 21 13 3 5 53:23 29
2. Energia Ploești 21 9 « 4 39:13 26
3. Știnința Timiș. 22 9 <7 6 32:29 25

4. Loc om. Bug. 22 7 10 5 41:27 24
5. Fl. roșie Arad 22 9 6 7 23:34 24
6. Dinamo Buc. 21 10 3 8 39:31 23
7. Dinamo Or. St. 22 6 4 10 33:37 2ă
8. Energia Petroș. 22 7 6 9 22:30.?*
9. Progresul Buc. 23 7 6 10 33:29 20

10. Progr. Oradea 19 8 3 8 22:23 19
11. Locom. Timiș. 21 4 9 8 16:30 17
12. Dinamo Bacău 21 6 4 11 23:35 16
13. Știința Cluj 21 5 5 11 16:40 15

• Plata premiilor de ia con
cursul Pronosport nr. 43 (etapa 
din 28 octombrie) continuă în Ca
pitală și astăzi după amiază în- 
cepînd de la ora 17 la agențiile 
proprii Pronosport di>n raioanele 
în cars și-au depus premiații bu
letinele.

® Se reamintește participanți- 
lor din Capitală că își mai pot 
depune buletinele pentru concursul 
Pronosport nr. 44 (etapa din 4 no
iembrie) pînă miine la ora 11. 
După cum se știe, începînd cu a- 
cest concurs se acordă pe lingă 
premiile pentru variantele cu cele 
mai multe rezultate și premii spe
ciale pentru „0“ rezultate. Premii
le speciale constau diintr-o motoci
cletă I.J. pentru participantul c,u 
cele mai multe variante cu „0“ 
rezultate și o motocicletă „I.J." și 
5 ceasuri de mină „Doxa“ atri
buite prin tragere din urnă. In 
cazul obținerii unei sau mai mul
tor variante cu „0“ rezultate la 
concursul nr. 44 ptariicipanțiii res
pectivi trebuie să completeze pî
nă cel mai tîrziu joi 8 noiembrie 
formulare — comunicare tip.

Z ULTATE
cui Locomotiva — Știința Cluj la: 
agențiile Pronosport (Cal. Victoriei 

9 și Bd. Dinicu Golescu), in Ciu
lești, la Dinamo șl la chioșcul din 
str. 1. Vidu.
DINAMO 6 — ȘTIINȚA IAȘI 

1—0 (0—0)
In prima repriză, studenții au 

atacat hotârit, au avut destule 
situații de a deschide scorul, 
dar au șutat imprecis. După 
pauză, dinamoviștii au o puter
nică revenire, dar tot studenții 
sînt pe punctul de a deschide 
scorul: în min. 52 Căruntu (Știin
ța) trage sub bară și mingea re
vine în teren, iar în min. 67, 
deși Moțoc (Dinamo 6) oprește 
mingea cu mîna în careu, arbi
trul nu acordă penalti. Spre sfîr
șit, în min. 75 Nagy reușește 
să înscrie golul cu care Dinamo 
fi a cîștigat pe merit.

Arbitrul Ion Ștefaniu (Rm. Să
rat) a fost complet depășit de 
joc, deși meciul s-a desfășurat 
în limitele sportivității.
ENERGIA MEDIAȘ — ENERGIA 

UZ. TR. OR. STALIN 
1_4 (0-4)

Desfășurat joi la Mediaș, me
ciul a luat sfîrșit cu o mare sur
priză. Oaspeții au lucat foarte 
bine, în special în primele 45 
de minute, cînd au șl înscris ce
le patru puncte prin Malcoci (min. 
13), Butnaru (min. 18 și 20) și 
Vulcănescu (min. 33). Energia, 
care a jucat în general slab, a 
marcat prin Filip (min 64).



cinstea zilei de 7 Noiembrie
Palatul Sporturilor și-a deschis porțile

Au căzut ultimele file 
„calendarul" 
latului Sporturilor, 
najare 
sportiv 
La / 
veritabil stadion acoperit, a fost 
dată în folosința sportivilor.

