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Comisia regională de schi 
va organiza un cros popular pe
schiuri, „Cupa Suiinarului". ^Cupa 
comisiei regionale de schi", con
cursuri de popularizare precum și 
întreceri in toate raioanele.

munților, zapada și-a așternut din nou covorul strălu- 
’ iit-p. Cabanele vor rămîne In urmă, 

i jn pragul verii viitoare animația 
speâjică iernii.
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IN REGIUNEA STALIN

AU ÎNCEPUT pregătirile 
PENTRU SEZONUL SPORTIV DE IARNA

A sosit toamna și odată cu ea, 
rijile pregătir.lor pentru un nou 
ezon sportiv. Ca în fiecare an. a- 
astă perioadă este folosită pen- 
u pregătirile menite să asigure

uccesul activității sezonului spor- 
iv care se apropie.

n regiunea Stalin au fost lua- 
o serie de măsuri in vederea 

tîmpinării noului sezon spor::-.
igur că în central atenției se 

lâ combinatul sporav din Poiana 
talin, și in special pirt" 

i. Atit pirtia Lupulu.
Sile de

- - ™ cit și
ulinarul. pirtia de sub teleferic 

cele de fond, sint în curs de 
menajare. Se cosește iarba, se 

’ buturugile, se lărgesc por- 
i din pirtia de coborire, etc. 

aestrul sportului I. Cojocaru, 
•ponsabilul tehnic al piftiilor de 

combinat, ne-a relatat planul 
e perspectivă care prevede for- 
area unui strat vegetal pe pir- 
i (care va da posibilitatea să 

schieze la prima zăpadă pe 
îrtia Lupului iar pe sub tete

le cu un strat de numai 15 
m.). Acest lucru ar mări de- 
gur considerabil durata activi- 
ții schiorilor noștri pe zăpadă, 
pt care ar contribui direct la 
dicarea măiestriei sportive a 
hiorilor noștri.
Acest lucru ridică însă o pro- 

lemă: reglementarea turismului 
e aceste pîrt'i în sensul ca cei 
re urcă sau coboară pe pîrtii 

ferească pe cît le este posi- 
11 iarba fragedă semănată pe 

sie porțiuni. Telefericut a fost 
vizuit, mai ales că de aci îna- 
te îl așteaptă o activitate des- 
1 de intensă.
PJrtia de bob va suferi și ea 

nele modificări printre care: 
odificarea locului de sosire fapt 
ntru care virajele 15 și 16 vor 
unite intr-un 
sosirea să se

ația de plecare 
Si cele două 
feri îmbunătățiri. Cea mare va 
tra în lucru pentru rectificarea 

fitului, iar cea mijlocie va fi 
parată studiindu-se 
a lungirii pantei de

grijă deosebită se 
ambulinei pentru cei 
erii săritori - începători vor pu- 

face salturi de 20 metri-
In iarna aceasta se va nune în 
cțiune schillftui iar cabanele 
plecare și sosire vor fi rea- 

enajate și reutilate în vederea 
trecerilor ce se apropie. 
Semnalul pregătirilor în colec-

Pe pisaurile munților, zăpada f" 
ifcr. Tineretul abia a așteptat-?, 

crestele vor cunoaște pțnă

ată un grup de schiori în druți spre plrliile înzăpezite,

1-a dat insa con- 
Recolta-regiunea 

înzestrat colectivul 
Simbăta de Jos cu 
de schiuri în ve

tivele sportive 
siliul regional 
Stalin. Ei au 
sportiv de Ia 
30 de perechi
derea deschiderii unui centru de 
schi. Vor mai funcționa astfel 
de centre și la Fandata (unde 
s-au trimis io perechi de schi un), 
la Rășinari (25 perechi). La Hâi- 
chiu se va organiza un centru 
de patinaj pentru copii.

La iarnă, consiliul regional 
Recolta-Stalin va organiza o se 
rie de concursuri populare in Bran. 
Săcele. Rășinari, Șercaia și Sim
băta de Jos.

Pregătiri intense au pornit și 
cei de la Flamura roșie Orașul 
Stalin (antrenor de schi V. Io-

De cît-eva zile, in unele regiuni 
ale țării tempera tura a scăzut sim
țitor, mențimndu-se sub 0 grade, 
ceea ce a făcut ca jucătorii de ho
chei pe gheață să poată trece de 
la pregătirea pe „uscat" — cum 
numesc ei antrenamentele fără pa- 
tinaj — la acaea specifică, pe ghea
ță. Mai mult, profitlnd de Îngăduin
ța vremii, o serie de formații au 
trecut chiar la organizarea prime
lor meciuri de antrenament-

Astfel, duminică, la Cluj, hoc hei- 
știi de la Știința — una din puter- 
nicele noastre formații — au orga
nizat un joc de antrwiauienit între 
două formații: Știința Cluj (roșii)- 
Știința Cluj (albaștrii), meci care 
a avut loc pe patinoarul din Parc, 
cu ocazia deschiderii sezonului 
sportiv de iarnă-

Partada — deși disputată între 
două formații ale aceleiași echipe 
— a fost totuși dispui tată și s-a în
cheiat cu victoria primilor, care au 
învins cu scorul de 6-2 (2-0, 3-1, 
1-1), prin punctele înscrise de Ad. 
Nagy (3), Tomor, Takacs II, Csa- 
ka II și, respectiv, Cozan (2).

In acest timp, ta lacul BUea, e- 
chipa Recolta A vin tul Miercurea 
Ciuc — eternul rival al C.C.A.-ului 
în lupta pentru titlu — se antrenea
ză de zor, cu tot efectivul, pentru 
ca anul acesta să dea o replică și 
mai viguroasă actualilor campioni.

La rtertel lor, militarii bucura- 
șteni au pledat feri la iacul Bîlea 
pentru a-și continua antrenamentele 

nescu), Energia-Partizanii Păcii 
din Mediaș. Dinamo Orașul Sta 
lin și multe altele.

Nu același lucru se intimpiâ 
în raioanele Agnita. Rupea, in 
colectivrie sportive Energia Emai
lul roșu- Progresul Ttmăveai. Fla
mura roșie Sighișoara unde pre
ocupările pentru 
iarnă sint departe 
făcătoare.

Nici activitatea 
nu va fi neglijată 
zoo.

pe gheață- Deși sint in intirziere, 
bucureștenii au pornit spre crestele 
Făgărașilor, hotărîți să recupereze 
pierderea de timp- înainte de ple
carea lor am discutat cu antreno 
ru.j formației, Mihail Flamaropri 
care ne-a spus că anul acesta echl 
pa C.C.A. se va prezenta în cam 
pionat cu serioase îmbunătățiri tac 
tice. De asemenea, se pare că tină 
rul lonescu va deveni titular, fă 
cted pereche de fundași cu Csaka I

Cît privește restul echipelor, prin 
intermediul unor antrenori pnezenți 
în Capitală am aflat că antrena
mentele se desfășoară intr-un ritm 
susținut. Acum, dacă timpul va 
permite, desigur că se vor organi
za noi jocuri de antrenament și 
chiar competiții amicale-

Asociația sportivă vo
luntară „Spartak" 

■ de pe lingă Minis- 
’ tenul Afacerilor Interne al 
)R.P. Bulgaria a luat fiin- 
, ța la 30 octombrie 1949- 
r Intr-un timp relativ 6curt 
I noua asociație a luat o 
j dezvoltare puternică și 
' astăzi numără peste 200 
) da colective sportive a- 
, vind ca membri funcțio- 
) narii din cadrul ministe- 
. rutei și familiile acestora. 
I Echipele reprezentative 
k ale asociației „Spartak" 
’ au înregistrat succese în- 
1 seim,na te în cadrul cam

pionatelor republicane. 
> Astfel echipa masculină 
( de volei a cucerit cam
pionatul țării In anii 1950 

jși 1951. Atleții acestei a- 
sociații au cucerit probele 

>de triatlon, pentatlon șî 
decatlon în anul 1950. E- 

1 cbipa masculină de bas
chet a fost campioana ță
rii în. anul 1954- Campio
natul de lupte pe echipe 
a revenit sportivilor de 
la Spartak in anuj 1953, 
iar echipa de box a cuce
rit-campionatul pe echipe 
din acest an.

In d«seuțiMe av^e an mghiștri 
francezi un rflat eMeva date pre
țioase asupra activității febrrle 
desfășurată de marea federate 
sportivă muoctoresscă din Fran
ță. pe drumul ridicării sportului 
de mase

Am considerat că cel mai in mă
sură să ne vorbească despre aces
tea este însuși conducătorul teh
nic al delegației de sportivi fran
cezi. Vervialle, inspector la secre
tariatul de stat pentru sport. Fiind 
un om sobri, rezervat și, tăcut, 
ne-am înarmat cu mult curaj îna
inte de a-l ...ataca. Ne înșelasem 
însă, fiindcă fostul luptător în 
„Macquis-ul“ Correzeî, ofițer al 
Legiunii <L> Onoare, s-a dovedit a 
fi extrem de amabil, și fără a se 
lăsa rugat, ne-a furnizat datele ce
rute. L-am solicitat pe interlocuto
rul nostru să 
mul rînd, 
F.S.G.T.

dar 
realizăm dezideratul: 
sportului muncitoresc, 

afiliate la F-S.G.T, 
și fără faimă deose- 

în tim- 
care

Hai să-i a-

,In ciuda marilor greutăți pe 
care le întîmpinăm — ne-a spus 
Vervialle — (fiindcă trebuie să 
știți că sîntem singura organizație 
sportivă nesubvențioăută de gu
vern), progresăm, mai încet, 
sigur, ne 
dezvoltarea 
Echipele 
deși mici 
Sită, au furnizat totuși, 
pul anilor, mari campioni, 
fac cinstea Franței, 
mințim pe atlețîi Macquet, Bail- 
ly, El Mabrouk și pe frați» Syro- 
vatski, pe înotătorul Bozon, pe ci
cliștii Deledda și Vitre, pe gim
nasta CoHette Fanara, pentru a 

Ptnă în prezent, asocia
ția ..Spartak" numără 31 
de maeștri ai sportului. In 
cadrul campionatului re
publican de fotbal, în ca
tegoria A activează 4 e- 
chipe in următoarele ora
șe: Sofia, Varna, Plovdiv 
și Pleven-

Orașul Zagreb, ca
pitala Croației, 
se va îmbogăți 

cu noi baze spor
tive. De cnriind a început 
aici construcția unui ba
zin acoiperit care va servi 
înotătorilor și jucătorilor 
de polo. Pentru realizarea 
acestei baze sportive sî-nt 
necesare fonduri în va
loare de 100 milioane de 
dinari.

Tot la Zagreb, în apro
pierea fluviului Sava, va 
începe fn curând construc
ția unei mari săli de sport 
unde se vor putea desfă
șura diferita sporturi pe 
echipe. Aici vor putea 
avea ioc întreceri la volei, 
baschet, handbal redus, 
tenis, box- Noua sala 
sportivă va avea O capa-

citate de lO.OOO.locuri. Se 
vor aduce noi amenajări 
și stadionului Dinamo- 
După cum am mai scris 
aici se va desfășura în 
sezonul viitor cea de a 
Il-a ediție a întrecerilor 
internaționale ide gimna
stică. In afară de reface
rea gazonului și pustei de 
alergări, în fața intrărilor 
se va amenaja un loc spe
cial pentru parcarea ve
hiculelor. In incinta sta
dionului va fi amenajat 
un centru sanitar care va 
sta la dispoziția sportivi
lor.

Intre 16-18 noiembrie, 
ta Institutul de Gtd- 
tură Fizică și Sport 

din Wroclaw (R. P- Po
lonă) vor avea loc serbă
rile celei de a X-a aniver
sări a înființării acestei 
instituții de Învăț ămlnt 
sportiv superior. Din anul 
1946, cînd au fost puse 
bazele acestei instituții, 
profesorii și studenții au 
avut.de parcurs uir -drum 
foarte greu. Â fost nevofe 
de multă dîrzenie și voin
ță pentru a Se trece Țeste

Foiognafia ne infățifează o f-xzc- 
Setacțtonata F. S. G. T.

(Foto: L MIHAICA) 
nn-i numi dedt pe clțiva din 
cri

Firește, conversația noastrf a 
akmeeat repede spre un târlrr. muli 
mai drag nouă — rugbiul „Avem 
ta Franța circa 50 de echipe de 
rugbî — seniori afiliate la F.S.G.T. 
In același timp, aceste cluburi ac
tivează și în cadrul competițiilor 
organizate de Federația franceză 
de rugbî. Să explicăm: echipele 
noastre joacă în categorii inferioa
re (corespunzând diviziilor a III-z 
și a IV-a) și cum Federația de 
rugbî se ocupă mai mult de echi
pele mari, cu vedete, cele mici n*J 
au o activitate prea vastă. De a- 
ceea, paralel c« competiția oficia
lă, noi am organizat un campio
nat care are drept scop să menți
nă jucătorii noștri Intr-o activitate 
prelungită. Cele mal tari centre 
ale noastre sînt Parisul cu 17 e- 
chipe, Lyonul cu 12 echipe. Toulon 
și Beziers. Ne străduim să intro
ducem rugbiul și în nordul Franței, 
în regiunea minieră, adică acolo 
unde nu a pătruns pînă acum nici 
federația franceză*.

— Dar despre echipele romîne 
de rugbi pe care le-ați văzut ce" n» 
puteți spune?

— Turneul din Romînia 
prilejuit învățăminte extrem 
prețioase. Formațiile romîne 
excelente- Apreciez că ele ar 
lua cu succes în prima ligă a 
campionatului francez. Mi-a plăcut 
în special Locomotiva, care prac
tică un joc variat Cred că trei 
sferturile nu mai au prea multe 

toate piedicile, ocazionate' 
mai ales de distrugerile^ 
provocate de război- Pro
fesorii, împreună cu stu-l 
den ții au trebuit să mun
cească intens la recon-| 
strucția clădirii care su
ferise avarii serioase. Nu' 
s-a precupețit nici un e-< 
fort pentru a se reda a- 
ceastă instituție tinerilor, 
polonezi care urmau să-și’ 
desăvlrșească studiile aici-| 
Astăzi, acest institut este 
unu[ dintre cele mai binel 
văzute 
bucură 
nime.

Pî.riă
tutui de Cultură Fizică și( 
Sport din Wroolaw numă
ră peste 800 de absolvenții 
care activează ca profe
sori, antrenori și instruc
tori de educație fizică ini 
special în Silezia inferi
oară.

Cu prilejul cetei de a 
X-a aniversări, va avea 
loc la Wroclaw o adunare^ 
a tuturor absolvenților 
care vor vorbi despre rea-, 
Uzările obținute. In frun
tea comitetului <fe organi-. 
zare a serbărilor se află 
cunoscutul' îiziolog, profe-' 
sortiîd?. Andrzej Klisieckî 
rectorul' T- ff. F-uluf din 
Wroclaw.

avut.de
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Competiții de sală, dar și activitate
în lunile de iarnă

t

i

Deși n-a „trăit" declt citeva 
ore, zăpada căzută inir-una din 
ultimele zile a constituit un ve
ritabil semnal de alarmă pen
tru activiștii sportivi din Capi
tală

Dar, „furați" de preocupările 
pentru amenajarea de patinoare, 
pentru organizarea competițiilor 
de sală, reorganizarea secțiilor 
etc., activiștii sportivi n-au ui
tat cumva de activitatea din ca
drul complexului G.M.A-? O vi
zită la comitetul orășenesc 
C-F.S. București ne-a oferit un 
răspuns îmbucurător: aspiranții 
G.M.A. vor avea create toate 
posibilitățile pentru pregătirea 
lor în vederea trecerii normelor-

Elevii și studenții din Bucu
rești, aspiranți G.M.A., își vor 
trece norma de notație In ca
drul unor concursuri speciale 
care se vor organiza din două 
In două săptămini, la bazinul 
acoperit Floreasca. Comisia o- 
rășenească de notație ș>-a în
dreptat privirile către acești ti
neri în special, deoarece in lu
nile de vară elevii și studenții 
sint in vacanță- Și comisia oră
șenească de tir va veni tn aju
torul elevilor din școlile medii, 
aspiranți F.G.M.A- Membrii a- 
cestei comisii au luai inițiativa 
organizării unor antrenamente 
chiar în școli. In fiecare dumi
nică dimineața, in citeva școli,

In pregătire:
COMEDIA MUZICALĂ SPORTIVĂ BUJOR AL 124ea”

„Linia de atac" se antrenează... De La stingă spre dreapta: Dan 
Demetrescu, Puiu Călinescu, Ozon, I- Antonescu-Cărăbuș și Al.

Giovani

In curînd, va avea loc în sala teatrului „Constantin Tănase" din 
Capitală premiera comediei muzi oaie sportive „Bujor al 12-lea" de 
George Mihalache jf Nae Roman,

Această piesă aduce pe scenă
'de fotbal.- Repetițiile continuă cu 
torului de scenă N. Dinescu- Din 
Dan Demetrescu, Elena Burmaz, I.
eu, Al. Giovanl, Jeny Arddeanu, Didi Ionescu, Ludgi Ioneseu, Mircea 
Nemens, Eug Popescu, M. Kingsburg, Sergiu Stanciu și Vasile To- 
mazian. In acest spectacol va apare pe scenă intr-un rol episodic și cu
noscutul fotbalist Titus Ozon-

DE VORBA CU PROFESORUL V. G. ANDREEV DE LA INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ DIN MOSCOVA

Există toate condițiile pentru dezvoltarea gimnasticii la Cluj”In
Printre oaspeții care ne-au vizi

tat în ultima vreme țara a tost 
și prof. Viktor Gheorgheevîci An
dreev, de la Institutul pedagogic 
de educație fizică din Moscova.

Cu prilejul vizitei sale în țara 
noastră, prof. V. G. Andreev a 
făcut un prețios schimb de expe
riență cu profesori, antrenori și 
(tehnicieni din diferite colective 
sportive, dîndu-le în același timp 
o serie de îndrumări științifice 
foarte prețioase, în măsură să con
tribuie la ridicarea nivelului gim
nasticii dta țara noastră. Deunăzi, 
prof. V. G. Andreev a poposit la 
Cluj, unde timp de două zile a 
vizitat o serie de colective spor
tive și școli, printre care Flamura 
roșie Ianoș Herbak, Energia, Vo
ința, Școala pedagogică maghia
ră, școala medie de băieți nr. 1, 
Institutul pedagogic romîn, etc.

