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SESIUNEA DE COMUNICĂRI 
ȘTIINȚffICO-SPORTiVE 

DE LA TG. MUREȘ
Sesiunea de comunicări științi

fice în domeniul culturii fizice și 
al medicinii sportive, care s-a des. 
fășurat de curînd în orașul Tg. 
Mureș, constituie o nouă realizare 
a muncii de cercetări din țara 
noastră. Această primă sesiune de 
comunicări organizată de către ca
binetul metodico-științific regional 
în colaborare cu cercul de medi
cina culturii fizice din Tg. Mureș 
a fost pe deplin reușită, lucrările 
prezentate ridicindu-se Ia un bun 
nivel ștunțitic. Mai mult chiar, se
siunea de la Tg. Mureș a adus 
ceva noii șl anume: pentru prima 
oară a fost abordată o problemă 
din istoricul mișcării culturii fizi
ce. Profesorii de educație fizică 
Bela Balint și Pal Zoizon au 
prezentat, într-o lucrare bine do
cumentată, istoria mișcării mun
citorești de cultură fizică și sport 
din orașul Tg. Mureș. Acest 
referat poate constitui un exem
plu de urmat pentru celelalte ca
binete din țară.

Dintre lucrările prezentate la 
sesiune foarte apreciată a fost lu
crarea profesorului de educație fi
zică Zoltan Beczasy. care a pre
zentat noi metode de înregistrare 
și de control a picioru'ui plat valg. 
Referatul -este rezul'.a'.ul u-ei mun
ci perseverente de ani de zile de
pusă de profesorul Beczasy în tra
tamentul piciorului plat valg. Pen
tru măsurarea și controlul curbei 
longitudinale a suprafeței dorsale 
a piciorului, profesoru1 Beczasy a 
prezentat un aparat origkt.il foarte 
ușor de confecționat.

Lucrări valoroase și bine docu
mentate s-au dovedit a fi: „Con
tribuții la fiziologia scrimei” (pre
zentată de Dr. A. Dieneș, Dr. C. 
Bedo, chimistul B. Nacsady, Dr. 
C. Markus) și „Despre modificările 
electrocardjografice datorite sis
temului nervos vegetativ la spor
tivi”. (referat susținut de Dr. C. 
Markus, Dr, E. Balogh, Dr. 
Hornyak). Ambele lucrări, 
în special a doua, tratează 
bleme puțin studiate pînă acum, 
și au mari perspective de a da 
rezultate extrem de folositoare an
trenorilor în munca de instruire- 
antrenament.

Sesiunea de la Tg. Mureș a pre
zentat însă și lipsuri, unele Iiind 
eomune cu cele ale sesiunilor an. 
terioare din alte orașe. Astfel, și 
această sesiune de comunicări, a 
fost dominată — cantitativ și cali
tativ — de lucrările din domeniul 
medicine! sportive. A fost o singură 
lucrare cu caracter metodic-, A- 
cest lucru dovedește încă odată că 
profesorii de educație fizică și an- 
frenorii se ocupă prea puțin de 
cercetări științifice.

Nici din partea unor cadre me
dicale nu s-a văzut prea mult in
teres pentru comunicări ; în ziua 
a doua a sesiunii, cînd au fost pre
zentate numai referate din medi
cina sportivă, medicii au fost pre
zenți intr-un număr foarte mic.

In încheiere putem afirma că 
munca de cercetare în domeniul 
culturii fizice merge ne un drum 
bun în Tg. Mureș, dar pentru a 
se dezvolta tot mai mult în fo. 
losul practicii, se impune lărgirea 
necontenită a numărului/de cerce
tători.

S. 
dar 
pro-

EVA LUPU

DELEGAȚIA JUCĂTOARELOR Șl JUCĂTORILOR 
DE TENIS DE MASĂ

Ieri după amiază s-a înapoiat 
în Capitală, venvid cu avionul de 
la Belgrad, lotul nostru de ju
cătoare și jucători de tenis de 
masă care a participat la campio
natele internaționale ale Austriei 
și Iugoslaviei. împreună cu dele-
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Peste puțină vreme vom asista la primele concursuri de patinaj 
viteză. Deocamdată, patinatorii se pregătesc... (Foto: I. Mihăică) 
----- ---------- ★ ’★ =========

BOGAT SEZON COMPETITIONAL 
LA PATINAJ

Ir program figurează și două întîiniri inter naționale

Astăzi sint foarte puțini amatorii 
de sport «tm \$ra noastră care nu 
cunosc situația precară în care se 
găsesc unele sporturi specifice lu
nilor de tamă și în special patina
jul, atit cei de viteză, cit și — mai 
ales — cel artistic.

Dacă ar fi să înșirăm toate lip
surile și greutățile de care se lo
vesc în activitatea lor patinatorii 
ne ar fi necesar un spațiu muit prea 
mare față de cel de care dispunem. 
Și, în plus, scopul acestor r înduri 
nu este acela de a enumăra — o- 
dată in plus — toate doleanțele 
ilatinatoriior, deoarece majoritatea 
lor sînt cunoscute- Mai important 
este să vedem ce s-a făcut sau ce 
s-ar mai putea face pentru lichi
darea lipsurilor existente.

Pentru început, un fapt îmbu
curător : s-a remediat însfîrșit a- 
cuta lipsă de concursuri- Activi- 
zîndu-se subcomisia de competiții 
din comisia centrală de hochei și 
patinaj a fost asigurată, pentru se
zonul care va începe în curînd, o 
vie activitate competițională a pa
tinatorilor. Consecința directă a a- 
cestui fapt este că, la rîndul lor, 
patinatorii și-au început de pe acum 
pregătirile, știind că îi așteaptă un 
sezon bogat în competiții și concur
suri. Mai mult, în calendarul spor
tiv al actualului sezon au fost pre
văzute și două întîiniri internațio
nale la patinaj viteză, urta cu Fin
landa, iar alta în R. D. Germană.

De asemenea, în ceea ce privește 
amenajarea bazelor sportive lucru
rile se prezintă mai bine decît in 
ami trecuți. Spre exemplu, !a Ră
dăuți, Suceava, Câmpulung Moldo
venesc, Miercurea Ciuc, Lacul Roșu 
au fost amenajate sau sînt în curs 
de amenajare patinoare naturale și 
piste de gheață pentru hocheiști și 
patinatorii de viteză-

O problemă încă nerezolvată est2 
aceea a calității și cantității pati
nelor pentru viteză și artistic. Co
misia centrală de hochei și patinaj, 
cu sprijinul C.C.F.S./C.M-, tre
buia să se preocupe mult mai te
meinic de felul in care sînt pro
duse în țara noastră patinele. Fie 
că este vorba de cele produse de

gația

S-A ÎNTORS ÎN TARĂ
gația noa tră a sosit și cunoscu
tul jucător maghiar Zoltan Berc- 
zc, recentul învingător din tur
neele in! .rnaționale de la Viena și 
Belgrad. Berczic va face o serie de 
antrenamente comune cu jucătorii 
noștri 

industria locali fie că sint cele pro
duse de întreprinderile Ministerului 
Metalurgiei și Industriei Construc
toare de Mașini, patinele sânt de 
o caWate inferioară.

in concluzie, considerăm că, pen
tru a se porni cu dreptul în noul 
sezon și pentru a Se putea asigura 
condițiuni normale de desfășurare 
activității la patinaj, mat trebuie 
insistat asupra felului în care își 
duc munca comisiile locale de ho
chei și patinaj, precum și asupra 
felului in care muncesc antrenorii. 
In mod deosebit problema antreno
rilor și a activității lor este bine 
să stea ki centrul preocupărilor co
misiei centrale, ca măcar anul vii
tor să se facă reexaminarea acesto
ra, așa cum s-a făcut recent la ho
chei.