Clnd stai ln fața Palatului, 
aspectul său exterior nu este 
de natură să te impresioneze. 
Explicabil: alături se află marea 
arenă centrală, iar la orizont se 
profilează construcția gigantică 
a Universității din Moscova. 
Intri insă înăuntru și îți dai 
seama imediat că ai fost vic
tima unei erori optice. Sala e 
grandioasă ! Clădirea palatului 
măsoară 150 m. lungime, 90 m. 
lățime și are 20 m. înălțime. 
Tavanul este o încrucișare biza
ră de șine și bare metalice, fle
care măsurind aproape 80 m.

de pe 
constructorilor Pa- 

uriașa ame- 
dîn cadrul complexului 
V. I. Lenin din Moscova, 

noiembrie, marea sală, un

lungime și cinlărind 38—40 tone. 
Nici un stilp de sprijin.

Sala Palatului Sporturilor este 
una- dintre cele mai mari din 
Europa. Ea poate primi 17.000 
spectatori. Arena Palatului su
portă transformări „magice" in 
funcție de necesități. Dacă se 
întrec hocheiștii sau evoluează 
patinatorii artistici sau este pro
gramai un festival pe gheață, 
intră in funcțiune „fabrica de 
frig" și amoniacul trimis prin 
țevi (a căror lungime totală a- 
tinge aproape 20 km.) transfor
mă apa în gheață netedă. Vine 
insă riadul baschetbaliștilor sau 
voleibaliștilor... Căldura topește 
gheața, pompe puternice trag apa 
și pe suprafața rămasă liberă se 
așterne o pardosea de parchet. In 
această sală se pot întrece in 
cele mai bune condiții jucătorii 
de tenis și halterofilii, gimnaștii 
și scrimerii, luptătorii și boxerii.

in

De asemenea pot avea loc mi
tinguri ale oamenilor muncii, 
adunări festive, mari concerte. 
Pentru asemenea cazuri a fost 
prevăzută o scenă uriașă care 
poale fi montată și demontată 
într-un timp record.

Vizitatorii Palatului nu vor 
suferi de frig tn zilele geroase 
de iarnă, nu se vor pUnge de 
căldură tn lunile jierbinți ale 
verii. Există aci instalat ii de aer 
condiționat care mențin o tem
peratură și o umiditate a aeru
lui în conformitate cu toate per- 
ceptele Igienice. Dar nu numai 
căldura și frigul nu vor avea ac
ces în sală. La porțile ei se 
va opri și... zgomotul. In acest 
scop pereții au fost căptușiți cu 
materiale izolatoare, iar 
geamurile de asemenea.

Palatul Sporturilor este 
și minunată construcție 
spre binele oamenilor sovietici.

i

ușile fi

o nouă 
făurită

J

Au început campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Austriei

VIENA (prin telefon). După 
două ore de zbor avionul ce pur
ta delegația jucătoarelor și ju-. 
cătorilor de tenis de masă ro- 
mîni a aterizat la Belgrad, de 
unde Angelica Rozeanu, Ella Zel
ler, Gantner și Reiter și-au con
tinuat peste cîteva ore călăto
ria, tot cu avionul, spre Viena, 
ajungînd acolo miercuri după 

amiază. Ceilalți membri ai de
legației Maria Golopența, Irma 
Magyar!, Harasztosi și Șirlincan 
au sosit cu trenul în capitala 
Austriei joi dimineața.

La această primă confruntare 
internațională de anul acesta a 
celor mai bune „palete1* euro
pene iau parte pe lingă repre
zentanții noștri, jucători și jucă
toare de valoare din Belgia, (soții 
Roland), R.D.G. (Hanschman, 
Mathias, Reiman), Germania oc
cidentală (Holusek, Seiz, Schlaff), 
Franța (Amouretti), Iugoslavia 
(Harangozo, Gabric), Cehoslova
cia (Andreadis, Stipek, Tereba, 
Grafkova, Krejkova, Krupova, 
Papejova, Schwartova), Ungaria 
(Sido, Gyetvai, Foldy, Berczic, 
Gizi Farkas, Eva Koczian, Fan- 
hisz, Agnes Simon), Austria 
(Linda Wertl, Bednar).