La școala pedagogică maghiară, 
specialistul sovietic a avut prilejul 
să asiste la o lecție de educație 
fizică, predată de o elevă de 16 
ani, Irina Arany, rămînînd impre
sionat de buna pregătire a acesteia 
ca și de disciplina pe care au ma
nifestat-o elevii.

„Dacă n-ar fi trădat-o tinerețea, 
ne-a spus profesorul V. G. An
dreev, aș fi avut impresia că asist 
la o lecție predată de o profesoară 
în toată accepțiunea cuvîntuhii“.

Am stat mai mult de vorbă cu 
prof. V.G-. Andreev, cu ocazia vl- 

pnn rotație, vor avea loc antre- 
nrmente conduse de tehnicieni al 
comisiei orășenești de tir. Ar
mele de antrenament var fi cu..- 
aur comprimai- Distanțai: 10 tn. 
Pregătiți In școli elevii vor veni 
în zilele de luni, miercuri sau 
duminică la poligonul ,,Gh. Vn- 
silichi‘“, unde își vor trece nor
mele.

Normele de schi vor fi tre
cute în cadrul unor concursuri 
speciale organizate la centrele 
de antrenament ale asociațiilor 
sportive. La Cocioc, va funcțio
na un centru condus de asocia
ția Energia, la Progresul F. B- 
centrul asociației Progresul, la 
Parcul Copilului cel al Locomo
tivei, la C.A.M. al Flamurii ro
șii, etc- Contrele vor fi înzes
trate cu materialele și echipa
mentul necesar și vor avea asi
gurat un număr corespunzător 
de instructori.

Pentru trecerea normei de 
gimnastică comisia de speciali
tate și-a propus să organizeze 
concursuri tn fiecare joi și du
minică. In sfirșit, o ultimă mă
sură — foarte bine venită după 
părerea noastră — este ținerea 
unor cursuri cu cadrele tehnice 
din colective in scopul unei in
terpretări unice a regulamentu
lui G.M-A. Prima dintre asocia
ții care a și trecut la fapte este 
asociația sportivă Progresul.

cu melodii de George Klein 
un crimpei din viata unei echipe 
intensitate sub conducerea direc- 
distribuție fac parte, printre alții: 
Antonescu-Cărăbuș, Puiu Călines- 

zitei pe care a făcut-o la comitetul 
regional C.F.S. Cluj, unde în pre
zența a numeroși tehnicieni spe
cializați în problemele gimnasticii 
au fost abordate diverse probleme 
de ordin tactic și organizatoric.

— Ce-ați putea să ne spuneți 
despre cele văzute în acest oraș in 
privința gimnasticii?

— Mai întîi, am observat că an
trenorii din colectivele dvs. spor
tive au sub îndrumarea lor sportivi 
de diverse categorii, cu care fac si
multan pregătirea. Eu consider că 
această formulă nu este indicată, 
deoarece antrenorul nu se poate o- 
cupa, în mod special de categorii
le superioare, maeștri și sportivi 
de categ. I. Cred, de aceea, că 
s-ar putea crea cel puțin două gru
pe cu un program specific fiecă. 
reia, în funcție de calificarea spor
tivilor

— Despre pregătirea în sine a 
gimnaștilor ce observații ați avea 
de făcut ?

— Pregătirea gimnaștilor— Pregătirea gimnaștilor djn 
Cluj se face, în genere, la un ni
vel satisfăcător. Aș propune însă, 
pentru a veni pe de o parte în a- 
jutoral antrenorului iar pe de altă 
parte pentru a contribui la crește
rea personalității sportivilor frun
tași, ca unele ședințe de antrena
ment să fie conduse de aceștia, snb 
supravegherea antrenorilor, care 
vor interveni numai atunci cînd 
vor conșțata vreo greșeală.

în excursie li 
aparat fotogra

Be malul lacului Tool Păpușii... (Foto: BAZIL ROMAN)
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• Colectivul sportiv Energia 

Minerul Lapeni a reușit 6ă cla- 
«ifice la categoria a III-a 
sportivi, dintre care 36 fete. Tot 
în cadrul acestui colectiv au lost 
pregătiți 18 instructori voluntari 
și 20 arbitri Ia diferite discipline.

• Conducerea Scolii metalurgi
ce din Iași a găsit de cuviință ca 
sala de gimnastică să lie trans
formată săptămînal în sală pen
tru baluri.

Ce are 
secția de 
Iași?

de apus în acest 
învăițămînt a

sens
regiunii

de gimnastică a codec- 
Minerul

o Sala
tivului sportiv Energia
Lupani a ajuns într-o stare îngri
jorătoare. Dușumeaua a început să 
se strice, pereții de asemenea, iar 
conducerea colectivului nu a luat 
nici o măsură. Ba lasă să orga
nizeze aci baluri și tot felul de 
serate. Sportivii cer să fie reno
vată sala pentru a fi de folos sec
țiilor acestui colectiv.

• Colectivul sportiv Voința Cluj 
a organizat o frumoasă expoziție 
de fotografii turistice. Pînă in 
prezent, expoziția a fost vizitată 
de peste 8.000 locuitori ai Cluju
lui.

• In orașul Sibiu s-au deschis de 
curînd școlile sportive de tineret 
la gimnastică și baschet. Ele 
funcționează sub conducerea prof. 
Rudolf Mateiaș și loan Bodescu.

• Sportivii de la mina Certej, 
regiunea Hunedoara, cer condu
cerii întreprinderii să se ocupe de 
buna îngrijire a duhului cultural- 
sportiv.

De la corespondenții noștri
I. Cwrtea, S- Băloi, V. Gli- 
gor ,C. Pitaru, N. Sbuchea 
fi C- Mustață.

— Cum considerați că se des
fășoară gimnastica in școli?

— Aici voi f« mai drastic. Cred 
că gimnastica în școli scar putea 
ridica la un nivel mai înalt, ast
fel ca să aveți sportivi fruntași 
chiar din rîndul elevilor. In plus, 
trebuie să remarc că nu se predă 
gimnastica cu acompaniament de 
muzică, procedeu prin care cred că 
s-ar ridica simțitor nivelul tehnic 
al gimnasticii.

— Ce alte observații ați mai a- 
vea de făcut?

— O observație care se referă la 
utilajul sălilor... In această pri
vință trebuie să spun că m-a sur
prins în special lipsa saltelelor. 
Astfel, la un antrenament la inele, 
la care ani asistat, am observat 
că la aterizare nu există declt o 
saltea. Pentru evitarea accidentelor, 
sălile trebuie să fie utilate cu 
mai multe saltele.

In continuare, prof. V. G. An
dreev a remarcat buna pregătire a 
tehnictonilor noștri și entuziasmul 
cu care aceștia predau fiecare e. 
xercitiu.

— Există toate condițiile, a în
cheiat V. G. Andreev, pentru ca 
gimnastica să se dezvolte tot 
mai mult în orașul Cluj. Aveți nu
meroase cadre bine pregătite și e- 
lemente t'rrere talentate, ceea ce 
renrezintă o chezășie a succeselor 
dvs.

T. STAMA 
E. BOCOȘ

• Activitatea sportivă în școlile din 
Capitală s-a înviorat mult în ultima 
vreme. Dtțiă primele acțiuni încu
nunate de un remarcabil succes, cum. 
au fost concursurile atletice, alte 
competiții vor fi organizate în cu- 
rind. Comitetul orășenesc C.F.S. Bu
curești — prin comisiile pe ramură 
de sport — în colaborare cu secțiu
nea de învățămînt a Sfatului popu
lar ai Capitalei, au inițiat o serie 
de interesante competiții. Astfel, la 
începutul lunii decembrie, sala Flo
reasca va găzdui un concurs de te
nis de masă la care și-au anunțat 
participarea 500 elevi și eleve. In 
aceeași perioadă, în alte patru săli 
de sport se vor desfășura două tur
nee de baschet șl volei. Mai multe 
concursuri de gimnastică șl o com
petiție de handbal redus completea
ză programul sportiv al elevilor din 
școlile Capitalei, în perioada care 
urmează.

© Pentru anul 1957, aceleași foruri 
au preconizat organizarea unei te
meinice activități de natație — cu 
accentul pe formarea centrelor de 
înot pentru copil — și înzestrarea 
colectivelor sportive școlare cu ma
teriale și echipament sportiv necesa
re jocului de rugbi. Tot pentru anul 
1957 — comitetul orășenesc C.F.S. 
București și secțiunea de învățământ 
a S.P.C. au hotărît să organizeze în 
timpul vacanțelor școlare tabere de 
schi, în care soop se va cere și spri
jinul Consiliului Centrai al Sindica
telor.
• Colectivul sporțiv Recolta Dam- 

bău (raionul Tîrnăveni) a format o 
echipă cultural-artistică' numai din 
sportivi. Cei 24 tineri și tinere care 
alcătuiesc echipa artistică se depla
sează în satele și comunele raionu
lui dînd spectacole (scenete, dialo
guri, cîntece) cu subiect din viața 
sportivă. înaintea spectacolelor se 
țin conferințe pe aceeași temă. Din 
veniturile realizate se procură echi
pament și materiale sportive pentru 
înzestrarea colectivului.
• De 10 zile activiștii asociației 

sportive Recolta sînt plecați în țară.

Campionatele universitare în Capi
Studenții bucureșteni manifestă 

un viu interes față de tradiționa
lele campionate universitare, par-' 
tictpînd în mare număr la între
cerile din cadrul primei etape.

La disciplinele în curs de des
fășurare iau parte aproape 10.000 
studenți și studente din facultățile 
Capitalei. Cea mai masivă parti
cipare este înregistrată la probele 
de atletism, care reunesc 4130 con- 
curenți; la volei participă 2906 ju
cători și jucătoare iar la baschet 
1519. La jocurile de fotbal și oină 
participă 886 și respectiv 135 stu- 
denți.

Munca susținută de populariza- 
le a competiției ca și buna pregă
tire în organizarea și desfășurarea 
Întrecerilor se remarcă mai ales 
în colectivele Știința — I.S.E.P. 
(1214 partfcipanți la probele afle-: 
tice, 714 la volei, 301 la baschet, 
352 la fotbal), Institutul Politehnic, 
Universitatea „C. I. Parhon", In-^ 
stitutul Agronomic 
Me d ico-Farmaceutic.

Așa cum era de 
denții de la I.C.F.

și Institutul

așteptat, stu- 
participă în

Despre sportul muncitoresc din Frai
(Urmare din pag 1)

învățat, poate doar în ceea cede învățat, poate doar în ceea ce 
privește spontaneitatea în acțiuni. 
O ușoară rămînere în urmă am re
marcat la compartimentul înain
tării, care nu joacă suficient de 
grupat și ar fi hitsculat de înain
tările marilor echipe franceze de 
club. Și acum încă o apreciere po
zitivă: jucați în-spiritul regula
mentului chiar mai mult declt e- 
chipele franceze".

In încheierea acestor aprecieri 
am vrea și noi să spunem cîteva 
cuvinte. Fără îndoială că turneul 
selecționatei F S.G.T. a fost intere
sant și oarecum util. Dar credem 
că echipele romîne de rugbi din 
.prima categorie, care și-au afirmat

Cu aparatul de fotograf 
in rucsac

Cînd plecați 
în rucsac și un 
nu știți de unde sare... fotogr 
ce va primi premiul I“, spu 
mai de mult Bazil Roman, șef t 
labil la Institutul de Cercetări 
M.I-U, autorul fotografiei alăti 
te, cu care a ctșiigat premiul 
concursul de fotografii turist:1 
anul trecut organizat de Dil 
de Turism și Excursii din C

Urmați sfatul lui, pentru i 
anul acesta se desfășoară un < 
de concurs. Dar, nn uitați un ; 
nuni deosebii de important; . 
mul termen de predare a 
lor este 30 noiembrie-

Scopul? Organizarea unor centr 
schi pentru trecerea normelor G.l 
Pentru început au fost cuprinse 
giunile Suceava, Cluj, Stalln, Ba 
Iași, Pitești, Ploești și Regiunea 
tonomă Maghiară, urmînd ca < 
lalte regiuni să He cuprinse I 
doua perioadă. Asociația Re< 
șl-a „înarmat11 activiștii plecați 
teren cu un regulament privind 
ganizarea crosului pe schi. U 
inițiativă lăudabilă pentru care 
ciația Recolta merită laude, g

© Duminică 4 noiembrie ț 
sportiv „Direcția generala" din 
drul colectivului Progresul I.T 
organizat în împrejurimile ca 
Mflhăileștl un concurs de on« 
turistică la care au luat parte 
chipe reprezentative de cercuri, 
mate din cite 3 persoane.

0 In cinstea alegerii or» 
sportive conducătoare ale asoc 
Voința, la colectivul Voința Pr< 
Servicii se desfășoară o bogată 
vitate sportivă. De trei săptl 
sute de cooperatori se întrec 
concursurile de șah, tenis de 
și fotbal. Săptămâna viitoare va 
loc și un ciclocros la care ver 
ticipa echipe din majoritatea as 
țiilor sportive.

Paralel cu activitatea compe 
nală, munca organizatorică își 
mează cursul. Bilunar au loc șe 
de instruire cu responsabilii 
cercuri iar odată pe lună con 
colectivului sportiv își anali: 
munca.
• Colectivul sportiv Recolta 1 

Teancului a început din timp r 
tirile pentru sezonul sportiv de 
nă. Echipamentul șl materialele i 
tive. schiurile și bocancii au 
scoase de la păstrare și preg 
pentru viitoarea activitate. Sala 
minului cultural a lost amen: 
pentru a găzdui în condiții op 
întrecerile de trîntă și gimna 
ale Spartachiadei de iarnă a tii 
tulul. De asemenea, în eolec 
sportiv se discută posibilitățile 
amenajare a unui patinoar. In 
rînd. se va înființa și cercul de

proporție de aproape sută la 
la campionatele universitare, 
pildă, la probele atletice, din 
talul de 472 studenți și stud 
ale acestui institut se întrec 
număr de 383.

Spre deosebire de cotedî 
sportive ale institutelor mai 
amintite, activitatea din cadru 
lectivelor de la Institutele de 
tru și Cinematografie, Arhitec 
Arte Plastice, Căi Ferate, Coi 
vatorul „Ciprian Porumbescu" 
încă nesatisfăcătoare. Este de 
teptat ca într-un viitor cît mc 
propiat colectivele sportive răr 
în urmă cu organizarea campi 
telor universitare 6ă-și spore 
eforturile în muncă, antren inc 
număr cît mai mare de pârtiei} 
la această importantă compe 
Pentru realizarea acestui obi 
consiliului sportiv orășenesc a 
ciației Știința îi revine o princ 
sarcină ținînd seama că anj 
mentele privitoare la pârtiei} 
la campionatele universitare 
tesc“ cifra de 15.000 studen 
studente din Capitală.

cu prisosință valoarea, merit 
crederea de a înfrunta echic 
club mai tari, mai omogene 
primă categorie, din Franța, 
glia sau Italia. Ne așteriati 
acum, la puține zile înaintea 
neului din Franța și a ’T 1 
Italia, cei care răspund de de 
le rugbiuluî romînesc să confe 
ze întîlniri mai echilibrate. î-. 
jucătorii romîni să aibă ce i 
și să-și verifice cu adevărat p 
Etățile. In ceea ce privește 
pele F.S.G.T., ele pot oricînd 
ni, cu mult folos, echipe dîr 
de a doua divizie a camricnj 
romînesc. mai ales în p—>v 
făcînd astfel o mult ma: bună 
pagandă pentru rugbi.

D. CALINA



lestrul sportului Aurel Irimia, despre deplasarea 
aipiniștilor do la C. C. A. in Bulgaria

De curînd s-au întors din Bul- 
(fia alpiniștii de la Casa Cen- 
ală a Anmatei care au fost timp 
i două săptămîni oaspeții alpi- 
știlor de la Ț.D.N.A. Echipa 
C.A., alcătuită din maeștrii spor- 
lui Emilian Cristea și Aurel Iri- 

alpiniștii fruntași Victor Mă- 
Kă, Matei Schen și Roland i\Vel- 
sns a făcut diferite ascensiuni îin 
unții Rila și munții Pirin.
Am stat de vorbă cu maestrul 
ortului Aurel Irimia, care ne-a 
clara t următoarele:
— In munții Rila, care se gă- 
:sc la sud de Sofia, am făcut 
iuă ascensiuni. Prima a avut ca 
1 atingerea vîrfului Maleovița 
!700 m. înălțime), iar a doua 
;caladarea vîrfului Voglova. Al 
>ilea traseu, care avea 500 m. 
ngime și era de gradul V, a ne- 
sitat 6 ore de lucru în perete.
fost parcurs în premieră de 

aestnul sportului Encio Petkov 
’.D.N.A.) și de mine, dar tura 
fost realizată apoi de toți alpi- 

Iștii de la C.O.A. și Ț.D.N.A, 
in Rila, am plecat în munții Pi
ti, cam la 6 km de granița cu 
recia. Am urcat pe Eltepe (2.925 
i.) d© unde ni se deschidea în 
iă o priveliște de neuitat: la 40 

se vedea vestitul munte 
Bmp, lăcașul zeilor în mitologia 
L^acă, cu vîrful pierdut în nori.