ULTIMELE REZEL 
ALE MARILOR

Mișa Krivonosov își făcuse vali
zele și aștepta să se suie in reacto
rul TU 104 cu care urma să facă 
o parte din drum spre Melbourne, 
clnd de cealaltă parte a S.UA., 
la Los Angeles pe coasta Pacificu
lui, Harold Connolly arunca cioca
nul la 68 m. 54 — nou record mon
dial ; el întrecea astfel pent nu a 
doua oară în decurs de o lună cea 
mai bună performanță mondială 
deținută alternativ cu celebrul atlet 
sovietic. Duelului prin ..corespon
dență" dintre acești doi mari a- 
tleți ai lumii i se va pune deo
camdată punct la Melbourne, unde 
ei vor concura cu șanse egale la 
medalia de aur a l-O. Rezul
tatul realizat recent de Connolly 
a determinat pe specialiști să afir
me cu tărie ci actuala graniță a 
celor 70 m. este foarte .fragilă" 
ți s-ar putea ca ea să fie depă
șită chiar la Melbourne. Un argu
ment în plus îl constituie și fao- 
tul că M. Krivonosov a aruncat 
la antrenament de cîteva ori peste 
70 m. In ce privește noua per
formanță a atletului american, o- 
ficialii prezenți la întrecerea res
pectivă au luat toate măsurile pen
tru a nu se mai repeta , figura" 
de acum două săptămlni cînd o 
primă aruncare de peste 68 m. a 
lui Connolly nu a fost valabilă 
fiindcă ciocanul cîntărea cu 8 gr. 
mai puțin. Înaintea ultimului con
curs ciocanul a fost cîntărit la 
„gram" constatîndu-se că are chiar 
14 grame peste cele 7 kg. 257 re-

Preocupări, în
Vechea părere că activitatea 

sportivă trebuie să dureze dx^r 
atîta vreme cît copacii își .păs
trează veșmîntul verde a intrat 
definitiv în "domeniul prejudecăți
lor care pierd pe zi ce trece mai 
rnuilt teren. De aceea nu este ni
mic surprinzător în faptul că în 
majoritatea colectivelor sportive 
sezonul sportiv de iarnă este pre
gătit cu aceeași minuțiozitate cu 
care sîntem obișnuiți să se lucreze 
în primele zile de primăvară.

Numai că iarna nu ridică doar 
problema activității fruntașilor în 
sport ci ea își adresează cu tot a- 
tita atracție chemarea către cel 
care au făcut abia de curînd cu
noștința sportului și vor să ră
nirea credincioși acestei prietenii 
proaspăt legate. Acestora li se a- 
dresează, de altfel, rir.durile de 
față, cu asigurarea ca n-au fost 
uitați. Intr-adevăr, la 1 decembrie 
începe ediția de iarnă a celei mai 
importante competiții de masă, 
Spartachiada de iarnă a tineretului. 
Iar cele șapte ramuri de sport — 
schi, șah. tenis de masă, triată, 
patinaj, gimnastică și săniuș — 
prevăzute în regulament oferă tu
turor sportivilor începători posi
bilitatea de a-și continua activi
tatea, în raport cu propriile lor 
preferințe. In plus, numeroase co
lective sportive și-au prevăzut în 
calendar organizarea unor con
cursuri pe colectiv într-o serie de 
sporturi ca 6chi, șah, tenis de 
masă, voia, baschet, popice, box. 
lupte, hailtere etc., iar elevii care 
și-au încheiat activitatea de vară 
prin numeroase competiții de atle
tism, volei, etc, vor avea posibili
tatea sa participe la concursuri de 
sală și în sporturile de iarnă. Ast
fel, comitetul orășenesc CFS Bucu
rești va organiza, în colaborare 
cu secțiunea învățămînt a Capita
lei, întreceri de volei, baschet, te
nis de masă, gimnastică și hand
bal redus adresate elevilor. In a- 
fara acestei bogate activități com
plexul G.M-A. oferă fiecărui t'năr 
aspirant posibilitatea de a-și trece 
normele de sezon.

Am făcut această succintă trecere 
în revistă a viitoarei activități 
sportive de masă tn dublul scop : 
de a arăta sportivilor începători că 
iarna nu va însemna pentru ei o 
perioadă de odihnă nedorită și de 
a reaminti colectivelor sportive im
portantele lor îndatoriri.

Pentru a nu ne referi în mod... 
abstract la aceste îndatoriri, iată 
mai întîi un exempiu. Comitetul 
regional C.F.S. Bacău a organizat 
de curînd o consfătuire avînd ca 
temă activitatea — pe toate pla
nurile — în timpul iernii. S-a dis
cutat mult, e adevărat, în legă
tură cu calendarul sportiv al co- 

In focul pregătirilor olimpice

g lamentare. Actualul rezultai al lui 
Connolly ar valora 2060 p. pe 
tabela internațională, tot atit cit ar 
fi socotită o eventuală săritură in 
înălțime de 2 m. 25 sau 9 sec. 
4 pe 100 m...

Tot la Los Angeles, cu puțin 
timp înaintea plecării la Melbour
ne, Charles Dumas și-a depășit 
propriul său record mondial 
(2.145) sărind de trei ori ștache
ta înălțată la 2,152. Performanța 
sa nu va fi insă omologată, fiind 
realizată la un antrenament.

LA MELBOURNE ANTRENA
MENTE, ANTRENAMENTE...

Acum marea majoritate a spor
tivilor lumii se află la Melbourne 
sau în drum spre Australia. Pe 
„scena" locurilor Olimpice con
cur enț ii îți continuă antrenamente
le cu deosebită intensitate. De vreo 
două zile timpul a devenit favora
bil și în aer se .Simte' primăvara. 
Pe o rază de 100 km. concurența 
,,furnică": cicliștii se antrenează 
pe pista de la Essendorf, cano
torii s-au mutat la Wandaree, a- 
tleții susțin concursuri de verifi-, 
care pe pista stadionului olimpic, 
acordată deocamdată cu zgîrcenie 
de organizatori sau la Puckapu- 
nial și GiUong etc. Deocamdată 
majoritatea rezultatelor înregistra
te sint sub posibilitățile sportivi
lor respectivi. La un antrenament 
recent, Bob Richards, cunoscutul 
săritor cu prăjina american, a rea-. 
Uzat ,.numai' 4 m. 36. Richards a

colectivele din

ajun de iarna
bețivelor și numeroase au fast 
angajamentele privind organizarea 
de competiții de șah, volei,"baschet, 
tenis de masă și popice, ca și ace
lea referitoare la organizarea de 
baze sportive de iarnă (Voința 
Bacău va amenaja un patinoar cu 
instalație electrică pentru între
ceri în nocturnă,
Bicaz, Ceahlău, P. Neamț și Tg. 
Ocna vor amenaja pîrtii de schi). 
Nici celelalte sectoare ale activi
tății sportive n-au fost neglijate. 
Antrenorul Gh. Ardeleanu a și pre
gătit cele necesare pentru deschi
derea unui centru de schi la Ba
cău, în primele zile de decembrie. 
In colective a început o vie activi
tate de popularizare a Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului, compe
tiție care anul trecut s-a bucurat 
de un mare succes. Iar d:n punct 
de vedere organizatoric s-a anun
țat reluarea unei inițiative care a 
dat rezultate: „Ziua președn'.elui 
de colectiv și a instructorului obș
tesc". De asemenea, colectivul spor
tiv „Energia" Bicaz va da sem
nalul începerii adunărilor gene
rale, prezentînd in fața plenarei 
membrilor săi un referat asupra 
pregătirilor de iarnă.