Au fost fixați următorii capi 
de serii (pe care îi publicăm 
în ordinea de sus în jos) ai ta
blourilor de sortare: simplu băr
bați: Andreadis, Tereba, Stipek, 
Sido; simplu femei: Angelica Ro- 
zeanu, Farkas, Koczian, Wertl. 
Angelica Rozeanu va întllni în 
primul tur pe Krupova (R. Ceh.), 
Magyari pe austriaca Hubl, iar 
Ella ZeHer pe austriaca Kripner.

Elia Zeller se află în același sfert 
cu Koczian. Dublu bărbați: Tere
ba—Wihnanowscki, Sido—Gyet
vai, Reiteir—Gantner, Andreadis 

— Stipek; dublu femei: Angelica 
Rozeanu—Ella Zeller, Grafkova— 
Papejova, Wertl-Hubl, Farkaș — 
Koczian; dublu mixt: Angelica 
Rozeanu—Harasztosi, Farkas— 
Foldy, Ella Zeller—Gantner, Ko
czian— Sido.

Astăzi se vor disputa întîlnirUe 
de simplu pînă la finale, iar mîine 
au loc jocuri de dublu bărbați, 
dublu femei și finalele.

Iată rezultatele mai importante 
înregistrate în jocurile de ieri:

DUBLU MIXT: Turul I: Zeller, 
Gantner — Bartl, Seifert 3—0, 
Maghiari, Reiter — Vukovic. Be- 
renc 3—0, Golopența, Șirlincan— 
Pleuse, Rodel 3—1, Turul II: An
gelica Rozeanu, Harasztosi — Kar- 
ral, Kraft 3—0, Zeller, Gantner — 
Fiedler, Seitz 3—0, Farkaș, Foldy 
— Magyari, Reiter 3—0, Koczian, 
Sido — Golopența, Șirlincan 3—0. 
Turul III; Angelica Rozeanu, Ha
rasztosi — Fantusz, Gyetvay 3—0, 
Zeller, Gantner —Koon, “ 
3—1. Sferturi de finală: A. 
zeanu, Harasztosi —Schlaf, 
lușek 3—0. Semifinale: Wertl, 
rangozo — Angelica Rozeanu, 
rasztosi 3—2 (8—21, 21—12, 
21. 21—17, 23-21). In ultimul set 
reprezentanții noștri au condus cu 
10—7, 19—15 și 20—19. Koczian, 
Sido — Zeller, Gantner 3—0. 
Finala: Wertl, Harangozo — Koc
zian, Sido 3—0 (20, 21, 14).

SIMPLU BARBAȚI: Turul ‘ 
Șirlincan — Vukovic 3—0 (11,
13. 16).

Reiman
Ro-
Ho-
Ha-
Ha-
15—

U 
l.

Nou record mondial la greutate
Perry 0’ Brien—13 hl 25

Cu prilejul ultimului concurs de . 
verificare al atleților americani 
înaintea Jocurilor Olimpice de la 
Melbourne, joi la Los Angeles — 
(California) cunoscutul atlet Per. 
ry O’ Brien a stabilit un nou re
cord mondial la aruncarea greu
tății cu o performanță de 19,25 
m Vechiul record ce-i aparținea 
era de 19 m 05.