Care a fost cea mai grea 
Iră?
— Cea de la Eltepe, und© a tre- 
it să parcurgem o creastă din 

țirmoră, lată de numai o juma
te de metru, în timp ce în dreap- 
i și în stingă noastră „scăpau" 
feți de cîte 200 m., la verticală, 
țeastă traversare e cea mai grea 
iră de iarnă din R. P. Bulgaria, 
f— Aci se organizează campio
ne republicane de alpinism ?
— Există astfel de concursuri 
Ir au pn alt caracter decît cain- 
pnatele noastre. De pildă, cam

pionatul lor de alpinism se dispută 
numai individual cu asigurare de 
sus. Participă numai începători, 
mai precis alpiniști și alpiniste 
care au cel mult categoria a Il-a. 
De altfel, întrecerile sînt mult 
maii ușoare decît ale noastre și 
se organizează tot contra crono
metru, dar pe stînci de 40—50 m. 
înălțime. Alpiniștii de categoria I 
și maeștrii sportului fac escalade 
de vară și ascensiuni de iarnă 
care nu intră în cadrul campio
natului. Se pune mare preț în spe
cial pe ascensiunile de iarnă, care 
pregătesc pe alpiniștii bulgari în ve
derea deplasării lor în munții Tian- 
San. Datorită posibilităților și pre
gătirii lor, este de așteptat să în
registreze rezultate frumoase. Ei 
își încep pregătirea într-o tabără 
republicană de inițiere alpină care 
funcționează tot anul la Maleo
vița, în munții Rila, o adevărată 
pepinieră de alpiniști. La aceste 
cursuri de inițiere care țin o lună, 
iau parte serii de cîte 40—50 de 
tineri și tinere, selecționați dintre 
cei mai destoinici turiști. In. tabără 
ei aiu la dispoziție profesori de e- 
ducație fizică, antrenori de alpi
nism și toate materialele necesare. 
Pe lingă cursurile practice, de 
inițiere în alpinism, în tabără se 
mai predau și lecții despre floră, 
faună, noțiuni de meteorologie, 
etc. Ar fi bine ca o astfel de ta
bără să existe și la noi.

— Ce alte lucruri interesante 
ați mai văzut în Bulgaria ?

— Bine înțeles, am vizitat So
fia care a devenit un oraș mo
dern; la poalele munților Rila arn 
vizitat uriașa mînăstire cu același 
nume, construită pe la anul 1100 
și oare are cîteva mii de chilii. 
In general, deplasarea a fost foar
te interesantă atît din punct de 
vedere pur sportiv cît și al lucru
rilor văzute.

*

★ ★

O clipă de ră
gaz, înainte de a- 
tacarea ultimei 
porțiuni a vîrlului 
Maleooița de către 
Aurel Irimia
(dreapta) și En
cio Petkov.

★ ★

★

ActîWfafetf profesionala și sporfuffî 
se îmbină armonios la familia Quintal

Vă mai amintiți?
9 octombrie 1966. Pe poligonul 

Tunari se desfășoară ultima pro
bă a campionatelor internaționale 
de tir ale. RJ?.R. la care participă 
reprezentanți din 8 țări europene. 
Sorții au făcut Ca ștandul cu nr. 
39 să fie repartizat maestre! spor
tului din R.P.R. Tereza Quintus, 
iar cei vecin (numărul 40) record
manului mondial ai probei de armă 
liberă calibru redus 3x40, danezul 
Oile Jensen.

întrecerea a început. De la ua 
timp marea majoritate a celor ce 
urmăresc ultimul examen al olim
picilor, s-a stabilit în spatele ștan
durilor 39 și 40. De ce? Tereza 
Quintus trage foc de foc în punc
tul centrai al țintei, acela care in
dică cifra 10. După 20 de focuri 
ea se afla la egalitate cu celebrul 
Oile Jensen, 200—200! O nouă se
rie și Tereza a luat conducerea 
300—299. După următoarele două 
serii ea își menține avantajul: 
498—497. Ultima serie, ultimul 
efort! Primul foc, prunul decar... 
încă unul și încă unul și iată că 
după 8 focuri are 80 puncte. Acum 
Tereza! Da! și cel de al nouălea 
foc este tot decar! Liniște, a li
niște care înseamnă încordare și 
pentru spectatori ca și pentru con- 
curenți... Emoția, acest element 
inevitabil marilor întreceri de tir 
și-a spus cuvîntul și Ultimul foc 
al Terezei s-a înscris în cercul cu 
valoarea 9. Deci un total de 597 
puncte! Același rezultat și pentru 
recordmenul mondial Jensen. Ba
rajul pe muște revine însă trăgă
toarei noastre și odată cu aceasta 
locul II într-una din cele mai 
mari competiții ale anului (pri
mul loc revenise cu 598 p. — un 
punct mai mult decît Tereza! — 
concurentului sovietic Vasiilii Bo
risov). Tereza i-a întrecut pe M. 
Itkis, Jensen, Herșcovici, Sîrb’J, 
Pereberin și pe mulți alții înscrim- 
du-și numele pe tabela pruniați- 
lor acestui concurs.
s..................................... ....... î

In ziua cînd am poposit la Arad 
mă gindeam tocmai la aceste lu
cruri. Și nu intîmpțător, ci fiind
că mă hotărisem să fac o vizită 
familiei Quintus.

Acasă erau doar Tereza și prîs- 
lea familiei, Andrei.

— Am venit de puțin timp de 
la poligon pentru a pregăti masa. 
Ceilalți se află încă la antrena
ment. Dacă doriți să ne vizitați și 
poligonul a puteți face cu ușu
rință deoarece nu sini decît 10 mi
nute de mers pină acolo.

M-am dus cu plăcere unde mă 
îndreptase Tereza Quintus. Poli
gonul orașului Arad pare un. „co
pil" al poligonului Tunari. Așezat 
tntr-un crîng, parcă rupt din pă
durea Băneasa, poligonul de an
trenament are 14 paturi și utilai 
pentru armă liberă calibru redus 
și armă sport. Alături de Ion Quin
tus se antrenau Maria și Eva 
Quintus. Ați luat cunoștință în 
felul acesta că de fapt familia 
Quintus este o familie de trăgă
tori. Antrenamentul era pe sfîrșite 
ca și lumina zilei de altfel și ast
fel am avut răgazul necesar unei 
discuții in care curiozitatea gaze
tărească a stimulat amintirile an
trenorului și trăgătorului Ion 
Quintus.

,Am 45 de ani și meseria de 
bază pe care o practic din anul 
1926 este aceea de strungar. De

La festivitatea de închidere a ca mpionatelor republicane individua
le de ------------- -------------------r-------------------- u— - «20... jî 

Eva,
atunci 
astăzi 
acestei
gar.

cale sigură spre progresul ciclismului
Deși de la startul ultimei în- 
eceri cicliste a anului „Cupa 7 
piembrie" au lipsit în corpore — 
I sau fără o motivare serioasă 
[ >,așii“ sportului cu pedale (0. 
Limitrescu, I. Constantinescu, 
n Vasile, Ludovic Zanoni, G. 
oiceanu, N. Maxim, ș.a.) com-: 
l±-'a s-a bucurat pe prima par- 
["■{atuinci cînd și timpul faVora- 
I a fost un prețios aliat al con- 
Irenților) de un succes demn de 
Ividiat. Tineri fără pretenții șt 
ră victorii răsunătoare în pal- 
pres au contribuit la dinamiza
ta întrecerii, la crearea! unor fa- 

care au ridicat ciclismul la a- 
Ivărata lui valoare spectaculară 

în final au realizat medii ora- 
I foarte bune (în jurul a 39 
k).
tel mai important element a 
Lt însă acela al aspectului Între- 
Mi: zeci de ruperi, hărțueli și 
Biative curajoase, multe, foarte 
Lite scheme tactice noi. Totul a 
|t ca într-o mare Întrecere în 
le titlul pus în joc este cel pu- 
I acela de campioiî republican. 
Imenrte în plină dezvoltare ca 
fel Selaru, M, Voinescu, D.

Munteanu, I. Hora, Petre Gane, A. 
Faniciu, I. Costan, D. Barbu, A. 
Magdo, I. Stoica, E. Rebholtz. I. 
Miinulescu, N. Stepanian, I. Ui- 
■dilă, D. Stănescu, N. Grigore, A. 
Simion, A. Stănescu șr alții au 
contribuit din plin la crearea a- 
cestui spectacol sportiv d© înaltă 
valoare și merită toate felicitările. 

La prima privire, pare curios 
faptul că deși acești tineri cicliști 
sînt antrenați în cea mai mare 
parte de aceiași antrenori ca și 
fruntașii absenți1 la această între
cere, ei au o altă concepție și pot 
fi oricînd exemple pentru ceilalți. 
Explicația am aflat-o chiar de la 
antrenori. Cei care nu au obținut 
încă blazonul' de ,,ași“ se supun 
fără șovăială la indicațiile primite 
și au încredere în cunoștințele pro
fesorilor lor. Cei consacrați șr mai 
ales cei car© au luat parte la în-= 
treceri peste hotare, se socotesc 
acum „atotștiutori", nu primesc 
sfaturi și urmăresc în curse doar 
acțiunile _ adversarilor lor de ace
eași talie. Din această cauză — 
poate și din altele — cursele ci- 

nidiste la care participă șî fruntașii 
trsînt deseori monotone. ^Tinerii

chiar dacă au posibilități să între
prindă acțiuni o fac rareori De 
ce? Uneori ei sînt frînați chiar de 
fruntași, iar alteori sînt timorați 
de numele și reputația de interna
ționali a acestora. Trecerea dia 
grupul tinerilor în cel al consacra- 
ților se face în principiu prin 
schimbarea concepției și adlapta- 
rea.... la mediu. Tocmai în această 
direcție trebuie să acționeze antre
norii și conducătorii ciclismului din 
țara noastră: să insufle tinere
tului mai mult curaj, să-i des
chidă largi perspective (prin selec
ționarea în reprezentative) și să-i 
dea într-un dozaj cît mai mare 
încredere în concepția nouă ■_ & 
cee£ a acțiunilor curajoase. In fe
lul acesta nu se vor mai lăsa an
grenați în greșita orientare tac
tică a multora dintre fruntașii ci
clismului.

Aceasta este învățătura trasă 
după desfășurarea cttrsei ,,Cupa 7 
Noiembrie" și totodată calea siguri 
cătrd progresul sportului cu pedale 
din-țara noastră.

H, N.

tir, reprezentativa asociației Locomotiva d fdst formată din 
Maria, Tereza și Ion Quintusl 
lucrez la C.F.R. Arad șl 
continui să fiu salariaiul 
întreprinderi, nu ca strun-

_ ci ca controlor tehnic. Tot 
aici am primit în anul 1945 șl car
netul de membru de partid. Tirul 
l-am îndrăgit în anul 1942, însă 
am început să-l practic au regu
laritate abia în 1950, odată cu so
ția mea, Tereza. Mai tîrziu cu 
cîțiva ani, mi-am asumat și rolul 
de a pregăti noi cadre pentru ac
tivitatea tirului din țara noastră. 
Am reușit să scot din anonimat 
pe Ecaterina Tulbure, astăzi ma- 
estră_ a sportului și pe trăgătorii 
Enea' Drăgan. Ilie Nițu, Martin 
Costelni, Traian Demșa, Adalbert 
Turtea, Btușor Birăoaș și drept să 
vă spun sînt mai mulțumit de re
zultatele acestora decît de nro- 
priăe mele succese, deși am reu
șit și eu să obțin în cîteva con
cursuri cifre mulțumitoare: 593 p. 
la combinată, 388 p. (cu care am 
șl cucerit titlul de campion R.P.R!) 
la armă sport poziția culcat. S& 
cot, totuși, că deși rezultatele mele 
de trăgător și cele pe * care le-au 
reușit elevii antrenați de mine sini, 
bune, lucrurile cu 
tr-adevăr ■ mîndri 
tuite... i 
Quintus, 
Quintus 
Quintus 
elevi ai 
vitatea profesională — este func
ționară la I.L.L. Arad — cu cea 
sportivă, Te'eza a asimilat în a- 
cești 6 ani toată gama noțiunilor 
tehnice și uneori, vă mărturisesc 
sincer, ne-a dat adevărate exem
ple de dirzenia și conștiinciozita
tea pe care trebuie s-o dovedească 
un sportiv la antrenamente. In 
1952 a cucerit titlul de maest'ă a 
sportului, cu performanța de 348 p. 
la poziția, picioare (record R.P.R.) 
performanță care i-a adus și ti
tlul de campioană republicană. In 
1954 ocupă locul II la armă sport 
poziția genunchi cu 379 p. In 1956 
devine campioană republicană la 
combinată feminină, probă la care 
a realizat 592 p.

La început am fost numai noi 
doi pe poligon, însă în acest an 
la antrenamente au venit și fiicele 
noastre și în ultimul timp chiar 
și Andrei. Maria și Eva (surori 
gemene) care au împlinit de cu
rt nd 16 ani, urnind tradiția au 
venit pe poligon și pentru' începui 
au obținut rezultate mai bune de
cît ne-am fi așteptat. Amîndouă 
sini eleve la liceul de fete nr. 4 
din Arad (clasa a X-a) și paralel 
cu întrecerea la învățătură, în 
„clasamentul" familiei contează și 
rezultatele obținute pe terenurile 
de sport. Pină acum conduce Ma
ria care a ocupat de două ori lo
cul 11 la campionatele republicana 
individuale de junioare (390 p. la 
armă liberă calibru redus poziția 
culcat șl 349 p. la aceeași armă 
poziția picioare)".

In aceeași seară am făcui din 
nou o vizită la locuința fami
liei Quintus. Am stat de vorbă cu 
Maria care mi-a povestit entuzias
mată despre antrenamentele ei șl 
despre arma pe care i-a confec
ționat-o tăticu’. Apoi mi-a vorbit 
despre vigurile inerente acestei 
vîrste. Dorește în primul rînd să 
obțină un loc la facultatea de 
chimie industrială și în al doilea 
rînd titlul de maestră a sportului. 
Nu întîmplător și Eva are visuri... 
gemene: doar împreun!^ și le fău
resc, seară de seară. 1

Cu Andrei Quintus ■ Ieste o po
veste mai lungă. De ^fapt lui ti 
place fotbalul și tirul îi este un 
prieten apropiat n-umaț,. pentru că 
poate să petreacă împreună cu fa
milia ore plăcute la pdiigonul din 
crlngul orașului. Invitâțîb'spre tir

în sinul
Maria 
și de 
sînt 
mei.

care mă pot în- 
sînt cele înfăp- 
f amil iei. Tereza

Quinbps, Eva 
curind Andrei 

cei mai buni 
împletind acti-

este însă barată de dorința de S« 
conduce balonul rotund spre butu-L- 
rile echipei de pe strada. vecini* 
Dar toate se vor rezolva 'mai tie* 
ziu...

Cu Tereza Quintus am discutat 
mai mult despre campionatele in->. 
ternaționale și despre posibilității»' 
de pregătire ale trăgătorilor- prat 
vinâali.

„Performanța pe care am rga- 
lizat-o la campionatele internațio
nale se datorește in mare part»’ 
materialului de bună calitate pe ■ 
care l-am avut la dispoziție taș ul
timul timp. Socotesc însă că noiiă^ 

■celor din provincie, ni se acordit 
prea puține cartușe și că in felul! 
acesta nu avem aceleași condiții 
de pregătire ca trăgătorii bucureș- 
teni. Vreau ca la aitul să realizez-: 
pași noi în creșterea performanțe-, 
lor și să obțin, firește, succese la 
viitoarele competiții. O voi putea 
face numai cu sprijinul 
de conducere a tirului 
noastră".

A ceasta este familia

forurilor
din țara

Aceasta este familia Quintus. 
O familie de oameni care pun tot 
atîta pasiune in activitatea profet 
sională ca și în cea sportivă, fiind- 
că le îndrăgesc deopotrivă.

H. NAUM

6 4Mai multă seriozitate!*.
de scrimă deschis sec- 
Capitală cu ocazia zi-

Concurs
■țiilor din .
lei de 7 Noiembrie. Deci o nouă 
verigă în lanțul succeselor obți
nute în ultima vreme în activita
tea sportului cu armele albe. E- 
ram gata să-i felicităm pe mem
brii comisiei de scrimă a orașului 
București pentru această lăuda
bilă inițiativă prevăzută în planul 
lor de muncă. Dar în ultimul mo 
ment ne-am răzgînd’.t, preferind 
să așteptăm organizarea și desfă
șurarea competiției și apoi să dăm 
„cezarilor" ce li se cuvenea. Fe
ricită inspirație. Pentru că acum 
-- după consumarea întrecerilor 
— sîntem puși în situația să nu 
aducem „cezarilor" laude (cum 
gindisem inițial), ci să le aducem 
o critică aspră, care să-i deter- , 
mine — cel puțin în viitor — să 
fie serioși în acțiunile pe care le 
planifică și le întreprind.

Concursul a fost un fiasco din 
toate punctele de vedere. Partte 
ciparea s-a rezumat în cea mai’ 
mare parte la trăgătorii din sec
ția Progresul F.B. unde, fiind 
conducători tot membrii comisiei : 
orășenești (!), mobilizarea s a pu
tut efectua în ultimul moment 
atunci cînd organizatorii și-aii 
amintit de sarcina prevăzută 
în plan (I). Concursurile au 
început cu mare întîrziere; cele 
de floretă pentru că la ora pri
mului asalt nu exista încă acumu- j 
latorul pentru aparatul electric ! 
de arbitraj, iar cele de sabie și i 
spadă pentru că responsabilul cu j 
materialele, tov. Mihăilescu, ui- ■ 
tase de concurs și... adormise (!). ' 
Valoarea întrecerilor a fost — în 1 
general — foarte slabă, deoarece 
unii trăgători fruntași au refuzat 
să se prezinte (Gheorghe Matei, ; 
Maria Vicol, etc.), iar alții (Barbit 
Olănescu)’ au privit concursul cu 
aceeași neseriozitate cu care; Ț-aur 
tratat înșiși organizatorii'.



Favoriți olimpici' > O întrebare: CINE VA FI „ATLETUL ATLEȚILOR”?

BRUCE WELLS

Unul din favorifii olimpici, 
dar și un mare semn de între
bare. La „europenele" de la 
Varșovia, el a cucerit titlul de ’ 
campion al categoriei mijlocie , 
ușoară, învingîndu-l pe actua
lul profesionist Max Resch. A- 
cesta îl întrecuse pe Tișin, 
care, la rîndul lui obținuse vic
toria asupra lui Papp. Deci, o 
„carte de vizită" semnificativă. 
In ultimii ani nu s-a mai auzit 
însă nimic despre el. Și, deo
dată, iată-l printre participan
ts la J. O.t Compatriot ii săi, 
specialiștii englezi, îl consideră 
în formă de zile mari. In orice 
caz, împreună cu Tom Nichols, 
Bruce Wells duce la Melbour
ne speranfele olimpice -ale pw— 
gilismului britanic.