Deci, îndatoriri destule, care cer 
nu numai eforturi, ci și multă dra
goste de. muncă. Fără îndoială însă 
că activiștii din: consiliile colecti
velor, comitetele C.F.S. și asocia
ții^ au această calitate și noi le 
urăm deplin succes în vas‘a acțiu
ne.

„Iolanda Balaș 
va ciștiga medalia de aur”

— A DECLARAT ATLETA 
ENGLEZA TYLER

Cu prilejul unei adunări studen
țești care a avut loc miercuri la 
Melbourne, cunoscutele atlete en
gleze Thelma Hopkins și D. J. 
Tyler, ambele săritoare in înăl
țime, și-au expus părerile tn ce 
privește câștigătoarele diferitelor 
probe atletice feminine din cadrul 
Jocurilor Olimpice.

Referindu-se la proba de să
ritură in Înălțime, Tyler a spus 
că, după părerea ei, „IoJanda Ba
laș din România esife înzestrată 
cu o constituție fizică care trebuie 
să-i aducă viotoria". Ea a conti
nuat: „înălțimea Iolandei Bakaș 
o face să aibă an avantaj psiho
logic față de celelalte săritoare. 
Sint sigură că romtoca va cîști- 
ga titlul olimpic, că după ea * 
va clasa Thelma Hopkins, iar lo
cul trei va reveni sovieticei 
Ballad sau eventual sportivei a- 
mericane Mc. Dannie!**.

(Agerpres)

T A.TE 
FAVORIȚI 
motivat acest rezultai cu starea 
proastă a pistei de elan. De aH-' 
fel el a declarat că se îndoiește, 
ca la Melbourne să poată fi reali
zate noi recorduri. După părerea 
sa două sînt motivele care vor îm
piedica stabilirea unor performanțe 
înalte: clima și starea proastă a 
unor baze sportive. Părerea sa este 
în parte confirmată de cunoscutul 
antrenor german W. Gerschler care 
susține că la Melbourne nu va fi 
doborît nici un record la probele 
atletice de fond. Un amănunt în 
legătură cu Richards: cu puțin 
timp înainte de plecarea spre Mel
bourne el a sărit pentru a suta 
oară înălțimea de 4 m. 57.

In satul olimpic domnește o at
mosferă prietenească specifică unei 
astfel de întreceri. Are loc un 
serios schimb de experiență. Arun
cătorul de greutate O’Brien a fost 
urmărit la un antrenament de cu- 
noscuții antrenori sovietici Ozolin - 
și Korobkov. La sfîrșitul antrena
mentului — după ce O’Brien a 
aruncat de 10 ori peste 18 m. 60 
— Korobkov i-a spus atletului 
american: „Ai medalia de aur în 
buzunar, ca și Owens în 1936“. 
Toi în satul olimpic a avui loc 
și o conferință de presă cu spor
tivii maghiari. In numele acestora 
a vorbit Tabort care a declarat 
că ei au profitat șl de escalele fă
cute la Istanbul și Singapore 
pentru a se antrena. Tabori con
sideră pe Landy drept cel mai 
puternic concurent al probelor de 
1.500 m. și 5.000 m.

origkt.il
S.UA


Un bun îneepni9 care nu trebuie 
să răminâ numai atît

Dinamo-Energia I.S.P. la ragbt
19-3 (3-0)

r Ziarul nostru a mai subliniat 
Sn cîteva rîinduri lipsa de preocu
pare pentru pregătirea și ridicarea 
de noi elemente tinere în rîndul 
jucătorilor și jucătoarelor de bas
chet. Scriam, de fiecare dată, că 
atragerea de noi elemente în prac
tica baschetului se face neorgani
zat, întîmplător, și acesta este mo
tivul pentru care o serie întreagă 
de echipe de primă importanță nu 
•au un rezervor din care să-și îm
prospăteze permanent loturile.

Iată însă că o recentă inițiativă 
a subcomisiei de tineret din cadrul 
comisiei centrale pare 6ă producă 
lin bun început în direcția ridi
cării și pregătirii elementelor ti
nere cu perspective evidente de a. 
firmare. De curînd au luat ființă 
în Capitală primele centre de pre
gătire pentru tinerii și tinerele 
baschetbaliste. Centrele au fost or

Unul dintre tinerii noștri jucători de baschet au perspective este 
P. Vasiiiu (Știința I.C.F.). Iaiă-l in clișeu in luptă directă cu un 
alt jucător tînăr valoros: Hație ganu (Progresul Arta). Fază, din 
jocul Știința I.C.F. — Progresul Arta disputat duminică in sala 
Floreasca. (Foto MAX B.-'NUȘ)

La ce competiții de „handbal in șapte” vom asista ?
4

Deși peste puțină vrame se vor 
disputa ultimele meciuri de hand
bal în 11 jucători, activitatea în 
acest sport nu poete fi considerată 
încheiată, deoarece ea va continua 
prin organizarea diferitelor compe
tiții de handbal redus. An de an, 
întrecerile de handbal redus, în 
șapte jucători, disputate în timpul 
iernii în diferite centre ale țării, au 
reușit să câștige simpatia publicu
lui 'prin spectaculozitatea jocului, 
prin frumusețea și dinamismul lor. 
Așa sa explică de ce, cu fiecare 
an care a trecut, numărul competi
țiilor de handbal în șapte jucători 
a crescut dm ce în ce mai mult. 
Mergînd pe această linie ascenden
tă, și anul acesta sintem în mă
sură să anunțăm că noi centre vor 
găzdui, în curtnd, jocuri de fandM 
redus- înainte de a prezenta pro
gramul ccxmpetițianal, subliniem 
faptul că în actuated sezon și spec
tatorii din Otoj, Oradea, Iași și OL 
tenița vor avea prilejul să asiste 
la frumoase disputate jocuri de 
handbal redus.