înaintea ultimei runde:

Botvinik conduce cu un punct avans în turneul Alehin

„Cupa Campionilor Europeni” 
la fotbal

MOSCOVA (Ager preș). —
ln penultima rundă a turneului 

international de șah irAlehin“ toți 
fruntașii clasamentului au obținut 
victorii astfel că lupta pentru pri
mul loc rămîne deschisă. Totuși 
campionul mondial Mihail Botvi. 
nik, are mari șanse să termine în
vingător acest turneu, avind un 
punct avans fată de Smîsiov Și 
Taimanov. In ultima rundă, Bot
vin ik întîlnește pe marele maestru 
Keres și ivi rezultat de remiză

•Toi s-a desfășurat la Madrid întîl- 
nirea din cadrul „Cupei Campioni
lor Europeni? dintre Real Mlatfrid 
si Rapid Viena. Victoria a revenit 
fotbaliștilor spanioli cu scorul de 
4—2

Meciul
Glasgow
să aibă

revanșa dintre Rangers 
și O. G. C. Nice care urma 
loc la 1 noiembrie a 

amînat pentru ziua de
In aceeași zi va avea 
meciul revanșă dintre 
și Real Madrid.

r.a 22 noiembrie 
Dortmund, meciul 
Borusia Dortmund 
United

fost
14 noiembrie, 
loc la Viena 
Rapid Viena

va disputa la 
tfintre

se
revanșă 
și Manchester

Flacăra olimpică 
a plecat spre Melboorne
Din Atena re anunța că ieri di

mineața la Olimpia a fost aprinsă 
într-un cadru festiv flacăra olim
pică. La solemnitate a asistat con
sulul Australiei la Atena, alături 
de oficialitățile locale.

Flacăra urmează să 
un drum de 300 km. 
Atena unde va ajunge 
zilei de astăzi. De aci. 
continua drumul cu avionul pînă 
pe teritoriul Australiei.

este suficient pentru a cîștiga de
tașat

Iată acum rezultatele din runda 
14-a : Botvinik — Uhlmann 1—0; 
Taimanov — Ciocîltea 1—0; Sli- 
wa — Smislov 0—1; Najdorf — 
Bronștein 'k—%; Gligoric — Ke
res 7s—'h ; Stahlbcrg — Gotom- 
bek 1—0; Unzicker — Pachman 
‘It—‘It.

Înaintea ultimei runde Botvinik 
conduce în clasament cu 11 puncte, 
urmat de Smislov și Taimanov cu 
10 puncte, Bronștein și Gligoric 
cu 9 puncte fiecare, Najdorf cu 
8'h puncte.

ENERGIA FLACĂRA PLOEȘTI VICTORIOASĂ 
IN BELGIA

Ploeștenii au învins Selecționata Anvers cu 1-0 (0-0)
ANVERS, (2 prin relefon). — 
Energia Flacăra Ploești a fost 

în Bfjgia un bun ambasador 
fotbalului romîne6c. Fără să 
comporte la valoarea arătată în 
ultimele jocuri din țară, stăptnită 
mai cu seamă în prima repriză de 
trac și nervozitate, echipa ploeș- 
tenilor a obținut totuși o meritată 
victorie și a lăsat o deosebită im
presie celor peste 20.000 de spec
tatori. Gazdele au făcut totul pen. 
tru a obține victoria în acest meci. 
Au prezentat o selecționată a o- 
rașului, alcătuită din zece interna
ționali (5 din echipa A și 5 din e- 
chipa B a Belgiei), care au luptat 
din toate puterile pentru a obține 
un rezultat favorabil.

Echipele au început prudent me
ciul, cu cei doi interi mai retrași. 
Fotbaliștii romîni contraatacă des 
și chiar în min. 4 o combinație în 
adîncime Pereț—Zaharia — D. 
Munteanu aduce mingea la Dră-’ 
gan, care, de la 5 metri, înscrie 
imparabil :1—0 ! Energia continuă

al 
se

Reprezentativa de rugbi a F.S.G.T.—Franța susține 
mîine prinșii joc in țara noastră

parourgă 
oină la 
în cursul 
ea își va

pe stadionul

SOFIA 2 (prin teleion). — 
Dună terminarea întîlnirii de tenis 
dintre echipele asociațiilor Pro
gresul (București) și Cerveno 
Zname (Sofia), jucătorii romîni 
susțin o nouă întîlnire, de data a- 
ceasta în compania jucătorilor de. 
la asociația „Septemvri", 
cu Dimitrov și Ciuparov 
T.D.N.A.