Decatlonul a fost comparat, de 
tin inspirat comentator sportiv, cu 
o piesă de teatru japoneză, căci,ca 
și' aceasta, el are 10 acte dintre 
care nici unul nu. seamănă cu al
tul și de-a lungul lor sânt expri
mate toate sentimentele specific 
omenești, trecînd del la cea mai 
puternică tragedie, prin toată 
gama nuanțată a disperării pînă 
la bucuria nestăpînită a celui mai 
pur optimism.

De altfel, pare curios să soco
tești decatlonul ca o probă atletică 
atunci cîn>d el înmănunchează 
zece, fiecare prezentă totdeauna; 
singură în orice program atletic, 
fiecare adresîndu-se altor calități, 
avînd o altă tehnică și pretinzând 
alt program de. antrenament. Șî 
totuși decatlonul este o probă. Dar 
ce probă 1 Când indianul american 
James Thorpe își domina adversa
rul cu o siguranță uimitoare la 
Jocurile olimpice din 1912 de la 
Stockholm și totaliza 6.267 puncte 
(după tabela actuală de punctaj 
atît de criticată) a fost socotit 
erou de legendă și a primit titlul 
de „zeu al stadionului". Isprava 
luî a fost însă curînd dată uitării 
și astăzi doar în caietele statistici
enilor mai figurează ca a 68-a 
performanță din istoria prolei. 
Cei care i-au luat locul au fost la 
rîndul lor lăudați și titluri ca „at
letul ideal", „zeul stadionului", 
„atlet al atleților" li s-au adăugat 
numelor lor. Vă mai amintiți de 
derm Morris învingător la Jocu

rile olimpice din 1936? Recordul 
lui (7.310 pet) după tabela actu
ală a 6tat 12 ani în picioare. As
tăzi acest record nu mai impresi
onează, deși continuă șă fie a cin- 
cea performanță mondială din 
toate timpurile, căci șî decatlonul 
a făcut pași uriași'înainte, recor-

V. Kuznețov

durile actuale și la totalul celor 
zece probe fiind tot atît de uimi
toare ca la fiecare în parte. Cine 
va învinge însă la Melbourne ? 
Cine va primi anul acesta titlul de

MAHMUD NAMDJU

Halterofilul Mahmud Nam-/ 
, ;dju va fi probabil unul din cei 
Itnai vîrstnici participanți la 
: /Olimpiadă. Totuși, la cei 40 
< 3d« ani ai săi, sportivul ira- 
' țnfian se află într-o formă exce- 
țltntă. El nu lipsește de la 

; marile concursuri, și înnoiește 
' ^recordurile. In limitele cate- 
’ goriei celei mai ușoare, Nam

dju a deținut recordul mondial 
(315 kg.) a fost campion al 
lumii, s-a numărat printre par
ticipant jocurilor olimpice. A- 
cum, el a trecut la categoria 

'imediat superioară, semiușoară, 
„inaugurând* acest eveniment 
cu un excelent record iranian, 
345 kg. Prin prisma recentei 
sale performanțe, Namdju se 
anunță candidat serios la o 
medalie olimpică.

I
KLAUS RICHTZENHAIN I

J
'<

Studentul Institutului rie 
Cultură Fizică și Sport din 
Leipzig, Klaus Richtzenhain 
este fără îndoială un nume 
nou în rînidul semi-fondlștilor 
de valoare mondială. Klaus 
și-a început activitatea sporti
vă în urmă cu trei ani. Anul 
trecut, la București, Richtzen- 
hain a cîștigat proba de 1500 
m. Apoi el și-a îmbunătățit 
necontenit performanțele ob- 
ținînd la 1500 m. rezultatul 
de 3:43,0 (a oipta performanță 
mondială). Timpuri bune a 
realizat la 1000 m. 2:22,0 și 
la 3000 m. 8:11,4. Printre în
vinșii lui Richtzenhain din a- 
cest -an se numără atf.eți de 
■mare valoare ca Chattawai, 
Nielsen, Barthel și Boysen.

BASCHETUL AȘTEAPTĂ CA LA MELBOURNE 
SĂ I SE HOTĂRASCĂ VIITOAREA ÎNFĂȚIȘARE

La Melbourne nu 
vor avea loc numai 
întreceri sportive. Zi
arele, radioul și a- 
gențiile de presă au 
anunțat de pe acum 
cîte manifestații ex- 
tra-sportive prilejuesc 
Jocurile Olimpice. Ex
poziții de artă, ser
bări, recepții vor fi 
organizate în mai 
toate zilele Olimpia
dei. Dar nu va fi nu
mai atît. Profitând de 
prezenta majorității 
membrilor lor în ma
rele oraș australian, o 
serie de federații in
ternaționale au hotă- 
rît să țină cu această 
ocazie, congresele lor 
ordinare. Printre a- 
ceste federații se află 
și Federația Interna
țională de Baschet pe 
a cărei ordine de zi 
figurează probleme 
de o extremă impor
tanță pentru activita
tea viitoare a acestui 
sport.

Ele pot fi împărțite 
în două mari grupe: 
probleme de ordin 
tehnic , șî probleme de 
ordin organizatoric.

Dintre problemele

de ordin tehnic tre
buiesc amintite ur
mătoarele: propune
rea măririi spațiului 
de 3 secunde cu sco
pul de a îndepărta pe 
jucătorii înalți de sub 
coș. Este vorba de un 
proect susținut de 
tehnicienii francezi și 
americani privind res
tricții asupra acțiunii 
jucătorilor țnalți care 
să nu mai aibă voie 
să arunce la coș de- 
cît de la o anumită 
distanță. Există de 
asemenea propuneri 
pentru micșorarea te
renului de joc, suges
tii care 6e pare că nu 
au prea mulți sprțide 
succes. Mult mai a- 
greată 6e pare că este 
o propunere care pre
vede împărțirea tere
nului de joc în mai 
multe culoare. Fieca
re jucător poate ră- 
rrfiine în aceste sțxații 
un timp limitat, după 
care trebuie să pără
sească ■— cu minge 
sau fără ■— respecti
va porțiune de teren. 
Scopul acestui amen
dament al regula
mentului este acela al 
dinamizării jocului, al

măririi rapidității lui. 
Circulă de asemenea 
propunerea stabilirii 
unei limite de timp 
în care echipa trebuie 
să arunce la coș sau 
să termine într-<un alt 
fel acțiunea de atac. 
Se urmărește prin a- 
ceasta evitarea jocu
lui pasiv, de păstrare 
a mingii care își face 
tot mai mult loc în 
concepția de joc.

Dintre problemele 
organizatorice, con
gresul va discuta for
mula viitoarelor cam
pionate mondiale și 

continentale. In privin
ța campionatelor eu
ropene va fi luată în 
discuție propunerea 
franceză privind or
ganizarea acestora 
după formula turneu, 
sistem tur-retur. Pro
punerea este sprijini
tă de o serie de țări 
printre care și țara 
noastră.

După cum se vede, 
Congresul Federației 
Internaționale de la 
Melbourne are pe or
dinea de zi probleme 
esențiale ale activită
ții viitoare a basche
tului.

Prima scrisoare...
am vizitat orașul dar la ora 19.30 
(locală) ne luăm sborul. Vă salut 
pe toți, IOSIF.

In drum spre 
scena J. O., spor- 
tivii romîni au fă
cut, la 29 octom
brie, un popas în 
„poarta Indiei”: 
BOMBAY, cel mai 
mare oraș comer
cial din sudul A-

siei. De acolo, reprezentanții noș
tri au expediat primele scrisori că
tre patrie. Una dintre ele — autor 
maestrul emerit aii sportului IOS1F 
SIRBU — a sorit pe adresa re
dacției noastre. Am avut astfel 
prima mărturie scrisă privind că
lătoria delegației de la București 
la Melbourne. Iat-o:

Dragii mei,

lată-mă și > la Bombay. Este 
foarte cald. Stăm la un hotel mo
dern, confortabil. Masa foarte 
bună. Drumul âd avionul l-am su
portat mai bide spre sfieșit. Astăzi

„atlet al atleților"? Să răsfoim fi
lele caietului de performanțe din 
acest an. Pe primul loc îl găsim 
pe negrul american Rafer Johnson 
cu 7.755 pct. (deținător de anul 
trecut al recordului mondial cu 
7,985 pct). Numai la 27 pct. de el 
se află recordmanul Europei, atle
tul sovietic Vasili Kuiznețov (7.728 
pct.), omul care din 1950, cînd 
la Berna a cucerit titlul.de. campion 
al bătrînuhii continent^ și-a. îmbu
nătățit recordul la fiecare ocazie. 
Diferența de aproape 200 de punc
te dintre eî și al treilea performer 
de anul acesta, un alt negru Mil
ton Campbell ne îndreptățește să 
reducem problema învingătorului 
la înfruntarea dintre Johnson și 
Kuznețov care pornesc oarecum 
de la egalitate. Superior în probe
le ^de alergări (3.269 pct., contra 
3)132) . Johnson este inferior lui 
Kîfcnețov .la sărituri (2.439 pct. 
contrai 2:156 pct) și la aruncări 
(2595 pct contra 2.325 pct.). Este 
drept că Johnson are recorduri 
personale la șase probe mai bune 
decît cifrele realizate în decatlon, 
ceea ce îndreptățește speranța luî 
de a depăși totalurile realizate 
pînă acum. In același timp, Kuz
nețov șî-a stabilit șapte recorduri 
personale în decatlon și o sinteză a 
celor două concursuri de anul a- 
cesta ni-1 arată capabil să totali
zeze 8.166 pct! Iată deci, că lupta 
este deschisă, fiecare fiind îndrep
tățit să spere la medalia de aur.

(Cine 6 va avea? Desigur, numai 
acela care va reuși să se depășea
scă și să ridice totalul celor zece 
probe pesite 8.000 pct.

înapoia lor o luptă tot atât de 
dîrză se va da pentru looul III. 
Campbell fiind asaltat în special 
de germanul Lauer, tînărul re
cordman european al probei de 
110 m .g. (13,9), superior tuturor 
tn probele de alergări (3.587 pct.)

dar inexplicabil de slab la sărituri 
(1.712 pct.). Deci lupta aprigă de 
la prima pînă la a zecea probă.

La Melbourne ca și la alte edi
ții ale Jocurilor Olimpice, buche
tul eforturilor risipite de-a lungul 
celor zece probe va fi demn de ur
mărit și demn de simpla deviză a 
Jocurilor care în trei cuvinte: Ci-

R. Johnson
tius, Altius, Fortius (mai iute, mai 
sus, mai puternic), rezismă atît de 
fericit frumusețea întrecerilor atle
tice.

GH. EPURAN

„S.U.A. și U. R.S.S. vor taina jocurile’'
•— declară președintele C. O. Italian —
lntr-o conferință de presă, pre

ședintele Comitetului olimpic ita
lian Giulio Onești, a tăcut intere
sante declarații în legătură cu ac
tuala ediție a J.O. Printre altele 
el a spus: .,.

„Două mari țări, care sînt întra- 
adevăr niște continente, S.U.A. și 
U.R-S.S-, vor domina în mod cert 
întrecerile". In ce-i privește pe 
sportivii italieni dl. G. Onești a a- 
rătat că Ia Melbourne vor participa 
cei mai buni pe care-i poate selec
ționa Italia în momentul de țață 
și că din motive obiective (depăr
tarea, lipsa de tonduri, numărul re
dus de sportivi din care să se 
poate tace o selecție mai bună etc.) 
lotul „peninsularilor" este mult mai ' 
redus țață de J.O. de la Londra

țării au trebuit să renunțț la depla
sare deoarece datorită șomajului, 
ei riscă sâ-și piardă posturile pe 
care le au și le țin cu multe sa
crificii. Exemplul unuia dintre cei 
mai buni jucători de polo Carlo Pc- 
retti, care, renunțînd la Melbourne, 
a acceptat un post de inginer în 
îndepărtata Columbie, este conclu
dent.

Președintele G.O. Italian a înche
iat arătfnd că el speră totuși ca 
Italia să se claseze printre primele 
10 națiuni, iar sportivii italieni să 
tie printre protagoniștii întrecerilor.

Motoare de avioane cu reacție 
vor usca pista de atletism -

(207) și Helsinki (256). Președin-
tele C.O. Italian a mai arătat că 
mulți sportivi italieni care ar ti
putut reprezenta cu succes culorile

jyAA- -K-oexS-CAtv ( - -
mMIL, JPoetul

snț. Q-At u fiAt //q.

"t*- Uf M & N 'fi
-ave. —- -

de la Melbourne!
Presupuneți că în timpul des

fășurării concursurilor de atletism 
va ploua și că pista va fi acope
rită cu apă. Lucrul nu este de do
rit, dar dacă se va întimpla a- 
ceasta, organizatorii nu vor 
luați pe ...nepusă masă. Astfel, ir» 
cazul de mai sus, pista va fi us
cată ou ajutorul unui ...motor de 
avion cu reacție! Un astfel de 
motor montat pe un .cărucior va fi 
plimbat pe pistă iar gazele captate 
într-un dispozitiv special amena
jat și încălzite la o temperatură 
de 300 grade vor fi lăsate ...libere 
pentru a-și face datoria.

In ce privește pista de la Mel
bourne se spune că ar fi cea mai 
bună din lume. Ea este acoperită 
cu o zgură specială adusă din A«i- 
gKa și al cărei „secret" este păs- 

'trat cu ...gelozie. Pista de 400 mJ 
Cuprinde 7 culoare, iar în linie 
dreaptă 8 culoare (150 m. lun-l 
gime, 9 m. 75 lărgime).

titlul.de


Ciclismul la Melbou ne
ca acea-stă pro
bă se aleargă și 
individual).

In probele indi
viduale, țxrimii 
trei clasați vor 
primi medalia o- 
limpică respectivă 
și o diploma. In 
probele pe echi
pe, componenta 
tormațiilar clasate 
pe primele trei 
locuri vor primi 
medalii olimpice 
și diplome. In 
cursa de fond se 
va decerna o di- 

șț Federa- 
dciism că- 

aparține 
clasată pe 
loc.

Toate recordurile 
sint „in

olimpice la haltere 
pericol”

Tave Schur (dreapta) din echipa germană, 
din figurile proeminente pentru cursa de fond. 
In clișeu: Schur urmărește atent pe energicul 
olandez Marlin Vr’otfs in timpul unei etape din 
„Cursa Păcii* 1956.

Șpre deosebire de ceilalți spor
tivi, cicEștă sint favorizați de al
cătuirea programiiui olimpic, de
oarece ei au o lună completă pen
tru aclimatizare și continuarea 
antrenamentului la fața locului.

întrecerile se vor disputa între 
3 și 7 decembrie- Probele cuprinse 
în program sint: 1000 m., 2000 m. 
tandem, 4000 m- urmărire (pe echi
pe), , 1000 ui. contra-cronometru
(individual), fond pe circuit.

Iată acum, potrivit regulamen
tului, condițiile de participare; la 
probele de 1000 m. scratch și 1000 
m. contra cronometru individual, 
fiecara națiune va participa cu cî- 
te un ciclist. La tandem, de aseme
nea, cu cite un singur echipaj La 
proba de urmărire pe echipe, fie
care națiune poate înscrie șase 
alergători: patru cicliști var alcă
tui efchipa, iar doi vor fi rezerve. 
La fel și la proba de fond: șase 
înscriși, dintre care participă nu
mai patru (la cursa de fond une
le națiuni participă doar cu nmrl 
sau doi reprezentanți. dat fiind

primi 
o me- 
o sin- 

în-

pkxnă 
ției de 
reia îi 
echipa 
primai

De notat că nici 
un concurent nu 
va putea 
mai mult de 
dalie, pentru

gură performanță obținută 
tr-un concurs cambin art (indivi
duali și pe echipe). Aici, este 
vorba de cursa de fond care va 
avea două clasamente, imul indi
vidual și altul pe echipe.

întrecerile de haltere din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Melbour
ne pot fi considerate, pe drept cu- 
vînt, cele mai importante de a- 
cest gen care au avut loc vreodată 
în lume. Valoarea ridicată a con- 
curenților. numărul mare al țărilor 
participante vor asigura acestor 
întreceri un succes fără precedent 
Analizind ultimele rezultate {Ați
nute de cei mai buni halterofili 
din lume Ia competițiile oficiale și 
antrenamente, sînte-n îndrituițî să 
credem că toate recordurile olim
pice vor fi depășite cu prilejul în
trecerilor de la Melbourne

Anul acesta, lupta pentru pri
mele locuri Ia cele șapte categorii 
se va da din nou între halterofilii 
sovietici și americani. Ținînd seamă 
de rezultatele ultimelor competiții 
de mare amploare (campionate mon- 
diafe, mtîlnirea U-R-S.S:—S.U.A.) 
halterofilii sovietici au șanse să iasă 
din nou victorioși. In ambele 
echipe vor evolua cei mai buni 
halterofili; Stogov, Cimiskian,

Udodov, Kostilev, Bogdanovski, 
Vorobiov, Medvediev (U.RS.S.); 
Vinci, Berger, George, Konno, 
Shepard, Shemanski, Anderson 
(S.U.A).