Cit privește calendarul, ei nu se 
va deosebi mult, ca formulă. de 
cel de anul trecut Echipele femi
nine -participante la campionatul 
categoriei A la handbalul mare au 
fost împărțite în trei serii, astfel: 
SERIA f: FI. roșia. Steagul roșu. 
Progresul Orașul Stalin, Știința 
Timișoara, FI. roșie Mediaș (nou 
promovată în categoria A) ; SERIA 
(Il-a: Știința Mân. Invățămkitolui, 
Progresul Tg. Mureș, Recolta Cod- 
lea și Energia Reșița sau FI- roșie 
U.T.T. (care din ele rlm-me în ca

Concursul de verificare
Gimnaștii fruntași ai țârii 

noastre se pregătesc în mod 
intens în vederea campiona
telor individuale ale R.P.R, 
care vor avea loc în zilele de 
24 și 25 noiembrie la Bucu
rești. In cadrul pregătirilor, 
gimnaștii au participat dumi- 
ailcă dimineața și toni după 
amiază la un concurs de ve
rificare, desfășurat în sala 
„Dante Gherman" din Capi
tală. La acest concurs au luat 
parte 22 de gimnaști care au 
prezentat exercițiile impuse 
din programul olimpic, cu ex
cepția a doi gimnaști, care au 
concurat cu exercițiile de ca
tegoria I. Deși au fost pre- 
zenți cei mai buni gimnaști 
ai noștri, nivelul tor de pre
gătire n-« fost corespunzător. 
Astfel, s-a observat o lipsă 

ganizate la Dinamo ți la Institm* 
tul de Cultură Fizică. In sala Di
namo funcționează în fiecare marți 
și vineri un centru de pregătire 
numai pentru tinerele jucătoare. 
Sub conducerea și supravegherea 
antrenoarelor Stela Rusu și Adriana 
Florescu o 6erie de elemente se
lecționate în urma unor antrena
mente de verificare fac primii pași 
în baschet. De curînd jucătoarele 
centrului de pregătire de la Di
namo au urmărit un joc între e- 
chipele de categoria A Locomotiva 
și Energia Constructorul, care au 
evoluat în mod special în fața ti
nerelor baschetbaliste pentru a Ie 
familiariza cu jocul aîe cărui tai
ne le pătrund.

La Institutul de Cultură Fizică, 
elementele feminine ale centrului 
de pregătire sînt antrenate de pro
fesorul Leon Teodorescu șj de a- 

tegoria A) ; SERIA IlI-a : Știința 
I.C.F., FI. roșie Sibiu, FI. roșie Si
ghișoara și Enelrgia .Mija sau FI. 
roșie Botoșani (care din ultimele 
două va cîștiga dreptul de a juca 
anul viitor în categoria A).

In cadrul celor trei serii jocurile 
se vor disputa sistem turneu, tur- 
retur, între 16 decembrie și 3 fe- 
braarie, uimind ca echipele clasate 
pe primele două lacuri în fiecare 
serie să participe la turneul final, 
unde cele șase finaliste vor fi îm
părțite tn două serii, în cadrul că
rora Se A-a juca sistem turneu, însă 
minai tur. Turneul final va avea 
te la București, între 16 și 20 fe
bruarie- ‘

Pentru echipele masculine sînt 
prevăzute trei centre, în care se 
vor disputa jocurile preliminare: 
Buciwești. Orașul Stalin Șî Tîmî- 
șeara, unde competiția va fi orga
nizată cu câte 6-8 echipe, pe baza 
rezultatelor din Cupa de iarnă 
1955-1956- Meciurile din prima fază 
vor avea toc între 9 decembrie si 
14 februarie, iar echipele ciasate 
pe primele două locuri In fiecare 
centru se califică în turneul final, 
oare va aven toc la București între 
16-20 februarie. La acest turneu 
participă 8 echipe, șase cabficîn- 
du-se nrin cele trei centre, iar cele
lalte două urmând a fi desemnate 
pe baza rezumatelor unui turneu 
care va avea loc între 3-10 februarie 
și la care vor participa echipele 
clasate pe primele locur.i în com
petițiile de la Gaâați, Iași, Ora
dea, Tg. Mureș, Oltenița și Cluj.

a gimnaștifor fruntași
de rezistență a gimnaștilor, 
muilți dintre ei neputînd termi
na exercițiul în mod cores
punzător. Ținuta gimnaștrtor 
în timpul concursului a consti
tuit de asemenea, o parte ne
gativă. Credem că gimnaștii 
fruntași se vor strădui să în
lăture aceste neajunsuri pînă 
la data începerii campionate
lor, deși perioada ce ne mai 
desparte de această dată este 
foarte scurtă.

Iată rezultatele tehnice în
registrate. Individual compus: 
1. Ștefan Harko (C. C. A.) 
106,35 p.. 2. Mihai Redl (E- 
nergia) 105,55 p., 3. N. Har- 
galaș (Știința) 100,80 p., 4. 
L. Lakatos (Dinamo) 99,45 
p., 5. H. Orendi (Dinamo) 
9725 o.. 6. N. Varga (Ener
gia) 93.00 p. 

slstenteie Aristeia Hrișcă șî Teo
dora Srmionescu. Băieții se pre
gătesc sub conducerea antrenorilor 
A. Predescn și L. Vasilescu.

Sahităm au bucurie înființarea a- 
cestor prime centre de pregătire 
a tinerilor jucători și jucătoare de 
baschet, dar ne exprimăm totodată 
speranța ca lucrurile nu 6e vor o- 
pri aici. Trebuie făcute toate efor
turile pentru mărirea numărului a- 
cestor centre. Este cazliî crr aso
ciația Energia, de pildă, 6ă preia 
sarcina organizării unui centru de ! 
juniori, mai aies că a avut — prin I 
colectivul Energia Metalul din Ca- ’ 
pitală — o serie de irumoase rea
lizări în această privință. Credem, 
de asemenea, că proiectele organi
zării unor centre, asemănătoare 
celor din Capitală, la Oradea și 
Tg. Mureș, nu vor rămîne simple 
nădejdi

Subcomisia de tineret din cadrul 
comisiei centrale de baschet are da
toria să continue eforturile în di
recția în care a și obținut unele 
prime realizări și succesele aces- I 
tei inițiative nu vor întârzia să 6e 
arate. ’

CAMPIONATUL DE ’ATLETISM PE ECHIPE

Tot despre lipsuri de organizare
La sfârși tul săptămânii trecute 

Stadionul Republicii a găzduit în
tâlnirea C.C.A. — Dinamo — Ener
gia Metalul, restanță dintr-o eta
pă trecută a Campionatului repu
blican de atletism pe echipe. întâl
nirea a fost așteptată cu interes, 
pentru că de rezultatele ei de
pindea situația generală în cla
sament. Răshirnînd multe prono
sticuri, Energia .și C.C.A. au în
trecut pe Dinamo, netezind astfel 
calea spre titlul de campion echi
pei Știința, oare nu mai poate 
pierde .primul Ioc. Daț nu des-, 
pre aceasta dorim să’ discutăm; 
ci despre felul în care s-a deslă- 
șurat acest concurs și despre o 
problemă, mică în aparență, dar 
gravă în fond.

Din capul locului trebuie să 
spunem că nu putem fi de acord 
cu felul în care a fost organizată 
această întâlnire, care nu seamănă 
cu un concurs atletic, ci mai de
grabă cu un... bâlci. Toată lumea 
(spectatori, antrenori și atleR) se 
găsea pe mijlocul stadionului, fo- 
indu-se de ici-col o și lăsînd o 
impresie greu de calificat... Ce a 
făcut pentru curmarea acestei si
tuații arbitrul cu ordinea (în 
cazul în care acesta a existat)? 
Ce măsuri a hiat echipa organi
zatoare pentru a pune ordine pe 
teren ?