Iată rezultatele tehnice 
strate în zilele de joi și 
simplu bărbați: Caralulis 
Dimitrov (S) 6—3, 6—4; Caralulis 
(P) — Ciuparov (S) 6—8, 
Cristea (P) —
4— 6, 6—3, 3—6
— Ciuparov (S)
5— 7 ; Georgescu (P) 
hailov (S) 9—7, 6—4; Georgescu 
<P) - Mladjov (S) 7—5, 6—8.
6— 2; Serester (P) — Mihailov 
(S) 6—8, 5—7; Serester (P) —

întăriți 
de la

înregi- 
vineri: 

(P) -

2—6;
Dimitrov (S) 

Cristea (P) 
3—6, 6—3, 

Mi-

Mladjov (S) 6—3, 6—1. Simplu 
femei: Stăncescu (P) — Ianeva 
(S) 6—0, 6—0; Stăncescu (P) — 
Nicolova (S) 6—1, 6—1; Andrees- 
cu (P) — Ianeva (S) 6—"2, 6—2; 
Andreescu (P) — Nikolova' (SI 
7—5 ,6—3. Dubiu bărbați- Căra- 
lulis, Georgescu (P) — Ciuparov. 
Mihailov (S) 2-—6, 6—8; ' Cristea, 
Serester (P) — Ciuparov, Mihai
lov (S) 6—2, 6—1; Caralulis,
Georgescu (P) — Dimitrov, Mlad
jov (S) 6—4, "2—6, 2—6. Dublu 
femei: Stăncescu, Andreescu (P) 
— Nikolova,’ Boiadjieva (S) 6—0, 
6—1.

După două zile de concurs, sco
rul este de 10—6 în favoarea ju
cătorilor romîni. întrecerile vor 
lua sfîrșit sîmbătă după amiază 
(n.r. astăzi). Sportivii romîni vor 
sosi la București duminică

T HRISTOV

Mîine dimineață
Giufești. selecționata de rugbi a 
F.S.G.T.-Franța își inaugurează 
turneul în tara noastră. La ora 
11, V. Vardela, arbitrul întrlnirii. 
va chema la întrecere pe cele două 
protagoniste: Locomotiva Grivița 
Roșie și se'ecționata F.S.G.T. In- 
tîlnirea stîrnește un deosebit și 
justificat interes în rîndurile iu
bitorilor sportului cu batonul oval, 
deoarece Locomotiva Grivița Roșie, 
campioana țării noastre, al cărei 
joc este întotdeauna urmărit cu 
multă simpatie, de numeroșii ei 
susținători, înfruntă pe reprezen
tanții ■ una țări în care rugbiul 

-și-a cîștigat un mare prestigiu
Nu i-am văzut la luoru pe com- 

ponenții selecționatei franceze.

fiindcă aceasta va sosi în Capitală 
abia în cursul zilei de azi. Cer- 
ce'tînd însă lista jucătorilor, tri
misă inițial, remarcăm numele 
cîtorva rugbiști de certă va
loare, ca de pildă Franțois Blau, 
de la Beziers, Francis Cafiero din 
Paris, Desire Nury din Roussillon, 
Simon Paltoyan de la Vienne, pre
cum și pe jucătorii: Max Peres, 
Roger Rouillon, Victor Roussel, 
Aime Constans și Aimfr Galonnier, 
toți de la Toulouse, care din in
formațiile pe care le deținem, joa
că în echipe participante în pri
ma și a doua ligă a campionatu
lui francăz. In perspectivă, deci, o 
întîlnire interesantă care sperăm 
că . va satisface ,pe deplin exigen
țele publicului bucureșteăn.