Cele mai interesante întreceri 
vor avea loc la categoria grea, 
pentru că, în rîndul acestor parti
cipant! se numără oameni ci o 
forță deosebită. Ultir-e'e rezuitate 
arătă o creștere bruscă a perfor
manțelor. De pOdă, Anderson este 
favoritul Nr 1 al !ntre-'erik>r (a 
totalizat recent 533 kg.!) Pentru 
Jocul II vor hrpta Alexei Medve
diev (U.R-S.S.) care a 
lele trecute 493 Kg. și 
nul Silvetii (485 Kg.), 
grea", Arcadii Vorobiov

/ Ecouri olimpice 
fi 
>z • In satul 
tanează cel mai
(g poștal din Australia Aci pot fi ~ 
tagăsite cărțile de telefon
ta capitalelor tuturor țârilor Far-.2 
(hticipante la J. O. Perse na lai ■'
z/care deservește oficiul cunoaș-fi 
ta te fiecare mai multe limbi «n £ 

sistem de telefoane
ta permite ca. la nevoie, s» se re- 
tacurgă la serrici le »-e’ '«ter 
tapret-
tata • Temperatura aeob șsait de .7 
C^scăzuta inregîetra:. in aceiteta 
(fii e Ia Melbou—. face ^nva-g 
tagiî" mai ales ț n re rejrez»n-zz 
^tânjii țărilor dfn zonele calde ~ 
taale globului. Astfel, nigerieni: ■; 
tase pling necontenit de frig, au 

cerut o „provizie" suplimentară
ta de pături și aproape că nu >t>*ta 
^drăznesc să iași din locuințe ta 
J/la anumite are. '5

S
olimpic fnnețio- jp 

modem oLcm
atei

paralete?

Cum a ajuns tinărui înotător
Murray Rose la 17.59.5 

pe 1.590 metri
Rezultatul excepțional realizat 

de tînărul înotător australian Mur. 
ray Rose pe 1-500 m. (nou reco'd 
mondial cu 17 min. 59 sec. 5) a 
produs o vie surpriză mai ales în 
rîndul specialiștilor. Cel mai sur
prins s-a arătat Însuși Sam Her
ford antrenorul proaspătului re- 
eordman care nu bănuia cît de 
mari sînt resursele elevului săi-

Cîteva amănunte despre perfor
manța lui Murray Rose arată ca
litățile înotătorului australian. In 
cursa record el și-a „semănat" pe 
drum adversarii, terminînd-o cu un 
avans apreciabil (1. Rose 17.595; 
2. Gary Winram 18.50.9; 3. John 
Donohue 18.55.7). Iată și timpii in
termediari realizați de 
Rose (pentru fiecare sută 
tri) : 1-06.6, 2-18.4, 330.0, 
5.54.3, 7.06.8, 8.19.1, 9.31.9, 
11.57.0, 13.10.0, 14-22.8.
16.48.8, 17.59.5. De remarcat re
gularitatea cu care a fost par
cursă fiecare distanță intermediară.

Performanța realizată dg h-.otă- 
tonuJ australian arată și faptul că’ 
un înotător poate obține rezultate 
de valoare pe distanțe lungi, chiar 
dacă și-a limitat pregătirea la 
probe mai scurte (400 m., de pil
dă), cum a făcut în vederea J.©- 
actualul recordman mondial.

Specialiștii, ca și cei care se o- 
eupă de aceste probleme, așteaptă 
cu intere^ desfășurarea probei de 
1.500 m. la J-O. ța^care vor parti
cipa, în. afara lUh.tMurray Rose, 
foștii deținători ai.iijecordijliii Geor
ge Breen (S.U.A,)b își Fi’ruhashi 
(Japonia). ,{i3

Murray 
de me- 

4.42.0, 
1044.4, 
15.35.6,

Nemulțumiri la Melbourne
îndată după începerea an 

trenamentelor s-au ivit primele 
nemulțumiri. Astfel, după cum 
transmite un corespondent al 
ziarului italian Corriere dello 
Sport, canotorii care au vizitat 
lacul Wendouree de la Ballarat 
nu s-au arătat încîntați de lo
cul desfășurării probelor olim
pice. Priveliștea este într-ade- 
văr frumoasă, dar baza spor
tivă nu este pregătită cu tot ce

e necesar pentru o competiție 
de talia Olimpiadei.

Un protest al italienilor la 
care s-au raliat și alte delega
ții, a fost prezentat organizato
rilor asupra circuitului ciclist 
de la- Broadmfadows. Se pare 
că organizatorii — cărora nu 
le-a mai rămas timp pentru a 
aduce amenajări traseului — 
au ales un alt circu't la perife
ria orașului Melbourne.

II 
I i

I

dinwieo/a
2 noiem- 

1956 pe rui- 
de la Olimp 

inmi-
ne/e 
ceremonia 
nării flacărei oiim. 
pice. După pechiuJ 
obicei o preotea
să luminează unui 
alergător grec 
căra olimpică

i

spera la ua 
ce la catego-

Bogdanovski 
adjudeca me-

ridici: zi- 
argentinii- 
La -setni- 
(U.RS.S.)

— cu 462,5, record mondial — va 
avea de înfruntat pe americanii 
Shepard (care a reușit $ă totalize
ze 457,5 kg.) și Sheffianski, care 
va participa probabil la pcezstă 
categorie. Cu mari șanse pen
tru primele locuri concurează 
și francezul Debuf care a reu
șit un excelent record al țării sale 
432,5 Kg. 1 La categoria mijlocie, 
Tommy Konno c.u rezultatul său 
de 437,5 Kg. poate 
loc fruntaș, în timp 
rja semimiijlocie 
(U.R.S.S.) își poate
dalia de aur. Foarte pasionantă 
se anunță întrecerea la „ușoară" 
între Kostîlev și P. George ale 
căror performanțe sînt apropiate 
(în jurul a 380 Kg.)- La catego
riile mici (semiușoară și cea mii 
ușoară) superioritatea este cate
goric de partea halterofililor so
vietici : Cimiskian sau Udodov 
și respectiv Stogov. Se pare că la 
aategoria semiușoară, U-R-S.S. 
va fi reprezentată de doi haltero
fili (Cimișkian și Udodov care 
se pot clasa pe primele două 
locuri) dar numai în cazul când 
Uniunea Sovietică nu va avea re
prezentant la o categorie (proba
bil mijlocie).

In afară de halterofilii Sovie
tici, și 
curează 
trebuie
(Mizrai 
345 la
„ușoară" etc.), 
Iov, Veselinov, Abadjiev), de po
lonezi (Zielinski care a totalizat 
330 kg. la cat. pană!, Czepulkov- • 
ski, Dziezik, Bialas etc).

cei americani — care con- 
pentru primele locuri, 

să amintim de iranieni 
315 la „cocoș", Namdjou 
pană, Tamarez 362,5 ]a 

de bulgari (Niko-

SA NE ADUCEM AMINTE
Au participat spor
tivi din 44 de țări 
cu excepția Ger
maniei, căreia nu 
i s-a permis să 
concureze. între
cerile s-au desfă
șurat pe stadionul 
constituia o „minu- 
La această ediție,

Cok»nbes, care 
ne a tehnicii", 
sportivii englezi au întrerupt seria 
succeselor sportivilor americani. 
Abrahams, Liddell și Lowe obțin 
rezultate excepționa'e. Primul la 
100 m. — 10.6 sec. Liddell, de pro- 
lesie pasto-, a stabilit un nou re
cord mondial Ia 400 m. cu timpul 
de 47,6. Finlandez :F Nurmi cuce
rește din nou 4 medalii de aur (la 
probele de 1500 m.. 5000 mi, 3000 
m. cro6 și 10.000 m. cros). Proba 
de maraton a revenit finlandezului 
Ștenroos, în vîrstă de 40 ani. cu 
timpul de 2h.41.22.6.

La natație succese deosebite ob
țin americanii Johny Weissmuller, 
Arne Borg și Andrew Charlton. 
Weissmuller, care mai tîrziu a de
venit artist de cinema, a câștigat 
probele de, W0 m. și 400 m. liter 
cu timpul -'ere 59,0 și resnectiv 
5:04,2.

TurneuTAi&fotbal a revenit sud- 
americanilor. Echipa Uruguaiiilui 
a învins cu.,7-—0 Iugoslavia, 3—?0 
S.U.A., 5—1*’Franța, 2—1 Olanda 
și 3—0 Elveția.

Au participat 3015 
t A a a ooncurenți din 46
luZO -------  d* ^ri. Proba de

400 m. gânduri a 
Amsterdam^'.,- î“

Tot aci a fosf în
vins și Nurmi de 

către compatriotul său Viile Ri- 
toli. Prima victorie a japonezilor a 
fost obținută la triplu salt. Mikio 
Oda, în vîrstă de 20 ani. a reali
zat o performanță de 14,35 m.

Pentru prima oară în istoria 
J. O. participă la anumite probe 
atletice și femeile. La aruncarea 
discului, pe primjl loc s-a clasat 
poloneza Halina Konopacka cu 
39,62 m. stabilind un nou record 
mondial.

Turneul de fotbal a revenit din 
nou echipei Uruguaiului.

Î932 — 
Los 

Anjțeles

Această ediție, 
cea de a X-a, s-a 
desfășurat sub 
semnul crizei eco
nomice din lumea 
întreagă. Au parti
cipat doar 1408 
sportivi din 38 de 
țări. Popoarele își 

pe acum rezistențamanifestă de
și repulsia față de fascismul ger- dalia de argint.

man. Sportivii polonezi și francezi 
au stat jos în mod ostentativ în 
timpul intonării imnului german.

Jocurile nu au fost scutite de cî- 
teva regretabile incidente. La me
ciul de polo Brazilia—Germania, 
arbitrai întîlnirii a fost crunt bă
tut, iar unul dintre luptătorii itali
eni a înjunghiat pe un sportiv 
german care îl învinsese.

La atletism, s-au înregistrat 
performanțe foarte bune. Au fost 
stabilite 16 recorduri mondiale și 
25 recorduri olimpice. O mare sur
priză a constituit-o victoria polo
nezului Janusz Kuszoczinski în 
proba de 10.000 m„ cu timpul de 
30:11,4.

Probele feminine s-au desfășu
rat la un nivel foarte ridicat. La 
100 m. victoria a revenit polonezei 
Stella Walaszievicz cu 11,9. La 
natajie, cei mai buni s-au dovedit 
sportivii japonezi, care au cucerit 
5 din ce'e 6 probe.

La Los Angeles au participat și 
sportivii cehoslovaci. Doi dintre ei 
au realizat performanțe foarte 
bune. Este vorba de tatăl lui Sko- 
bla, care- în 1932 a cucerit medalia 
de aliMa haltere (cat. grea cu O 
performanță de 380 kg.) șt de tatăl 
lui Pșgfljpika, tare, tot la haltere, 
s-a clasat pe locul II cucerind me-

• Administrația poștelor aus- & 
g traiiene a pus in vlrnare la C 
2 sfîrșitul lunii trecute pertru timr 
Ș bre oomemortnd Jocurile Olim- G 
g pice. Reproducem două dintre g 

ta aceste timbre : acela in valoare /• 
ta de 4 șilingi reprezintă insem- G 
S nele orașului Melbourne și g 
ta cercurile olimpice, iar acela X- 
i^'în valoare de 7 șilingi repre- X 

> zintă flacăra olimpică si it 
6 cercurile olimpice.

g • Cantități masive de 
2mente vor f. ---------- — —
5 tre participanții la J. O-:

> tone de carne, 
ta 2.500 kg. de

fu

£ 
>5

£ 
fu
Vf >5
% dus absența campionului euro- 
r p-ean de box Hippolyte Annex 
$ din formația Franței. Explica- 
^2 ția absenței- oficială: Annex 
>z este deprimat și obosit fiziceș- 
5 te, neoficială: a fost eliminat 
n . ... .. . A
£ 
fi £

£

fi £
>2
>1

>.

•ă 
aii masive uv aii- 
fi consumate de că-*8

H7$
30 tone zahăr, 2)

z.ouu Kg. ae cafea, 560 tone^j 
fructe, 3 tone de...languste etc.gî
Pentru procurarea a 85 tone de 2/ 
orez s ă făcut apel la producă-ta 
tocii din India, Siam și... Aus-D 
tralia. In fiecare zi se vor con-ta 
suma 70 hectolitri de lapte, n 
Toate aceste alimente vor fi >2 
preparate de 192 bucătari, din-ta 
tre care 30 malaezi, indieni și fi 
chinezi. 23 restaurante și 12 2 
cantine vor servi menuurile 
nînd seama de specificul na-j$ 
țional. ta

• O serioasă surpriză a pro- ta

6

pentru ca a manifestat tendințe ta 
profesioniste sau, cum a decla-k 
rat antrenorul federal Viainey,)g 
„Annex nu a mai 
tul unui amator".

■ttvut sufle-

pleca spre
Dumas, re- (6 
la săritura 

ștacheta 
2 m. 133, iar Bud 
aruncat sulița la 79)2 
0(0*

• înainte de a 
Melbourne Charles 
cordmanul mondial 
ân înălțime a trecut 
fixată la 
Held a 
m. 87.
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După etapa de duminică a campionatelor republicane de volei
• Echipa clujeană FI. roșie a 

lăsat o frumoasă impresie în par
tida cu redutabila formație a Lo
comotivei București, pe care a o- 
bligat-o să se întrebuințeze serios 
pentru a cîștiga în cinci seturi. 
Mai mult chiar, clujencele au tre
cut pe lîngă victorie, pentru că în 
primei» două seturi — pe care le-au 
pierdut totuși — au condus și încă 
destul de confortabil. In ciuda re. 
venirii tinerelor echipiere ale H. 
roșii Cluj din următoarele două se
turi (pe care le-au cîștigat de alt
fel comod la 7 și la 10) care lăsa 
să se întrevadă apreciabilele lor 
șanse de victorie, ele nu au putut 
să realizeze în ultima parte a jo
cului decît 4 puncte.

Explicația acestei nereușite finale 
o constituie, în- cea mai mare 
parte, lotul cu totul restrâns (șap
te jucătoare) pe care l-a folosit 
echipa clujeană și1 care a fost 
supus la un serios efort în fața 
unor adversare mai experimentate. 
Concluzia rezultă de la sine.

® O situație onusă a oferit-o e- 
chipa feminină Dinamo București, 
care, deși dispune de un lot destul 
de numeros, nu l-a folosit în între, 
gime și cu mai mult curaj, în me
ciul cu Energia București, mai 
ales atunci cînd echipa de bază nu 
,,mergea". Astfel, deși tot setul Ill 
(care a 
ferență) 
de.abia 
gat cu 
au fost 
toare, Taț'ana Grigorescu și Nicu- 
lina Gabor, prima dovedindu-se 
chiar foarte utilă. De asemenea, 
este puțin explicabilă scăderea rit. 
mului de joc al tinerelor dinamo- 
viste în ultima parte a întîlnirii, ta 
contrast cu echipierele 
București, 
cu toate

fost pierdut ia mare di- 
ilustrase 

în cel de 
deosebită 
introduse

această situație, 
al IV-lea (cîști- 
greutate la 14) 
alte două jucă-

Energiei 
mai virst'nice și care 
acestea au depus spre

Sîmbătă și duminică se desfă
șoară la București ultima etapă 
a campionatului republican de 
lupte pe echipe. Cu această oca
zie vor fi premiate formațiile 
clasate pe primele trei locuri și 
în același timp va fi cunoscută 
echipa care urmează să-și apere

A apămt:
Revista „cultura fizica și CDODT» kt- 1 < vSPORT" Nr. 11'1956 cu urmă

torul cuprins:

s x x — Spartachiada popoare
lor din U.R.S.S. expresie a dez
voltării sportului de mase

E. HORN — în ajunul Jocurilor 
Olimpice

E- GHiBU — Sesiunea de comu
nicări științifice în domeniul 
culturii fizice

G V. BEREZIN și A. VRABIE — 
Unele p. rticularități ale tehnicii 
mersului alternativ în doi timpi 
la schiorii R.P.R.

M PETRESCU — Conferința me-
. todieă de la Kiev în problemele 

gimnasticii sportive
F SOOS — Lâszlo Hires despre 

problemele fondului și semifon. 
duilui nostru

G ZUGRAVESCU — Despre spe
cializarea timpurie ta jocurile

, sportive
L. VASILESCU—Metodica iniție

rii și perfecționării aruncării la ■ 
coș în semicîrlig

A IONESCU Educația fizică 
în școlile medii mixte de cultu
ră fizică generală

C BUCUR și C. EILHARDT — 
Contribuții la îmbunătățirea. 
densității lecției

I

haltere rezervatConcursul de 
sportivilor fruntași a fost pro
gramat inițial duminică în sala 
Floreasca. Intre timp însă, sala 
a fost cedată și organizatorii au 
fost nevoiți să programeze între
cerile în sala Buletinului Oficial. 
Dar concursul -nu s-a puț’ut ține 
nici aici, pentru că în ultima cli
pă s-a constatat Că sala este im
proprie. Așa încît concurenții care 
veniseră duminică dimineața la 
sală au fost nevoiți să-și încerce 
„norocul" la... Floreasca. Aici, 
în sala de antrenament concursul 
a- avut totuși loc, dar în condiții 
ca totul necorespunzătoare pentru 
o întrecere rezervată sportivilor

Mingea lovită cu putere de Doina 
bune jucătoare In meciul Știința 
blocajul sibiencelor. Dar ea va 

te atentă la fază
sfîrșitul jocului eforturi remarca
bile. Două aspecte care trebuie să 
dea de gîndit conducătorului echi
pei dinamoviste, C. Vieru.

• In urma jocurilor de dumini
că, clasamentele celor două cam
pionate de volei nu au suferit mo
dificări însemnate. Singura mal 
importantă a înregistrat-o Progre. 
sul I.M.T. Cluj, care prin victoria 
obținută ta fața Frogresului I.T.B. 
a săltat de pe locul 7 pe locul 4 
Iată configurația acestor 
mente •

1. Locom.
2. Dinamo
3. C.C.A.

MASCULIN 
Buc.

Buc.

clasa-
*

Activitatea la handbalul de cîmp
e pe sfîrșite

12 12
13 11
14 6

Ivănescu, una dintre cele
I.C.F.—Voința Sibiu, a trecut prin 
fi reluată de Felicia Bogorin, foar* 

(Foto: M. PETRESCU)
4. Progresul Cluj 1
5. Progresul LT.B. 1
6. Știința Arad 1
7. Energia Or. St. j
8. Progresul Galați 1
9. Știința Timișoara
10. Dinamo Constanța

FEMININ
14 13 1 41:11

14 12 2 38:13
14 10
13 10
14 8
14 6
13 4
14 3
12 1

1. Pragr. C.p.C.S.
2. Știința I.C.F.
3. Dinamo Buc.
4. Locom. Buc.
5. Voința Sibiu "
6. FI. roșie Cluj
7. Voința Or. st.
3. Energia Buc.
9. Dinamo Timișoara
10. Progresul Cluj

13
1»
13
12
13
12
13

7 6 28:25 20
6 7 25:30 19
8 6 23:24 13
3 10 19:33 ÎS
3 9 21:32 15
0 13 9:39 13

27
26
244 33:23

3 35:17 23
6 30:27 22
8 28:30 20
9 18:30 17

M.ÎINE LA RUGBI:

Dinsmo Buc.—Energia I.S.P.