Să discutăm acum și despre nu
merele de concurs. Conform regu
lamentului, atleții sînt obligați să 
poarte aceste numere pentru a 
putea ușura astfel și munca ar
bitrilor. Dar deși simplă, problema 
numerelor a fost atît de compli
cată în această competiție încît 
a determinat o situație neaștep
tată. Conducătorii de echipe nu

INFORMAȚII
• VOLEI — -Azi se dispută la 

Cluj întâlnirea restantă dintre e- 
chipele masculine Progresul I.M.F. 
din localitate și Locomotiva Bucu
rești.

• OINĂ. — Sâmbătă și dumi
nică a avut 'toc în Capitală pe 
stadionul Energia S. M. compe
tiția dotată cu cupa „In memoria 
maestrului spartului Gh. Bîzdoa- 
gă“. Au hiat parte echipele E- 
nergia București, Energia Ptoești, 
Știința București și Recolta Bădu- 
leasa. Mai bine pregătiți, jucătorii 
de la Energia București au reușit 
să termine această competiție 
neînvinși, cucerind cupa. Iată re
zultatele înregistrate: Recolta Bă- 
duleasa — Energia Ploești 12—4; 
Energia București — Recolta Bă- 
duleasa 6—5; Știința București— 
Energia Ploești 11—4; Energia 
București — Energia Ploești 11— 
2; Știința București — Recolta 
Băduileasa 14—6 și Energia Bucu
rești — Știința București 7—6.

-------------------.W8. g —-------

Astăzi, reuniune de tapte 
la „Mao Tze-dun”

•Astăzi, începi nd de la ora 10 
în sala de festivități a uzinei „Mao 
Țze-dvn” se desfășoară o reuni
une de lupte în cadrul campiona
tului pe echipe. Se întâlnesc for
mațiile Progresul București, Vo
ința Tg. Mureș, FI. roșie Arad și 
Locomotiva Timișoara.

înaintea jocului dintre Energia 
I.S.P. și Dinamo București îmi pu
neam următoarea întrebare: juca., 
lorii primei echipe vor opune rezis
tență dina mori știlor sau vor lup
ta chiar pentru victorie?Aceasta, 
fiindcă Energia, învingînd'și pe 
Dinamo se putea mîndri cu un fru
mos palmares, și anume acela de 
a fî întrecut fruntașele rugbiului 
nostru (se știe că în meciul cu 
C.C.A. ea â reușit să câștige) ?i 
mai ales gîndindu-mă că, în urma 
rezultatului nedecis dintre Loco
motiva Gr. Roșie și Locomotiva 
P.T.T., Energia putea aspira' la lo
cul trei în actualul clasament, deci 
înaintea foștilor campioni. In celă
lalt taler al balanței stătea auto- 
mulțumirea jucătorilor de la Ener
gia, care au scos cîteva rezultate 
valoroase în actualul sezon, printre 
care și recenta victorie la scor rea
lizată în compania ruigbiștflor de 
la F.S.G.T.

După felul în care s-au cornpor. 
tat ieri jucătorii acestei formații, 
credem că ea nu merită să se nu
mere printre primele echipe de rug- 
bî bucureștene. Scorul net cu oare 

fac altceva decât să vâneze pe 
cei fără numere, să ticluiască o 
contestație pentru descalificarea 
atletului respectiv ceea ce duce 
la scăderea a 5 puncte. Așa s-a 
întâmplat de pildă la 10.000 m. 
cu maestrul sportului Victor Pop. 
Acesta avea numărul cusut pe 
tricou, dar fiind foarte frig a 
venit echipat cu o bluză peste tri
coul cu număr. A câștigat cursa 
cu autoritate, toți cei prezenți îl 
cunoșteau și totuși a fost des
calificat pentru că nu i se vedea 
numărul... scazindu-i-se asociației 
Dinamo și cele 5 pt. Dacă Pop 
ar fi abandonat mi i se mai scă
deau 5 p. *!! La fel s-au petrecut 
lucrurile și cu Gh. Zîmbreșteanu 
1a prăjină (trratlon). Efectuând 
prima încercare în trening (nu
mărul îl avea și el pe tricou) a 
fost descalificat ca și Pop. Din 
aceste două exemple se desprinde 
neseriozitatea celor care practică 
astfel de sisteme. Ea trebuie com
bătută cu toată hotărârea.

Primul ciclocros de toamnă
Luna noiembrie și o bună parte 

din decembrie alcătuiesc perioada 
probelor de ciclocros. In acest timp 
muiți dintre cicliști (am vrea să 
putem spune — într-o zi — toți 
cicliștii) nu-și părăsesc prietena lor 

favorită, bicicleta și, deși vremea 
se înăsprește din ce în ce ei iși 
continuă activitatea. De data aceas
ta Misă, ei nu fug numai cu bi
cicletă ci și pe jos. Este vorba de 
o activitate oarecum aparte și des
tul de dificilă: ciclocrosuâ...

Firește, în perioada noiembrie-de- 
cembrie vremea nu este în deobște 
blândă, ba uneori e chiar cu totul 
neiavarabilă. De asemenea, traseul 
probelor de ciclocros îi supune pe 
sportivi unui examen deosebit de 
dur. Cu toate acestea, ciclocrosiștii 
— sportivi temerari — înfruntă cu 
dîrzenie dificultățile parcursului Ca 
și intemperiile. Un gen de întreceri 
care nu prea 6Înt îmbietoare pentru 
firile mai... comode. Mai ales cînd 
afară este burniță, ceață, viscol 
sau ger, suflă vînt tăios și trebuie 
să lupți cu drumul alunecos fie din 
pricina noroiului, fie din pricina 
pojghiței <5e gheață. 

Aspect de la recunoașterea traseului viitorului ciclocros. Printre 
participant se află și maestra spartului Maria Bisak de la Progresul 

(Foto L TIBOR1

a câștigat Dinamo o dovedește în. 
tr-o oarecare măsură, iar evoluția 
celor 15 rugbiști de la Energia în 
rest. A fost o vreme cînd am a- 
dresat cuvinte de laudă acestei e- 
chipe pentru promovarea unor ele
mente tinere și bine dotate pentru 
rugbi. Ieri am întâlnit însă în for
mație pe vechiul jucător Toma Mol- 
doveanu, care de mulți -ani nu a 
mai jucat în campionatul primei 
categorii, pe V. Nasta într-un post 
în care de vreme îndelungată nu 
a mai figurat și în care, după cum 
știm, Energia avea alți jucători 
mai tineri. In plus, desrte schim
bări de posturi pe care le-a tăcut 
ieri Tonia Moldoveanu îi ?'idic.au 
pe acesta drept omul de bază al 
echipei, el fiind, TÎnd pe rînd, linia 
a IlI-a, centru și fundaș. Credem 
că echipa a fost foarte greșit alcă
tuită, indiferent de anumite indis. 
ponibilități.