să atace și cei doi Munteanu trag 
puternic de la 20 m„ obligînd por. 
tarul să acorde corner. De altfel; 4 
în tot meciul a fost o „ploaie" deîP 
cornere la ambele porți, toate- ră
mase fără rezultat. Gazdele Bw 
cep să atace insistent și agresiv 
folosind pătrunderile extremelor, 
prin lansare (extremele stăteau 
mult retrase, urmărind să-i scoată 
pe fundașii noștri din dispozitivul ! 
de apărare și apoi — odată tans.i-J 
tă mingea în adîncime — pătrund 
deau în viteză spre poartă.) Top- 
șa a tost depășit în telul acesta d6 
cîteva ori. Dar Marinescu (cel 
mal bun de pe teren) și Roman, 
în ultimă instanță, au lămurit 
toate situațiile critice.

Din. imn. 39, Energia, depășind I 
emoțiile pune stăpînire petjoc.

Cea mai frumoasă parte jtrimeclu-J 
lui a fost repriza secundă; cînd’fa- 1 
zele 6-au perindat prin acțiuni ra- ■ 
pide și spectaculoase dș-’la o 
poartă la alta, încheiate'" cu ?u-<j 
turi puternice. Apărările au fost 1 
însă la post. Belgienii au domi
nat în perioadele dintre min. 60—■ | 
65 și 71—80, dar atacurile lor au j 
fost oprite <L apărătorii noștri, i 
Dfn min. 80 Energia are tot tim-J 
pul inițiativa, atacul său, în care > 
din min. 65 joacă cu mult succes 3 
și juniorul Tabarcea, își creează ; 
muite situații de gol la poarta lui i 
Leysen, și obține două bare (Pa-, ț 
honțu și Drăgan). In ultimul rat- I 
nut, fundașul Schroysen a scos cu 
pumnul de pe linia porții mingea 
șutată de Zaharia după ceăce.’ta ’ 
driblase și portarul. Arbitrul nu a ' 
acordat 11 m.

ENERGIA : Roman—Pahonțu. 
Marinescu, Topșa—Cosmoc, Pereț 
(din min. 65 D. Munteanu) — Za
haria, D. Munteanu (din min. 65 
Tabarcea), Drăgan, Ă. Munteanu, 
Bădulescu.

SELECȚIONATA ANVERS : 
. Leysen—Dryes, Vets, Schroysen— 
Mees, Huysmans—Vliers, Debac- 
ker, J. Wouters, Bertels (din min. 
18 Șchellens), L. Wouters.

Vor fi aminate Jocurile Olimpice?
MELBOURNE 2 (Agerpres). — 
Agresiunea Angliei și Franței 

împotriva Egiptului provoacă se
rioase îngrijorări Comitetului-Olim 
pic australian, organizatorul celei 
de a 16-a ediții a Jocurilor Olim
pice de vară. Comitetul executiv al 
J. O. a ținut o ședință în care a 
analizat -situația creată în urma 

.conflictului armat din Orientul

Mijlociu cu totul contrar spiritului 
de pace în .care trebuie să se des
fășoare Olimpiada. Aceasta ar pu
tea să aducă mari prejudicii Jocu
rilor Olimpice. S-a pus de aseme
nea problema unei eventuale amî- 
nări a deschiderii Olimpiadei.

Pe de altă parte, președintele 
Comitetului Olimpic Internațional, 
A. Brundage, a spus că pentru mo
ment nu știe dacă regulamentul o-

limpic prevede ca țările aflate în 
război să fie îndepărtate de la 
Jocurile Olimpice de Ia Melbourne. 
Această declarație a urmat ca răs
puns la știrile venite din cercurile 
sportive internaționale în care se 
spune că în convenția încheiată de 
Federația internaționă amatoare de 
atletism Ia Los Angeles se prevede 
excluderea de la Jocurile Olimpice 
a țărilor angajate în război.
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