Activitatea de anul acesta la 
handbalul de cîmp este pe sfîrșite. 
Duminică s-a încheiat și campiona
tul masculin categoria A, așa în- 
cît nu a mai rămas să se dispute 
decît o etapă în campionatul fe
minin categoria A, în care victo
ria ng-i mai poate scăpa echipei 
Progresul Orașul Stalin.

Dar, cu toate că întrecerea echi
pelor masculine de categoria A s-a 
terminat duminică, titlul de cam
pion este tocă ta joc, deoarece 
Știința Timișoara mai are de dis
putat un meci restanță cu Progre
sul Arad. De altfel, în această 
competiție mai stat de jucat și alte 
meciuri restanță; Energia Reșița 
— Dtaamo 6 București și Energia 
Timișoara — Voința Sibiu. Din 
toate aceste partide însă, impor
tantă pentru configurația clasa
mentului este numai aceea dintre 
Știința Timișoara și Progresul 
Arad, întîlniire care se va disputa 
la Arad, joi 15 noiembrie.

Tot atunci 
Lugoj derbiul 
talui feminin

se va desfășura la 
codașelor campiona- 
categoria A, între

Flamura roșie U.T.T. și Energia 
Reșița. Victori-a în acest meci este 
echivalentă cu rămînerea în cam
pionatul categoriei A, tacit vă pu
teți ușor imagina interesul stîrnit 
de meciul dintre cele două forma
ții. Vom preciza că un meci nul 
face ca situația să rămînă aceeași, 
urmînd să fie limpezită de ultima 
etapă, în care timișorencele stat 
mai avantajate (meci acasă cu 
Știința Timișoara), echipa din Re
șița avînd de jucat la București cu 
Flamura roșie Steagul roșu, a 
doua clasată în campionatul cate
goriei A.

Duminică trebuia să se dispute 
meciul amînat anterior între echi
pele de categoria B Energia I. C. 
M- Reșița și Progresul Odorhei, 
formație care fusese în cursa pen
tru titlul acestei întreceri. Văzînd 
probabil că nu mai au nici o 
șansă să-și asigure unul din pri
mele două locuri și deci calificarea 
în categoria A, hadbaliștii de la 
Odorhei nu s-au mai prezentat. 
Rezultatul meciului este așadar 
6—0 în favoarea reșițenilor.

locul în competiție în fața Voin
ței Lugoj. O atenție specială me
rită întrecerile din grupa IV, nu 
numai prin faptul că sînt cele 
mai echilibrate din întreaga e- 
tapă, ci mai ales prin aceea că 
vor lămuri — în sfîrșit — situa
ția locurilor 2 și 3 în clasament. 
Deocamdată C.C.A. Se află pe 
locul 2 la egalitate de puncte cu 
Progresul Lugoj. Iată însă pro
gramul ultimei etape, care se va 
desfășura în sala Dinamo: sîm
bătă : grupa I : Progresul Bucu
rești, Dinamo București, Energia 
Reșița, Energia Hunedoara, gru
pa II: " ‘ ~ .
Voința Tg. Mureș, Energia Baia 
Mare, duminică: grupa III: E- 
nergia Cluj, FI. roșie Cluj, FI. 
roșie Arad, Dinamo Satu Mare, 
grupa IV: Progresul
C.C.A., Energia Ploești, 
tiva Timișoara.

e Intîlnîrile restante 
tapa a IV-a au loc la 
la 15 noiembrie în sala 
Tze-dun“. Se vor întrece 
ceastă ocazie 
rești, Voința Tg Mureș, FI. roșie 
Arad și Locomotiva Timișoara.

• Finala pe țară a întrecerii 
școlilor de tineret a fost animată 
pentru 20—23 decembrie.

© Din informațiile pe care le 
deținem reprezentativa de lupte 
clasice F.S.G.T.-Franța va sus
ține la începutul lunii decembrie 
două întîlrriri în țara noastră. Ad
versari probabil: selecționatele a- 
sociațiifor Locomotiva și Energia.
• Meciul de baraj dintre Voin

ța Lugoj și echipa care se va 
clasa pe locul 15 în campionatul 
de lupte pe echipe se va desfă
șura — probabil — în deschidere 
la prima întîtaire pe care o va 
susține reprezentativa FSGT.

Energia Orașul Stalin,

Lugoj, 
Locotno.

e-din
București 

„Mao- 
cu a- 

Progresul Bucu-

fruntași: un podium improvizat 
(de cea mai proastă calitate,) 
sală neîncălzită, praf. etc. Firește 
în aceste condiții nu puteam aștep
ta rezultate bune, și ca atare 
comportarea majorității haltero
fililor a fost sub posibilitățile lor: 
Dancea 365 kg. la semigrea, Ro
man 327,5 kg. la semimijlocie, 
Andronovici 255 kg. la semiușoa- 
ră etc. Sîntem convinși că și cei
lalți concurenți care au doborît 
recorduri personale, ca de pildă 
Bălcăceanu (cat grea) 362,5 kg. 
Delcă (semigrea) 355 kg. și Io- 
nescu Lisias (310 kg.) ar fi ; ob
ținut, în condiții normale rezul
tate cu mult mai bune. Conclițz.iă? 
Concurs prost organizat. DacîUjo- 
rijn obținerea unor rezultate Jjjipe 
să se ofere concurenților cele'ț rnai 
bune condiții pentru întreceri.

Miercuri după-amiază 
dionul Dinamo se vor 
două dintre primele noastre e- 
chipe de rugbi, Astfel, fruntașa 
clasamentului, Dinamo București, 
va îmitîlni Energia I.S.P., 
care s-a dovedit în ultimul 
a fi în foarte bună formă, 
nirea va începe la ora 15:

Iată acum cîteva rezultate 
gistrafe în jocurile de duminică: 
Energia Petroșani — Progresul 
Sănătatea 6—3 (0—3) în cat. A.; 
Energia Tîrnăveni — Voința' Cluj 
13—0 (5—0), Locomotiva Cluj-
Energia Lupeni 22—0 (9—0), E- 
nergia Ploești-Locomotiva Buzău 
0—0, Știința Timișoara-Știința
Arad 15—6 (9—3),. Știința Bucu
rești — Știința Galați 15—3 (3—0), 
Energia Mine București—FI. roșie 
Orașul Stalin 9—3 (3—0), toate 
în cat, B.

pe sta- 
înfrunta

echipă 
timp 
Intîl-

înre-

Vineri, staibătă și duminică s-au 
desfășurat ultimele întreceri hipice 
din acest an. Activitatea competi- 
țională a luat sfîrșit cu campiona
tul de mare fond desfășurat ta trei 
etape pe o distanță de aproape 300 
km- Cel 17 călăreți care și-au dis
putat titlul de campion republican 
au parcurs diistanța București-Pi- 
tești și retur, înapoindu-se în Capi
tală duminică după-amiază în jurul 
orei 17. Pe parcurs, călăreții a-u tre
buit să dea dovadă nu atît de vi
teză în conducerea calului, cit de 
regularitate. Im schimb, la înapoie
re, din apropierea podului Constan
ța, participanții la campionatul re
publican de mare fond au parcurs 
distanța pînă la hipodromul Bănea- 
&a galop în plină viteză. Spectacu
loasă a fost îndeosebi întrecerea de 
pe pista Jiipodromului — un ade
vărat derbi de galop- Cel mari bun 
rezultat a fost obținut de Constan
tin Vlad de la Dinamo (antrenor 7- 
Stuparu) care a ocupat primul loc, 
cucerind astfel titlul de campion re
publican. Loaurile următoare au re
venit, în ordine, călăreților: Vasile 
Pinciu (Victoria) pe Posnaș și Gh. 
Soare (Dinamo Buc.) pe Amalia.

Primele constatări ta legătură cu

desfășurarea campianatutai republi
can de mare fonid stat din cete mai 
mulțumitoare. Organizarea a fost 
mult mai bună decît anul trecut, 
accidentele (destul die numeroase 
la Ultima ediție a acestui campio
nat), au fost cu grijă evitate șl, ta 
general, nivelul tehnic al întrece» 
rilor a corespuns.

Semifinala campionatului 
republican de popice

In cadrul semifinalei campiona
tului republican de popice pe e- 
chipe, Energia Ploești a întâlnit 
formația Energia I.O.R. Bucu
rești. Ca și în tur, victoria a re
venit ploeștenilor, care au dobo
rît 4839 popice față de cele 4708 
ale bucureștemlor.

Comunicat
Institutul de Cultură Fizică a- 

nunță că Examenul de Stat ce ur
ma să aibe loc între 1—15 decem
brie, nu se mai ține conform noii 
dispozițiunj a Ministerului învăță, 
mîntului.

Nervozitatea este mai mult decît dăunătoare în baschet
Pentru echipele masculine, etapa 

a Vl-a a returului campionatului 
republican de baschet a adus oa- 
recari clarificări. Prin înfrîngerea 
echipei C.C.A. de către Locomotiva 
P.T.T., dinamoviștii bucureștenî 
și-au mărit considerabil șansele 
pentru cucerirea titlului de cam
pioni, Progresul Orașul Stalin nu 
mai poate scăpa de retrogradare, 
iar Știința I.C-F. s-a apropiat ver
tiginos de locul care-i poate aduce 
căderea din prima categorie a țâ
rii. La fete întrecerea pentru titlu 
se dă acum numai între Energia 
București și Știința I.C.F., iar în 
disputa pentru evitarea retrogra
dării stat angrenate mai multe e- 
chipe care luptă cu disperare să se 
depărteze de ultimele două locuri, 
ale căror ocupante vor fi cunoscu
te probabil numai în ultima etapă. 
Clasamentele oglindesc, de altfel, 
destul de bine această situație. 
Iată-le :

FEMININ

1. Energ. Buc. 15 13 2 903-585 28
2. Știința I.CkF. 14 12 2 767-546 26
3. Locom. Buc. 15 11 4 708-573 26
4. Știința Min.

înv. Buc. 14 10 4 825-679 24
5. Progr. Oradea 15 7 8 734-797 22
6. FI. r. Oradea 15 5 10 622-797 20
7. Voința Orașul

Stalin 15 4 11 663-828 19
8. Știința Cluj 15 3 12 600-753 18
9. Energia Cluj 14 3 11 533-740 17
10. Prog. T. Mureș 12 4 8 541-603 16

MASCULIN

17 15
15 16

1. C.C.A.
2. Dinamo Buc.
3. LOC, PTT BUC< 16 13

4. Dinamo Oradea
5. Progresul

17 11 6 1162-1038 23

Arta Buc. 16 a 8 944-1000 24
6. Energia Cluj 17 7 10 929-1025 24
7. Șt. Timișoara 15 7 :« 857- 881 22
8. Știința I.C.F. 16 6 10 965-1012 22
9. Progresul I.M.F.

Cluj 17 4 13 903-1116 21
10. Din. Tg. Mureș 14 4 10 786- 901 18
11. Prog, Tîrgu

Mureș 14 4 10 953-1007 18
12 Progr. Or. St. 16 1 15 741-1122 17

Și acum cîteva cuvinte despre 
cea mai importantă întîtaire a eta
pei, în care Locomotiva P.T.T. a 
dispus de C.C.A. Trebuie să 
precizăm că victoria se datorește 
următoarelor trei elemente: 1. jo
cului bun și curajos al lui Florin 
Cucoș (a înscris 41 puncte, deci 
60 la sută din totalul obținut de 
întreaga echipă, realizînd procen
taje de 53 Ia sută la aruncările 
din acțiune și 76 la sută la arun
cările libere) ; 2. .apărării excelente 
practicate de petetiști; 3. nervozi
tății excesive a jucătorilor mili
tari. Pentru jocul prestat, echipa 
Locomotiva P.T.T., antrenată de 
prof. Vâsile Popescu, merită din 
plin laude. Intr-adevăr, în afară 
de faptul că au beneficiat de a- 
portui foarte consistent al lui Cu
coș, care se dovedește în mare pro
gres și ou largi perspective de dez. 
voltare a talentului său, petetiștit 
au făcut un joc inteligent, curajos, 
reușind ca în apărare șă-i „țină" 
cu 6.ucces pe jucătorii de.la C.G.A., 
a căror eficacitate este .’pine cuno
scută.

Despre C.C.A. trebuie jsă spunem 
că a jucat sub valoarea reală, nu 
atît în apărare, unde Cucoș nu 
putea fi ținut decît ett faulturi,

cît în atac, unde nu am văzut de. 
cît rareori, contraatacurile, arun
cările de la semidistanță și jocul 
pozițional clar și agresiv cu care 
ne obișnuise această echipă. Cauza 
trebuie căutată în primul rînd to 
pregătirea morală a jucătorilor, 
care în1 acest meci au fost 
nervozitate excesivă, ceeiaj 
dăunat simțitor coordonării 
nilor lor tactice șt preciziei 
runcările la coș (procentaj 
sută). Și acum, ca un amănunt 
care nu trebuie să însemne o ex
plicație pentru înfrângere, dar care 
subliniază starea psihică a unor 
jucători: în ultimul minut de joc, 
cînd C.C.A. conducea cu un punct, 
Testiban a ratat 6 (!) aruncări li-' 
bere. Este, într-adevăr, o... perfor
manță 1

Ar fi greșit să încheiem fără a 
aminti de comportarea studentelor 
de la IC.F. care ta meciul cu Loco
motiva au fost o adevărată reve
lație. Ne referim Ia relaxarea și 
calmul cu care au acționat și care 
constituie, fără îndoială, princi
pala explicație a scorului categoric 
cu care au învins. Știința I.C.F.- 
a acționat precis, agresiv, contra
atacurile sale au fost prompte, iar 
aruncările de la semidistanță au 
contribuit mult Ia destrămarea 
parării adverse. Procentajul de 5U 
Ia sută obținut în aruncările dta 
acțiune constituie de altfel un suc
ces, mai ales dacă ținem seama 
că a fost realizat într-un meci im
portant în lupta , pentru primul loa. 
Oricum, comportarea studentelor 
poate da de gîndit echipei Energia 
București, cealaltă' pretendentă lă 
titlu, care în ulfimele două etape 
a jucat departe de valoarea sa 
reală 1 * î-* ■

DPjSTANGULESCU

de O 
ce a 
acțiu- 
în a- 
28 Ia



Campionatul de box pe echipe 
no este în măsură să suscite 

interesul asociațiilor?
Sînt convins că pentru orice 

,,microbist" al boxului, spectator 
fidel al reuniunilor pugilistice 
mari și mici, întâlnirea care a o- 
pas sîmbătă seara, în sala Giu- 
lești, echipele asociațiilor Energia 
și Locomotiva a însemnat o amară 
deziluzie. Și nici nu putea fi altfel. 
S-au desfășurat zece meciuri sub 
orice critică, boxerii care au în
crucișat mănușile, cu excepția lui 
Dănilă Done, aflat în formă bună, 
au făcut parcă totul pentru a ne 
demonstra cum nu trebuie să se 
boxeze, iar arbitrii de ring, pen
tru a se situa probabil în nota 
generală, au privit cu pasivitate 
la mulțimea de abateri de ia re
gulament și nu au făcut nimic 
pentru a curma avalanșa de ob
strucții de tot felul. Din păcate 
asemenea constatări s-au putut 
face deseori pe parcursul campio
natului republican de box pe e- 
chipe din acest an. Indiscutabil, 
boxerii și antrenorii, despre care 
am scris mereu în coloanele zia
rului nostru, au o mare parte ce 
vină în spectacolele pugilistice 
inadmisibil de slabe la care ne-a 
fost dat să asistăm în ultimul 
timp. Dar nu este mai puțin ade
vărat că și majoritatea asocia
țiilor care au înscris echipe în 
campionat dovedesc o atitudine 
vitregă față de boxerii lor, se de
zinteresează de condițiile de an
trenament, nu întreprind demersu
rile necesare pentru a asigura io
turi complete și nici nu par prea 
îngrijorate de rezultatele defavo
rabile „scoase" de echipele tor. 
Oare exemplul asociației Voința, 
care a acordat atenția cuvenită 
acestui campionat, preocupîndu-se 
de asigurarea tuturor condițiilor 
pentru echipa sa reprezentativă, 
nu este în măsură să trezească 
celelalte asociații din somnolență?

Un alt aspect negativ este ca
drul necorespunzător în care se 
desfășoară cdle mai. multe reu
niuni. De pildă, în Capitală, în- 
tîlnirile s-au disputat aproape de 
fiecare dată intr-un „decor" care 
nu se potrivea nici pe departe cu 
amploarea competiției. Sîmbătă 
seara, boxerii de la Energia și 
Locomotiva au evoluat într-o sală 
mică, friguroasă, situată la mare 
distanță de centrul orașului. Rin
gul, de proporții reduse, cu un as
pect nu tocmai plăcut, din cauza 
uzurii sale îndelungate, nu era 
nici el pe măsura uneî compe
tiții care se adresează celor maî 
buni boxeri ai țării. Cum este 
posibil ca asociația Locomotiva, o 
asociație cu vechi tradiții pugilisti
ce, să se dezintereseze în aseme
nea măsură de organizarea reu
niunii care-i fusese încredințată?

Și acum, cîteva cuvinte despre 
meciuri. O notă bună pentru Dă
nilă Dane, care pe zi ce trece, se 
impune drept „semiușorul nr. 1“ 
al nostru. Sîmbătă seara au e- 
voluat mulți boxeri tineri. Unii 
dintre ei au certe calități, dar 
comportarea lor este umbrită de 
obstrucții, majoritatea provenite 
dintr-o slabă cunoaștere a regu
lamentului. Este cazul „ușorului" 
Gheorghe Gui, care are tendințe 
spre boxul în linie, dar atacă de 
multe ori periculos cu capul. Au
rel Morăruș, un bun puncheur, 
foarte combativ și tenace, trimite 
multe lovituri eu mănușa des
chisă. G. Popa abuzează de late
rale și, în consecință, cade în ace
eași greșeală ca și Morăruș. I. 
Boceanu, deși bine pregătiți tehnic, 
prezintă multe lacune în apărare.