Cu totul altfel s-a prezentat Di
namo. Bine puși la punct sub toa
te aspectele, dinamoviștii au demon
strat în plus o putere de luptă ma
joră, o dorință „palpabilă" de a 
învinge. Dinamo a făcut una din 
cele mai bune partide din actualul 
campionat, iar echipa a funcționat 
aproape ireproșabil, făcîndu-se re
marcați tocmai anumiți jucători ti
neri ca Gherasim, cu care se pare 
că formația a rezolvat definitiv
problema deschiderii, Ștefan Ghion. 
dea, foarte bun pe postul de cen
tru, tînărul Rotaru ca aripă și, bi^ 
neînțeles, oamenii de bază ai for
mației: Titi lonescu, Emil Dumi
trescu, Paul Iordăchescu și Ion Dc~ 
ruțiu. Așa cum se prezintă astăzi, 
Dinamo pare cea mai îndreptățită 
echipă să aspire la titlul de cam- 
pioană. Nu vom avea mult de aș
teptat această confirmare, deoarece 
duminică ea va întâlni pe C.C.A. 
Scorul final al jocului 19—3 (3—0) 
a fost realizat din trei lovituri de 
picior și două încercări transfor
mate

EM. VALERIU

După jocul restanță de iert, cla
samentul categoriei A â luat ur
mătoarea înfățișare.
1. Dinamo Buc. 16 15 0 1 270: 29 46
2. C.C.A. 16 14 0 2 308: 39 44
3. Loc. Gr. Roșie 16 10 3 3 179: 76 39
4. Energia I.S.P. 16 9 2 5 136; 79 36
5. Loc. P.T.T. 16 5 4 7 62:174 30
6. Pr. Sănătatea 16 4 5 7 56:162 29
7. Dinamo IX 16 4 4 8 *76: 28
8. En. Petroșani 16 3 4 9 30:1 26
9. En. S.M. Or. St. 16 2 5 9 32: 99 25

ie. Știința Cluj 16 0 1 15 12:259 16

Și totuși, de la an la an, nu
mărul participanților la aceste pro
be crește considerabil. Aceasta de
notă că majoritatea cicliștilor (din 
păcate nu toți și, în special, parte 
din cicliștii' fruntași) au început să 
se convingă de importanța acestor 
probe, care scurtează perioada de 
vacanță ajutând totodată la men
ținerea formei sportive. In plus, 
ciclocrosuriie din primăvară alcă
tuiesc și ele un antrenament bine
venit, premergător sezonului de ci
clism propriu-zis: curse pe șosea 
sau velodrom (dacă acesta exis- 
tă).

Primul concurs de acest fel va 
fi organizat duminică 18 noiembrie 
de colectivul sportiv Voința (Pres
tări Servicii) în cinstea alegerilor 
organelor centrale de conducere a 
asociației Voința. Proba se va des
fășura în împrejurimile cartierului 
Floreasca și este deschisă catego
riilor: avansați, semicurse, juniori 
și fete, ^scrierile se primesc pînă 
vineri 16 noiembrie ora 14 la se
diul comisiei orășenești de ciclism 
București.' str V. Alecsandri nr. 6.

idic.au


Șahiștii de la Știința Timișoara au debutat victorios FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL •FOTBAL • FOTBAL

La 24 table de șah, finaliștii 
campionatului republican pe echi
pe și-au început marți întrecerea 
pentru titlu, în mijlocul unui in
teres deosebit al publicului bticii- 
reștean.

Competiția este frumoasă și in
teresantă, îi lipsește însă cadrul 
corespunzător. Dacă în sala de 
cantină a Editurii Tehnice condi
țiile de joc sînt acceptabile, în 
schimb spectatorii au tot dreptul 
6ă fie nemulțumiți, ei neputînd ur
mări cumsecade nici una dintre 
partide. Lipsesc cu desăvîrșire ta
blele de demonstrație, dar se gă
sesc din abundență arbitri — în to
tal 7! Această echipă suplimentară 
n-a avut insă grijă ca prima run
dă să înceapă la ora fixată. Cea
surile au fost puse în mișcare după 
o întîrziere de un sfert de oră țeste 
vorba oare de națiunea perimată 
a „sfertului de oră academic?"...) 
Neputînd vedea decît „pe apucate" 
ce se joacă la mese și neavînd 
scaune la dispoziție, spectatorii 
caută compensație în discuții și 
plimbări prin sadă, ceea ce dă naș
tere unui permanent zgomot. Re
mediul (desigur, numai pentru vii
tor) este găsirea unei- săli adecvate 
pentru șah, și Comitetul pentru 
cultură fizică șî sport are datoria 
să se îngrijească din vreme de re
zolvarea acestei probleme, în orice 
caz înaintea finalei campionatului 
individual, care începe peste zece 
zile.

O altă problemă de organizare. 
Programul de joc (cu runde după- 
amiază și 2 ore pentru întrerupte 
dimineața) s-a dovedit de la înce
put insuficient. Ieri, 5 partide au 
rămas neterminate (e drept, unele 
dintre eie în poziții fără echivoc) 
și dacă faptul se va repeta, în
seamnă că ziua de sîmbătă, pre
văzută pentru odihnă, va trebui să 
fie dedicată reluărilor. Este deci 
un ritm de, joc jfltens, puțin reco
mandabil jucătorilor care peste cî- 
i«va zile Încep „maratonul" finalei

Cu arbitrul Petre Epureauu despre turneul 
boxerilor de ia Voința în R. P. Polonă

De abia întors din R. P. Polonă, 
arbitrul PETRE EPUREANU s-a 
grăbit să ne viziteze la redacție, 
pentru a ne relata, la invitația 
noastră, cîteva impresii în legă
tură cu~ turneul întreprins în 
țara prietenă. de echipa reprezen
tativă de box a asociației Voința. 
Bineînțeles, că discuția a ahine- 
«at cu repeziciune pe panta... 
boxului, iar de aci și pînă la 
cele două victorii din Polonia 
(12—8 la Poznan și 13—7 la 
Elblag) n-a fost decît un... pas.

— Ce ne poți spune despre cele 
două întîlniri ?

— Au fost tot atîtea severe 
examene pentru noi. Nu trebuie 
să uităm că Polonia se bucură 
astăzi de un mare prestigiu în 
boxul amator internațional. La 
Poznan, reuniunea a avut loc în 
tr-una din imensele săli ale Tîr- 
gului de Mostre, care are o ca
pacitate de 8.000 locuri. Meciu
rile au fost viu disputate. Oile 
mai frumoase întîlniri s-au des
fășurat la categoriile ușoară 
(Adam — Rlemsinski), semi-mij- 
locie (Bogoi — Wadas) și grea 
(Petrov — Korolewicz). Cei mai 
tehnici boxeri ai noștri: Schwartz 
și Gherasim. Ludovic Ambruș me
rită o mențiune pentru felul cu
rajos în care s-a comportat. Deși 
avea o ușoară fisură la mîna 
dreaptă, el a pornit. la atac de 
la înceout în meciul cu Totna- 
sewski și, în repriza a doua, și-a 
lovit adversarul cu un upercut la 
ficat, urmat de un croșeu de 
sitînga la bărbie, trtmițîndu-1 la 
podea. Apoi, Tomasewski a mai 
căzut de două ori, fiind declarat 
învins prin K. O. tehnic. In lo
calitatea Elblag, am întîlnit o 
iseleicțîQihată a asoc’ației Start, în
tărită cu 3 boxeri din alte aso

© Pe lingă cele 10 meciuri din 
cadrul campionatului categoriei 
B cuprinse în programul con
cursului Pronosport nr. 46 (eta
pa din 18 noiembrie), partici- 
panții vor mai trebui să-și indi
ce pronosticurile și la două me

ciuri din campionatul italian: 
Roma-Fiorentina și Atalanta- 
Juventus. Iată câteva amăhainte, 
asupra celor patru echipe.