Așteptăm remediile. Ele există 
și trebuie puse în aplicare 1

MARIUS GODEANU

® In urma trierii și omologării 
celor 479.309 variante depuse la 
concursul Pronosport nr. 45 (etapa 
din 11 noiembrie) au fost stabilite 
următoarele premii:

Premiul I: 34 variante cu 12 re
zultate exacte a cite 3.348 lei fie
care.

Premiul II: 486,5 variante cu 11 
rezultate exacte a cite 280 lei fi-et- 
eare.

Premiul III: 4423,1 variante cu 
10 rezultate exacte a cîte 46 lei 
flecare-

• I. S. Pronosport reamintește 
participanților care au obținut va
riante cu „0“ rezultate la con 
cursul nr. 45 din țl noiembrie că 
trebuie să-și completeze formula- 
nete-comunicare pînă cel mai tîr- 
zki joi 15 noiembrie. In caz con
trar nu se va putea lua parte la 
atribuirea premiilor speciale.

• Programul concursului Pro- 
nosport nr. 46 (etapa din 18 no-

ILIE SAVU DESPRE TURNEUL C.C.A. IN ANGLIA 
Șl DESPRE FOTBALUL ENGLEZ

Deși turneul echipei de fotbal 
C.C.A. în Anglia s-a terminat de 
mult, totuși discuțiile pe margi
nea comportării virtualilor cam
pioni ai actualului nostru campio
nat continuă. Faptul este explicat 
prin aceea că pentru prima oară 
o formație romînească de fotbal 
trece Canalul Mînecii pentru a ju
ca în patria acestui popular sport 
si, trebuie s-o recunoaștem, nu 
fără succes. Iată de ce am căutat 
să stăm de vorbă cu antrenorul 
Ilie Savu, unul dintre tehnicenii 
care au însoțit echipa în Anglia.

UN BILANȚ POZITIV

— „Se discută într-adevăr foarte 
mult despre turneul fotbaliștilor 
de La C.C.A., de a căror pregă
tire mă ocup împreună cu Ștefan 
Dobay. Și se discută sub diferite 
aspecte, uni! fiind de părere că 
C.C.A. și-a făcut datoria, alții 
fiind impresionați mai mult de re
zultatul ultimului meci din cele 
patru susținute. Și pentru unii și 
pentru ceilalți, consider necesar să 
arăt că echipa noastră a fost una 
dintre puținele care s-au încume
tat să accepte un turneu compus 
din patru jocuri. De obicei, echi- 
pele care vin în Anglia joacă cel 
mult două meciuri, și nu fără a 
scăpa neînvinse"-

DOUA ȘCOLI DE FOTBAL

— „Prin ce se caracterizează 
jocul fotbaliștilor englezi?"

— „Prin forță și foarte multă 
mișcare. Evident, ei sînt și buni 
tehnicieni, dar pot spune că forța 
și alergarea primează asupra teh
nicii. De altfel, Wolwerhampton, 
ca și primele două echipe clasate 
în campionatul englez, practică

In 
re
de

în-

fi

un joc bazat pe aceste arme, 
schimb, Blackpool Și Arsenal 
prezintă cu totali alt gen de 
fotbal, mult mai apropiat de cel 
obișnuit pe continent și, bine 
țeles, cu care ne putem acomoda 
mai ușor. La aceste echipe am 
văzut preluări de mingi foarte 
corecte, combinații ingenioase în
tre jucători, într-un cuvînt, un 
fotbal creator. „Lupii", care ne-au 
învins în ultimul meci în condi
țiile cunoscute în țară, joacă mai 
puțin fotbal, dar sînt inepuizabili, 
urmăresc cu perseverență mingea, 
știu să folosească orice busculadă 
pentru a cîștfga balonul și par a 

invincibili pe teren propriu".
BATRINUL ARSENAL ESTE 

MAI T1NĂR CA ORICiND
— „Cea mai bună echipă 

pe care am întîlnit-o a fost, fără 
îndoială, Arsenal. Aci s-a păstrat 
și s-a dezvoltat tot ceea ce a fost 
mal bun în fotbalul britanic, s-a 
folosit tot ceea ce are bun fotba
lul continental. Jucătorii nu depă
șesc 24 de ani, dar dovedesc o 
maturitate fotbalistică remarca
bilă. De altfel, împreună ou Black
pool și într-o oarecare măsură cu 
Luton Town, această echină re
prezintă cu cinste frumusețea și 
puritatea fotbalului In patria a- 
cestui sport"

— Echjpa noastră era cunoscută 
în AngSa?"

— „Organizatorii au avut grijă 
să ne prezinte înaintea turneului, 
ceea ce avea să ne servească de-a 
lungul celor patru jocuri progra
mate în Anglia. Victoria noastră 
de acum cină luni asupra 1u! Lu
ton Town, la invitația căreia am 
întreprins turneul, constituia ș» 
ea o recomandare. Dar, cea mai 

iembrie) este alcătuit din 10 me
ciuri de categoria B și 2 din cam
pionatul italian. Credem că nu 
mai este nevoie să subliniem in
teresul pe care-1 trezesc întâlni
rile ultimei etape din categoria 
secundă. Dacă situația promova
telor e clară (Recolta Tg. Mureș 
în prima serie și Energia St. ro
șu în seria II-a vor juca în cam
pionatul viitor în cat. A), forma
țiile amenințate de retrogradare 
nu sînt încă bine cunoscute, de
oarece pentru categoria C... can
didează mai multe echipe decît e 
necesar! De altfel, 6 din cele 10 
meciuri ale programului se vor 
disputa sub «emnul acestei incer-

convingătoare carte de vizită » 
fost comportarea echipei în jocul 
cu Arsenal. îmi dau seama că e- 
chipa de care mă ocup, împreună 
cu colegul meu Dobay, reprezintă 
o valoare certă, deși este uneori 
inegală. Vicepreședintele Federa
ției engleze de fotbal, care ne-« 
însoțit în tot timpul vizitei noas. 
tre în Anglia, mi-a declarat că 
valoarea echipei C.C.A. este la 
nivelul celor mai bune formații 
europene și, după părerea sa, o 
întrece pe cea a fruntașelor fotba
lului francez. In privința ultimului 
joc mă simt dator să arăt că. 
trecînd peste incorectitudinile de 
arbitraj, scorul exagerat 3-a da
torat și oboselii fizice a țncători- 
lor, ca și unei destinderi firești 
survenită în urma primelor tre* 
întîlniri. Oricum, ne-am făcut da
toria de a cere îndată după joc 
revanșa, pe care sperăm s-o pu
tem obține chiar în primăvară la 
București, pentru a dovedi în fata 
publicului bucureștean că nu me
ritam înfrîngerea."

Echipa de juniori a Științei Cluj, campioana țării pe anul (Foto : L. TIBOR)

Buni la fotbal, buni și

A fost sau nu 11 metri?
șala comisă de Piki Kroner în a- 
precăerea unei infracțiuni care tre
buia sancționată cu o lovitură de 
la 11 metri, pe care arbitrul n-a a- 
cordat-o-

Faza s-a desfășurat în felul ur
mător : i

In timp ce Dinamo presa, jucînd* 1, 
cum se spune, cu fundașii pe centru, 
o minge respinsă de apărarea oră- 
deană a fost interceptată ide Toth, 

Icare, neavînd în față decît pe Bă
cuț II, l-a feintat și a pornit vije
lios spre poarta hii Uțu. Acest prim 
moment al fazei s-a petrecut în a- 
fara careului- Băcuț II, neputîndu-1 
opri pe Toth, l-a tras de tricou, dar 
totuși m felul acesta nu a reușit 
să-l oprească, mingea rămînînid mai 
departe în posesia jucătorului oră- 
dean- Arbitrul a acordat avantaj și 
n-a oprit faza. Băcuț II a insistat 
însă și l-a oprit neregulamentar pe 
Toth- De astă dată, Piki Kroner 
a acordat o lovitură liberă de la 
16 m. în favoarea echipei orădenc. 
Ac credem nor ca a greș>t arbitrul, 
undea el a aprecmt Jocul .«frac

tals și chiar cu șanse de victorie în. Pr!ma « faza, cmd a aph.

Peniru a doua oară consecutiv, 
cupa rezervată echipei campioane 
la juniori, a luat drumul Clujului, 
centru cu o veche tradiție fotba
listică, îmbogățind vitrina trofee
lor cucerite de sportivii Științei. 
Ea răsplătește eforturile și perse-: 
verența depuisă de tinerii fotba
liști clujeni care au dovedit anul 
acesta un sensibil progres, fapt re
marcat în special în meciul de du
minică. Față de echipa care a dis
putat anul trecut finala cu echipa 
bucureșteană Tînărul Dinamovist
I, Știința Cluj a întrebuințat nUr 
mai doi jucători noi: interul 
dreapta Pană (care a entuziasmat 
spectatorii prin calitățile sale de 
inter-creator) a luat locul lui Ma
ier, iar Tocilă a fost înlocuit au 
Tatu în linia de fundași. Gu o 
componență atît de puțin schim
bată, echipa a apărut însă complet 
alta câ joc.

Arbitrajul prestat de Piki Kromer 
la meciul Dinamo Bucureștd-Pro 
greșul Oradea a fost obiectul unor 

• vii discuți!- Și noi ne-am numărat 
printre cei oara am subliniat — de 
altfe] cu regret — faptul că un ar
bitru cu atît de bogată experiență 
și cu vaste cunoștințe a putut avea 
o zi atît de.-, slabă.

Cu deosebire ne-a surprins gre-

pentru gazde. Juventus, deși joa- Just legea avantajului-
că în deplasare, pornește totuși « Infracțiunea repetîndu-se și atunci 
favorită în meciul cu Atalanta. In «cînd Toth a ajuns în careu, este 
încheiere, vă reamintim că și la «clar că arbitrul trebuia să acorde 
acest concurs se vor atribui ca *11 metri, orice altă decizie ne mai 
premii speciale pentru „0“ rezul- «constituind în ace] moment un a-premii speciale pentru „0" rezul- «constituind în ace] moment un a- 
tate 2 motociclete IJ. și 5 ceasuri avantaj, ci un dezavantaj pentru e- 
de mină Doxa- ț^chipa oradeană.

Două comportări diferite
Ecourile mai stăruie încă în jurul partidei de do

minie;!, dintre echipa sovietică Burevestmk și Ener
gia Flacăra Ploești. Evofaiția formației din Chsșmăa 
a stîrnit multe comentarii, ca și comportarea echi

pei ploeștene.
— „îmi place foarte mult cum joacă această 
echipă — _ ne spunea după meci antrenorul Ilie 
Oană. Mai ales m-a surprins plăcut mișcarea în 
teren a jucătorilor. Au o alură de jucători de va
loare. O mențiune specială liniei de atac pentru

fantezia, varietatea și spectaculozitatea jocului ei. Prin tehnică, 
tactică și pregătire atletică, Burevestnik ne-a fost superior și ar fi 
putut cîștigat daca înaintașii erau mai insistenți și mai preciși la 
poartă".

Dacă echipa sovietică a făcut o impresie foarte bună, fiind apre- « 
ciată de specialiști și spectatori, în schimb Energia Flacăra Ploiești ' 
a dezamăgit. Toată lumea a așteptat din partea ei o cu totul a.:ă { 
comportare, aceea cu care ne-a obișnuit în actualul campionat: joc i 
tehnic, ansamblu bine pus la punct, combativitate, eficacitate. A ' 
fost însă departe de toate acestea și asta s-a întîmplat tocmai în- i 
tr-un joc internațional în care jucătorii trebuiau să simtă mai mult * 
ca aricind răspunderea misiunii lor pentru a reprezenta cu demni- J 
țațe fotbalul nostru. Unii jucători se pierd în mod surprinzător în . 
jocuri internaționale (Topșa, Zaharia) ca și cum nu ar avea ex- 1 
periența jocurilor grele și comit greșeli elementare; alții vădesc ‘ 
tendințe vedetiste (Neacșu, Băduleseu, frații Munteanu) manifestate * 
în modul cum se comportă pe teren și dăunătoare atît randamen- ' 
tulm individual cit și rMWfe^nf-’ echipei, cum s-a întîmplat du- ' 
minica. Șmt aspeoie care trebuie analizate cu atenție și tratate î 
cu seriozitate pentru a opri această echipă — realmente valoroasă ț 

ae ,a se transforma într-o formație care să nu ne mai poată re- ) 
prezenta în meciuri internaționale și, deci, să nu se mai bucure ‘ 
de încrederea la care îi dă dreptul locul fruntaș ocupat în campio- *

Pregătirile, începutePregătirile, începute anul acesta 
prin luna februarie sub conducerea 
antrenorului Nicolae Munteanu și 
continuate în retur de Willy Cova
ci, în prezent și jucător de hochei 
pe gheață, și-au arătat roadele.

Dacă anul trecut juniorii de la 
Cluj au impresionat mai mult prin 
pregătirea fizică și dorința lor de 
a învinge, anul acesta ei s-au im
pus în primul rînd printr-un joc 
de calitate, prezentîțidu-se în mare 
progres atît din punct de vedere 
tehnic cît și al concepției de joc. 
împreună cu juniorii Energiei Plo
ești ei au realizat un meci foarte 
valoros, o adevărată finală, care a 
plăcut celor aproape 15.000 de 
spectatori. Atunci cînd au avut 
mingea, juniorii clujeni au știut 
să o paseze cu precizie acolo unde 
trebuia, au dovedit un bun plasa
ment și un eficace joc de cap. In
tr-un cuvînt, victoria lor a fost ob-

invățătură
ținută pe m rit, deși echipa pe care 
au întîlnit-o în finală se prezenta 
cu o carte de vizită impresionantă' 
neînvinsă mai bine de un an și 
j’umătate. Petroliștii n-au jucat 
însă la valoarea lor normală și au 
fost lipsiți «de calm în momentele 
decisive.

Pentru tînăra echipă din Cluj, nu 
au existat meciuri ușoare sau gre
le : toate au fost privite cu aceeași 
seriozitate. Tocmai de aceea au 
cucerit primul loc din seria a 
VUl-a, serie .foarte valoroasă, su
ferind o singură înfrîngere, la Cîm- 
pia Turzii.

Paralel cu antrenamentele, o 
mare însemnătate a fost acordată 
educației acestor tineri fotbaliști, 
care nu puteau face parte din e- 
chipă dacă nu dovedeau, prin no
tele obținute la școală sau facul
tate, că se pregătesc ou rîvnă și la 
învățătură. In această privință tre
buie să arătăm că Dorel Șerban, 
portarul echipei, este unul dintre 
ce mai sîrguincioși studenți din 
anul III al facultății de medicină 
din Cluj, ca și extremul dreapta 
Alexandru Papiu, fruntaș în anul 
II la Politehnică. Alături de ,ei 
trebuie să mai notăm pe Vaslle 
Costin, Viorel Tata, Carol Oros- 
hegy de la filologie, pe viitorul in
giner Felician Mttreșan, pe Nico
lae Crișan, Viorel Băluțiu și Vio* 
rel Crișan de la facultatea de ști
ințe juridice, ca și pe Emil Petru» 
elev în clasa a 10-a a liceului Nr. 
6 din Cluj. La seria de victorii ale 
echipei au mai contribuit și jucă 
torii Bucur, Tocilă, Raztnan Și 
tei Vasile, care n-au jucat în 
ciul de duminică.

Ma 
me*

★

Clu:Și de data aceasta Știința 
s-a dovedit a fi cea mal valoroasă 
echipă de juniori din țară. Acest 
fapt nu trebuie însă să ducă la în* 
fumtirare. Dimpotrivă, la fel ca și 
anul trecut, adresăm tinerilor fot 
baliști de la Gluj, îndemnul nostru 
de a munci și maî departe cu a- 
ceeași seriozitate și perseverență, 
pentru a ajunge în, prima echipă și 
a readuce Clujul în categoria A.
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La Paris așteptind avionul de Melbourne.,.
PARIS 12 (prin telefon de la 

trimisul nostru special RADU 
URZICEANU). — In ajunul ple
cării noastre din capitala Franței 
spre Melbourne (via New York), 
aflăm că vom face călătoria in 
tovarăș^, unui grup de sportivi 
cehoslovaci. Este vorba de ultimii 
selecfionafi în echipa de atletism 
a R. Cehoslovace, membrii șta
fetei de 4x400 m. Ei sînt (in or
dinea schimburilor) Janecek, Man- 
dlik. Jirasek și Trousil. Acesta din 
urmă este performerul nr. 1 al 
echipei. El a fost cronometrat in
tr-o cursă de 400 m. acum o săp- 
tămlnă, în excepționalul timp de 
46j6 sec. i xa ce ameliorează cu 
1,1 sec. vechiul record al R. Ce
hoslovace stabilit de Janecek a- 
cum trei ani. întreaga echipă este 
creditată cu 3:08,9 timp realizat 
cu prilejul recentului meci susți
nut de atleții cehoslovaci in com
pania celor din R.D. Germană. De 
notat că este a patra performanță 
mondială în acest sezon, ceea ce 
justifică desigur, cu prisosință, 
selecționarea puternicei ștafete.

intre timp, am aflat alte cîteva 
rezultate de la concursul atletic 
de la Puckapt'nyal (Australia). 
220 yarzi: Lombardo (Italia) 22,0 
sec.; 440 yarzi: Gregory (Austra
lia) 48,3 sec.; 440 y. g.: Lean 
(Australia) 53,6 sec.; suliță: Lie- 
vore (Italia) €7 87 m.

TrA din Melbourne se anunță

că ultimul lot al delegației R.P. 
Ungare a sosit aci, venind pe ru
ta Istanbul — Karad — Port 
Darwin. Sportivii maghiari au 
fost primiți cu multă simpatie de 
ceilalți .locuitori" ai satului olim
pic. Din delegație nu lipsește de
ținătorul titlului olimpic la arun
carea ciocanului, atletul Joszef 
Csermak, despre care unele agen
ții de Presă occidentale afirmaseră 
că ar fi murit... Singurul absent 
este Sandor Iharos. Cere fiind ac
cidentat (după cum se anunțase 
anterior) nu va putea lua startul 
la J.O.

O știre pentru iubitorii de na- 
aaiie. La Tokio, înotătorul japonez 
Yamanaka a parcurs 1500 m (în 
bazin de 50 m.) în 18:17.8.

Și acum puțină statistică. Iată 
numărul eomplet al delegațiilor 
țărilor participante la J.O. (inclu
siv oficiali, antrenori etc.): URSS 
510. SUA 427, Australia 369, An
glia 239, Germania 218, Franța 
185, Italia 182. RP. Ungară 175. 
Japonia 169... In acest .clasament" 
delegația R. P. Romine (73) ocuaă 
locui 18. Cele mai mici delegații 
sint ale insulelor Bermude și Is- 
landei, cu cite 3 membri.

O ultimă știre sosită din Mel
bourne, de data aceasta destul de 
hazlie... Boxerii australieni anga
jaseră o serie de sparing-partneri 
profesioniști, crezlnd că prin a- 
ceasta își vor asigura o pregătire

optimă. Metoda s-a dovedit insă 
complet neinspirată, fiindcă după 

•cîteva zile de antrenament, 9 
dintre cel 10 boxeri ai lotului aus
tralian s-au accidentat in meciu
rile cu acești sparing-partneri.
care demonstraseră prea multă 
conștiinciozitate profesională...

CUPA DE TOAMNA LA NATAȚIE 

NOUL RECORD AL R. P. R. 
LA 4x100 m. MIXT FEMEI
După trei etape In „Cupa de 

toamnă" la natație, competiție 
organizată la bazinul acoperit 
Floreasca de către comisia oră
șenească, se pot trage unele con
cluzii. îmbucurător este faptul că 
de la o etapă la alta înotătorii 
bucureșteni au reușit să obțină 
rezultate tot mai bune, stabilind 
și cîteva recorduri republicane. 
Dintre performanțele realizate în 
etapa a Ill-a a ..Cupei de toam
nă" la natație se desprind urmă
toarele : 200 m liber bărbați;
Constantin Ciorbă (C.C.AJ 2 : 18,8; 
200 m bras bărbați; F. Heitz (CCA) 
2 : 43,3 ; 66 m liber fetițe : Ingrid 
Wechter (Știința) 51,6 sec. ; 66 
m spate băieți: A, Rottman (Re
colta); 56,0; 4x100 m liber femei: 
Știința 5:19,9; 4x100
bărbați 
m liber 
(Știința) 
bărbați 
2: 59,2;

PROFESORUL ȘI ELEVII

I

m mixt
4:45,0; 200
Ingrid Rothe 

200 m fluture 
(C.CA.)

spart a. u» Nikolai Gheorgnevicl Ozolin, in

ale R. P.
Belgrad (prin telefon). Cam

pionatele internaționale de tenis 
de masa ale R.P.F. Iugoslavia au 
luat sfîrșit duminică seara țîrziu, 

ultimele 
și dublu

cînd s-au desfășurat 
jocuri, la dublu femei 
bărbați.

Angelica Rozeanu și 
Ier au cucerit titlul de 
internaționale ale Iugoslaviei la 
proba de dublu, învingînd în ul
timul meci perechea Eva Koc- 
zian-Gislaine Roland (R.P.U.- 
Belgia) cu scorul de 3—0 (17, 10, 
16). După succesul realizat de 
cuplul nostru feminin în campio
natele internaționale ale Austriei, 
această nouă și categorică vic
tor e confirmă în continuare for
ma bună a acestui dublu dețină
tor al titlului suprem.

La dublu bărbați s-au întîlnit 
pentru a doua oară în decurs de 
o săptămînă, (prima oară la 
Viena) perechea Andreadis-Stipek 
cu dublul Gantner-Reiter. Și de 
data aceasta, victoria a revenit 
cuplului cehoslovac, cu 3-1 (17-21, 
21—11, 21—9, 21—16) care 
clasat astfel pe primul loc.

Turneul internațional de la Bel
grad a arătat o dată în plus for
ma excelentă în care se află tî- 
năirul jucător ungur Berczic, care 
în opt zile a cîștigat două cam 
pionate internaționale. In finală

Ella Zel- 
campioane

s-a

el l-a învins fără drept de apel 
pe Andreadis cu 3—0/12, 16, 19/. 
In primul set Berczic a condus 

13—0. Singurul moment din 
întreaga partidă cînd 
egal a fost în setul 
In rest, Berczic și-a 
autoritate adversarul, 
impresionat în mod 
Berczic a fost extraordinara 
guranță cu care joacă.

Finala probei de simplu femei 
dintre Eva Koczian și Angelica 
Rozeanu terminată, așa cum am 
anunțat, în favoarea sportivei ma
ghiare, a dat loc la o întîlnire 
de un slab nivel tehnic, în care 
ambele jucătoare au ratat multe 
mingi.

In partida din semifinală dintre 
perechile Eva Koczian—Sido și 
Angelica Rozeanu — Harasztos'. 
reprezentanții noștri au pierdut cu 
1—3, dar puteau tot atît de bine 
să și cîștige. Astfel, primul set a 
luat sfîrșit cu 28—26 pentru Koc- 
zian-Sido, pînă atunci avantajul 
alternînd: In setul doi, cîștigat 
tot de Koczian-Sido la 17, jucă
torii noștri au avut 14—9: După 
ce au învins în setul III la 15, 
Angelica Rozeanu și Harasztosi 
au repetat situația din setul II, 
conducînd tot cu 14—9 și pîerzînd 
apoi~1a 18!

cu
scorul era 
III la 19. 

dominat 
Ceea ce 
deosebit

cu 
a 

la 
si-

L C.CA., 
femei : 
2: 48.8 ;

I. O. lonescu
200 m bras femei Maria 

Ouatu (Pr) 3: 19,2; 66 m spate 
fetițe: Ingrid Wechter (Știința) 
58,2; 66 m liber băieți A. Rott- 
man (Recolta) 44,0 sec,; 4x200 
m liber bărbați Știința 9:53,0; 
4x100 mixt femei 1. Progresul 
5:51,6; (nou record RPR). Șta
feta a fost compusă din Lia Ne- 
delea. Maria Ionescu, Elena Bra- 
tu. Elena Ghinea.

In cadrul turneului de polo din 
această competiție la care par
ticipă, pe lîngă echipele masculine 
și cîteva echipe feminine, am a- 
vut posibilitatea să constatăm, cu 
bucurie de data aceasta, că meciu
rile de polo dintre formațiile fe
minine se desfășoară anul acesta 
la un nivel superior celui din a- 
nul trecut. O bună impresie au 
lăsat-o jucătoarele din echipa 
Știința București. Rezultatele me
ciurilor de polo sînt următoarele: 
SENIORI : Voința—Energia 4—2 
(3—0) ; FETE : Știința—Voința 
11—1 (8—0); JUNIORI: Voința 
Știința 1—10 (0—6).

T. R.

al ------ -------— ------ „
de perjorma nță, fast deținător al recordului

S Maestrul emerit
} trecut vestit sportiv _ _____ _
( european la săriiura ou prăjnâ, desfășoară astăzi o prodigioasă 
f activitate ca antrenor.
1 N. G. Ozolin a pregătit o strălucită pleiadă de campioni și 
r rea•rdma.ni. Iată-1 pe emneniul
1 sportivii fruntași pe cane i-a pur 
f sus ale măiestriei. De la sținga
\ cordman al Europei la tripluăait 
f m. la înălțime), soția lut Ozolin, 
\ Fedosiev (recordman al VJISS.
( m ) și soția lui Scerbakov, Sofia
$ ti mele Competiții.

pedagog înconjurat de cîțiva din 
tot pînă pe treptele cele mai de 
la dreapta, Leonid Scerbakov (re-
— 16,46 m ), V. Poteahov (2,07 
Alevtina, N. G. Ozolin, Oieg 
la săritura în lungime cu 7,76 
în fața premiilor cucerite ta ui.

Locomotiva Gr. Roșie și Energia M.T.D. îsi vor disputa
finala campionatului republican de rugbi, la juniori

ENERGIA M.T.D — LOCOMO
TIVA TIMIȘOARA 9—3 (3—3)
Prima semifinala a campionatu-i 

lui republican de juniori a prile
juit un joc caracteristic pentru un 
turneu final, ambele echipe lup- 
tînd cu însuflețire pentru victorie. 
Rezultatul de egalitate cu care se 
terming prima repriză indică, de 
altfel, în mod fidel raportul de 
forțe existent pe teren. In repriza 
a doua. Energia insistă mal mult 
șt, profltînd de greșelile comise de 
timișoreni, reușește să ia cond'ii'e- 
rea și să termine partida învingă-

toare. S-av remarcat: tancu, C- 
Popescu, Țăran-u, Pîrvulescu și 
Coh Frederic (Energia M.T.D.). 
Drecea, Danciu și Cetea (cel mai 
bun de pe teren) de la timișoreni. 
LOCOMOTIVA GR. ROȘIE—LO
COMOTIVA CLUJ 5—0 (nepre 
zentare). Clujenii nu și-au putut 
apăra șansa deoarece unii dintre 
jucători au evoluat în etapa de du
minică în întîlnirea de categorie 
B și nu au putut a-piare Și toni pe 
teren ia București.

P. Celan-corespo'ident

începe finala campionatului republican
Capitala găzduiește, tapepînd 

de astăzi, o mare competiție șahis- 
tă cu caracter republican. Începe 
finala campionatului de șah pe 
chipe al R.P.R., pe anul 1956. 
ceasta întrecere, care a ajuns 
oea de a doua ediție, promite 
capete în acest an, un plus de
teres în ultima fază, cînd se întîl- 
nesc 6 echipe cuprinzînd o serie

e- 
A-
la 
să 
in-

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
• Echipa poloneză de box Spar

ta Bielsko întreprinde în prezent 
un turneu în R. F. Germană- Pu- 
gillștii polonezi au obținut o victo
rie remarcabilă, tovingîmd selecțio
nata orașului Hamburg cu scocul 
de 12—8.
• La 11 noiembrie a luat sfîrșit 

campionatul de fotbal al R- P. Al
bania pe anul 1956- Titlu] de cam
pion a revenit din nou echipei Di
namo din Tirana care a totalizat 
29 de puncte. Pe locurile următoa
re s-au clasat Partizan cu 24 pune- 
te, Puma Tirana cu 17 puncte etc.
, • Flacăra olimpică își continuă 
în prezent drumul sipre Melbourne, 
Pe teritoriul Australiei. Purtătorii 
flăcării au întîmpinat multe greu
tăți din cauza căldurii tropicale șl 
a inundațiilor pricinuite ide revăr
sarea rîuiui Burdekin. Predarea 
ștafetei pe teritoriul provinciei 
Queensland s-a făcut cu o întirzie- 
re de l’/s oră față de programul 
inițial stabilit- In continuarea dru
mului a bieții care au preluat flacăra 
au fost escortați de o ambulanță, 
deoarece căldura și ploile toren
țiale au pus la grea încercare pe 
sportivi- Duminică seaira ștafeta o- 
limpică a intrat în ținutul Saltpan 
care se află la o distanță de 700 
mile (nod) de orașul Brisbane, re- 
cuperînd1 din întîrziere 45 de mi
nute. (Agerpres).

• Zilele trecute Comitetul pentru 
cultură fizică și sport al R.P. Po
lone a conferit titlul de maestru al 
sportului unui număr de 23 spor
tivi fruntași care au realizat în a« 
cast an o serie de rezultate de va
loare- Printre sportivii care au fost 
distinși cu acest titlu se află pla- 
norlstul Wicinski. parașu-tistirf spor
tiv Piatkowski șl atleții Grabowski. 
Niklas și Wazny.

• După cum transmite Agenția 
France Presse, secretarul Comitetu
lui olimpic internațional (CIO), O. 
Mayer, a adresat un mesaj lut Ave
ry Brundage. președintele CIO, în 
care propune ca toți sportivii, fără 
distincție de rasă sau credință, să 
se adune în satul olimpic de la Mel
bourne pentru a manifesta în fa
voarea păcii și a prieteniei între 
popoare.
• La 11 noiembrie a plecat din 

Bruxelles spre Australia lotul olim
pic al Belgiei pentru a participa la 
cea de a 16-a olimpiadă de vară. 
Lotul este alcătuit din 71 persoane 
dintre care 56 sportivi și 15 ofi
ciali. Sosirea delegație] belgiene Ia 
Melbourne este prevăzută pentru 
ziua de 17 noiembrie-

• Pînă la sfîrșitul anului viitor 
echipa de fotbal a Argentinei va 
susține 20 de meciuri, internațio
nale- In afara campionatului Ame- 
ricej de Sud și a altor întîlniri pe

cane le vor juca pe continentul sud- 
american, fotbaliștii argentinieni 
vor întreprinde un turneu in Euro
pa. Astfel la 16 iunie 1957 ei vor 
tattlni la Moscova reprezentativa 
U.R.S.S-, la 23 iunie vor juca la 
Praga cu reprezentativa Cehoslova
cie», 1a 30 iunie la Viena cu Aus
tria iar la 7 iulie la Istambul cu 
Turcia-

înainte de a pleca spre Europa 
echipa Argentine» va întîlni pe te
ren 'propriu reprezentativele An
gliei și Ungariei.

SOFIA 12 (prin telefon). — 
Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat la Sofia, în cadrul tradițio
nalei competiții de fotbal, „Cupa 
Armatei Sovietice" care a ajuns 
la cea de a Xl-a ediție, semifina
lele aceste competiții. Dinamo So
fia a învins cu 1—0 pe Locomotiv 
Sofia, iar duminică, Narodna Ar
mia Plovdiv a dispus cu 2—1 de 
Ț.D.N.A.

Ț.D.N.A. a folosit formația care 
va evolua probabil la 25 noiem
brie în compania echipe» Di
namo în meciul revanșă din ca
drul competiției „Cupa campioni
lor europeni". Iată formația : An. 
donov — Țvetkov, Panaitov II, 
Enișeinov — Aleksiev. Ștefanov 
— Mihailov, Atanasov, Vladimi
rov, Sotirov, Petkov. (T. H.)

întreagă de fruntași ai mișcării 
noastre șahiste.

Echipele finaliste stat (în ordi
nea tragerii la sorți) ; 1. Progre
sul I.M.F. București; 2. Progresul 
Cluj; 3. Știința Timișoara; 4. E- 
nergia București; 5. Știința Bucu
rești ; 6. Dinamo București.

Formula de disputare a campio
natului ameliorată în acest an, 
permite să asistăm la un Interesant 
turneu, care desigur că va furniza 
întîlniri dintre cele mai disputate

Prima, rundă, programată petfru 
astăzi după-amiază, cuprinde me
ciurile : Progresul IMF—Dinamo, 
Progresul Cluj—Știința Buc. și 
Știința Tim.—Energia. Intîlnlri ta 
general echilibrate, așa cum se a- 
rusnță a fi toate meciurile turneu
lui final. Un deosebit Punct de a- 
tracție îl prezintă partida Troiane- 
scu—Bălanei, de la prima masă a

meciului Progresul IMF—Dinamo 
Fostul și actualul campion al țării 
se întîlnesc într-o partidă care isu 
numai că poate fi decisivă pentru 
rezultatul general al meciului din
tre echipele lor, ci este și un „pre
ludiu" al întîtnirii din apropiata 
finală a campionatului individual

Precizăm că echipele sînt for
mate din 5 seniori, 1 junior și 2 
Jucătoare, Iar clasamentul se faix» 
prin adițiunea punctelor obținute 
la toate mesele fiecărei echipe.

Turneul se desfășoară în sala E- 
ditwii Tehrice, str. Beidiman nr. 
3 (din Bd. 6 Martie, lingă Casa 
Generală a Armatei). Astăzi se 
desfășoară prima rundă, începînd 
de la ora 17,30- Mîine dimineață. 
Ia ora 11, continuă partidele între
rupte, iar după-amiază cu începere 
de la ora 17,30 se va discuta a 
doua rundă.

intuiri internaționale ale fotbaliștilor noștri
In urma tratativelor duse de tov. Tudor Vasile cu prilejul turneu

lui echipei C.C.A. în Anglia, pentru anul viitor au fost perfectate 
următoarele meciuri internaționale de tineret: România-Anglia la 25 
mai la București, Angli a-Romîn ia la 16 octombrie Ia Londra și Ir- 
landa-Romînia la 20 octombrie ta Dubito. Sînt în curs de tratative 
două jacuri de juniori România-Anglia (25 mai Ia București și 15 
octombrie la Londra). De asemenea, au fost făcute tatonări pentru 
perfectarea de turnee ale unor echipe de club engleze în Romînia 
(Wolverhampton, Arsenal, Luton e‘c.).

Reprogramărî de
Joi 15 noiembrie: C:C.A.—Pro

gresul Oradea (stadionul Repu
blicii, ora 14,45), Energia Minenul 
Petroșani-Energia Flacăra Ploești 
și Locomotiva Timișoara-Dinamo 
Bacău (cat. A), Locomotiva Arad- 
Recolta Avîntul Reghin și Loco
motiva Cluj-Energia Reșița (cat. 
B) și Energia Steagul Roșu Ora
șul Stalin-Dinamo București (Cupa 
RPR).

Duminică 18 noiembrie: Știin
ța Cluj—Progresul Oradea, Ener-

jocuri de fotbal
gia Flacăra Ploești—Dinamo Bucu
rești și Știința Timișoara—C.C,A, 
(cat A):

Joi 22 noiembrie: Știința Cluj- 
C.C.A, (Cupa RPR) și Energia 
Reșița—Energia Mediaș (cat, B), 

Duminică 25 noiembrie: sfer
turile de finală ale Cupei R.P.R, 
(meciurile urmează să fie trase 
la sorți), Semifinalele
Cupei se vor disputa la date care 
vor fi stabilite ulterior.

și finala
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