Roma este atașată pe locul 6, 
rar Florentina pe locul 7, cu a- 
celași număr de puncte (8 din 7 
meciuri). Pe teren propriu Roma 
a disipus de Palermo (2—1), a 
terminat ta egalitate cu Padova 
și a fost învinsă de Torino (0—2). 

campionatului individual.
Și acum, iată rezultatele primei 

runde:
PROGRESUL IMF— DINAMO 

4—2 (2) Troianescu—Bălanei într., 
Constantine seu — Reicher într., 
Braunstein—Menas >/2—*/2, Zetlin 
— Schlesinger i/2—1/2, Bogorjevici 
—Georgescu !/2—'/,, Țacu—Ghen- 
ser 1—0, Maria Pogorievici— Ro- 
dica Reicher l/2—1/2, Sanda Fili- 
pescu—Elena Gogileă 1—fl.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—ENER
GIA BUCUREȘTI 4 >/2—l1/, (2) 
I. Szabo—Ciocîltea 1—0, Giins- 
berger—Seimeanu 1—0, Mititel tt— 
Voiculescu într., Partos—Crețules- 
cu 1—0, R. Alexandrescu—Nacht 
72—’/■>, C. Rotaru—ErdeUs i_o, 
Elena Graboviețki—Alexandra Ni- 
colau 0—1, Donna Mayer—Rodica 
Manolescu într.

PROGRESUL CLUJ—ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 1’/,—5>/2 (1) Brea- 
zu—Drimer i/2—>/2, Malcoci—Ghl- 
țescu 0—1, Petrescu—Samarian 
6—1, Demian—A. Negrea 1—0, A. 
Nagy—Botez 0—1, Marcovici— S. 
Negrea întir., Ananița Jigău—• 
Elisabeta lonescu 0—1, Elisabeta 
Szabo—Maria Tarapanov 0—1.

(Jucătorii subliniați au avut al
bele)

Partida dintre Energia și echi
pa timișoreană, care promitea a 
fi un adevărat „derbi", a dezilu
zionat. Bucureștenii s-au prezentat 
surprinzător de slab, fiind învinși 
la scor (în cele două partide în
trerupte ei nu pot spera la mal 
mult de o remiză). De notat că 
Ciocffltea a pierdut comițînd o gre
șeală gravă în finalul partidei cu 
Szabo. InMnirea Troianescu—Bă- 
lănel, jucată la o tensiune aprecia
bilă, s-a întrerupt în avantaj po
zițional pentru primul.

Aseară, runda a 2-a a prilejuit 
meciuri echilibrate. Iată rezulta
tele parțiale: Dinamo-Energia 
2—2 (4), Știința Tim.—Știința 
Buc. 2’72—1’/2 (4), Progresul Buc.-. 
Progresul Ciluj 3—2 (3).

ciații. De la noi, cei mai buni au 
fost 'Adam, Militam, Iulian Mihai, 
Gherasim și Stoian. In cele două 
reuniuni, polonezii au avut cei mai 
buni oameni în: Adam Sudol (o 
autentică speranță), Tuczinski, 
Buska și Gowaski. Țin să re
marc că arbitrajele și deciziile 
au fost bune. Poate că Iulian 
Mihai nu trebuia oprit de medic 
în primul meci. El era foarte ușor 
rănit, dovadă că peste numai 
două zile a putut boxa din nou.

— Ați avut un program cultu
ral bogat ?

— Desigur. Am asistat la un 
spectacol de operă la Poznan și 
am vizitat Muzeul de Artă și 
alte monumente istorice ale ora
șului, iar la Varșovia am văzut 
un frumos spectacol de balet pe 
gheață, în sala Gwardia, devenită 
acum patinoar artificial. Este in
teresant de arătat că majoritatea 
boxerilor noștri evoluau pentru 
prima oară peste hotare. Din 
Polonia, ne-am întors prin Kiev, 
unde am fost timp de 24 de ore 
oaspeții asociației Spartac. Spor
tivii sovietici ne-au înconjurat cu 
multă căldură și s-au străduit să 
ne facă șederea în frumosul lor 
oraș cît mai plăcută.

— Ați perfectat și întîlnirile- 
revanșă ?

— Boxerii polonezi ne vor în
toarce vizita în luna aprilie, ur- 
mînd să susțină întîlniri la
București, Galați și Brăila. In 
timpul scurtei noastre șederi, la 
Kiev am discutat, în principiu, 
organizarea unei duble întîlniri 
Voința-Spartac, la Kiev și Har
kov. Ele vor avea loc probabil în 
ultima decadă a lunii decembrie 
Dar acestea sînt deocamdată pro- 
ede.

M G.

Informații PRONOSPORT
Fiorentina, în deplasare, a _ în
trecut Udinese (5—2), a terminat 
la egalitate cu Sampdoria și a 
cedat cu 1—2 la Torino. In cam
pionatele din 1954/55 și 1955/56 
întîlnirile dintre Roma și Fioren
tina s-au terminat cu următoarele 
scoruri: 3—4 și 1—1 și respectiv 
0—2 și 1—1.

Atalanta e pe locui 13 (6 puncte 
din 7 meciuri), iar Juventus pe 
locul 4 (8 puncte din 7 meciuri). 
La Bergamo, Atalanta a-învins 
Bodogtta (3—2) și Palermo (1—

ASPECTE DIN PRIMUL
Consider că turneul echipei 

C-C.A. în Anglia — pe care ii 
apreciez ca pozitiv — a consti
tuit un eveniment important în 
activitatea fotbalului nostru. In 
primul rînd el a reușit să 
facă cunoscut spectatorilor en
gleză fotbalul din țara noastră. 
Datorită comportării ei, sub toa
te aspectele, echipa C.C.A. — în 
ciuda înîrîngerii la scorul de 5—0 
din ultimul meci — a servit 
cauza fotbalului nostru. In același 
timp, acest turneu ne-a dat pri
lejul să cunoaștem îndeaproape 
fotbalul englez și caracteristicile 
lui. In sfîrșit, prin contactele 
luate cu reprezentanții fotbalului 
insular, am stabilit legături de 
natură să asigure fotbalului nos
tru perspective dintre cele mai 
frumoase în domeniul meciurilor 
internaționale.

Se cuvine să subliniez de la 
început că delegația noastră s-a 
bucurat în Anglia de o primire 
călduroasă, pretutindeni și în 
(toate împrejurările. Conducători 
de cluburi sau membri ai Fede
rației engleze, spectatori din 
Londra, Sheffield, Lutton sau 
Wolverhampton, simpli cetățeni 
ai orașului unde a stat și a ju
cat echipa noastră — toți ne-au 
înconjurat cu simpatie și atenție, 
înainte de jocuri echipa a primit 
numeroase telegrame și scrisori 
cuprinzînd urări de succes, de la 
cetățeni din diferite o1 așe ale 
Angliei, iar jucătorii au fost pur 
și simplu asaltați de cei care le 
cereau autografe.

Păstrez din acest turneu multe 
amintiri frumoase și în rîndurile 
de mai jos, ca și într-un viitor 
articol, mă voi strădui să redau 
cîteva aspecte din cele mai im
portante pe care le-am reținut 
din acest prim contact cu fot
balul englez la el acasă.

M-a impresionat atitudinea pu
blicului, în orice împrejurare s-a 
găsit el la un meci. Terenurile nu 
sînt îngrădite, pentru că spec
tatorii sînt foarte disciplinați, au 
o educație în virtutea căreia nu-și 
permit abateri de la atitudinea 
pe care trebuie s-o aibă pe tere
nurile de sport. In Anglia nu 
vezi un spectator măcar care să 
sară în teren, fie chiar numai 
ca să dea înapoi o minge ieșită 
afară. Bun cunoscător al fotba
lului, spectatorul englez știe 
să-și încurajeze echipa favorită, 
dar și echipa adversă. Pentru a- 
ceasța, aplaudă sau bate din pi
cioare, folosește des scîrțîitoare și 
clopoței. De astfel de manifes
tări oarecum originale pentru 
noi, s-a bucurat și echipa CCA,

Și mai Interesante au fost con
statările pe marginea valorii și 
a orientării fotbalului englez în 
etapa actuală. Am avut prilejul 
să văd mai multe echipe în 
jocuri de campionat. (De altfel, 
aceasta a fost un avantaj pentru 
CCA, care și-a putut vedea ad
versarii înainte de jocurile cu ei). 
Trebuie să spun că, în campionat 
sau în amicale, echipele joacă 
foarte variat, nu după tipare șa
blon, în raport cu adversarul, cu 
tactica lui și cu condițiile atmos
ferice. Totul mi-a dovedit o bună 
pregătire fizică, tehnică și tactică. 
Jucătorii urmăresc un singur scop: 
drumul oel mai scurt spre poartă. 
Cu sau fără fantezie, ei ajung la 
poartă din 3—4 pase în adta- 
cime- Pentru aceasta — lucru 
'caracteristic — echipele folosesc 
Ia maximum mai ales extremele, 
care au o viteză și o tehnică in
dividuală superioară față de cei
lalți jucători. Driblează sau ten
tează cu multă măiestrie, aruncă 
mingea pe lingă apărători și apoi 
îi depășesc prin viteză. Pasele și 
centrările lor sînt adevărate șu
turi, astfel că prin preluare sau 
ricoșare ceilalți înaintași trimit 
spre poartă mingi și mai puternic 
trase.

0) și a învins pe Genoa (0—1). 
Juventus, în deplasare, a învins 
cu 3—0 Lazio șî a terminat ta 
egalitate cu Internazionale (1—1) 
și Genoa (1 — 1)- In 1954/55: 
2—1 și 0—0; 1955/56: 1—2 și
1 — 1.
• I. S. Pronosport reamintește par- 

ticipanților că și la concursul 
Pronosport nr. 46 (etapa din 18 no
iembrie) se acordă ca premii spe
ciale pentru „0“ rezultate : o. mo
tocicletă I. J. pentru participan
tul cu cele mai multe variante 
cu ,.0“ rezultate și o motocicletă 
I. J. și 5 ceasuri „Doxa" prin 
tragere din urnă.

CONTACT CU FOTBALUL ENGLEZ LA EL ACASĂ
De altfel, odată mingea intrată 

în posesia extremelor (care, e 
bine să se știe, vin uneori chiar 
mult în urmă, deci nu au obli
gația de a se lipi de tușe și, ast
fel, de a se auțomarca), întreaga 
echipă intră în atac și se pla
sează pe teren în mod corespun
zător. Ceilalți înaintași urmăresc 
rapid extrema astfel că ei reiau 
din plină viteză centrările puter
nice, realizînd șuturi de o forță 
excepțională. Acesta este un prim 
efect al jocului pe extreme în 
maniera arătată. Al doilea elect: 
din cauza vitezei și mișcării îna
intașilor, apărătorii nu mai știu 
cum să se plaseze; al treilea: 
datorită faptului că sînt în vi- 
teză_ înaintașii au o detentă mai 
bună decît apărătorii adverși; al 
patrulea : fiind puțin în urma 
extremei .înaintașii apreciază bine 
direcția centrărilor.

Asemenea atacuri pornesc din 
diferite puncte, de la mijlocași 
(care, împreună cu interii, se 
repliază foarte repede. în func
ție de joc, grație vitezei și re
zistenței lor) și chiar de la fun
daș

O subliniere specială pentru 
modul perfect în care sînt exe
cutate loviturile de colț: balonul 
este trimis în spațiul dintre ca
reul de 5,50 m și punctul de la 
11 m. Nici o minge nu ajunge 
în spatele porților sau departe, 
în fața porților.

In ce privește pe apărători, a- 
ceștia joacă cu multă forță, au 
viteză, lovesc bine mingea cu 
capul și, bineînțeles, cu ambele 
picioare. N-am văzut fotbaliști 
care să joace cu un singur pi
cior... Cînd opresc o acțiune de 
atac, apărătorii lac imediat des
chideri lungi, de cele mai multe 
ori spre extreme. Jucînd însă în 
forță, apărătorii nu știu să facă 
față jocului bazat pe pase scurte 
pe jos și rapid executate ,,prin
tre", așa cum a jucat' CCA. Fun
dașii joacă mplt, anropiațj de 
stoper, se plasează cam pe col
țurile careului, lăsînd astfel un 
spațiu liber în care extremele pot 
iniția cu succes acțiuni pericu
loase. Extremele echipei C.C.A. au 
știut să folosească acest avan
taj. Cît despre portari, cei pe 
care i-am văzut nu mi-au, lăsat 
impresia unor valori. Pe continent 
și chiar la noi sînt portari mult 
mai buni.

In concluzie, ca urmare a in

NOTE, ȘTIRI, REZULTATE...
AZI, DIN NOU LA FOTBAL

Astăzi este programată o mică, dar variată și foarte interesantă 
etapă <de fotbal. In primul rînd se dispută trei meciurj de categoria 
A, dintre care unul în București (Stadionul Republicii ora 14,45) t 
C.C.A. — Progresul Oradea (la ora 13 un meci amical: FI. ro
șie F. C. — FI. roșie Ada-Kaleh). Celelalte au loc la Petroșani (E- 
nergia Minerul-EneTgia Flacăra Ploești) și Timișoara (Locomo-. 
tiva-Dînamo Bacău). Sînt jocuri care opun echipe scăpate de ob
sesia luptei pentru clasament. Fiecare își cunoaște local și, ju
cînd relaxat, poate oferi un fotbal de o calitate mai bună.

In schimb, în categoria B au Ioc două partide importante pen
tru ultimele locuri a>le seriei întii: Locomotiva Arad-Recolta Avîntul 
Reghin și Locomotiva Oliuj-Energi a Metalul Reșița. Cu excepția Lo
comotivei Arad, toate celelalte trei sînt amenințate cu retrogra
darea.

In sfîrșit, o restanță a Cupei, la Orașul Stalin: Energia Steagul 
Roșu-Dinamo-București. Joc așteptat cu vie curiozitate, întrucît e- 
chjpa din Orașul Stalin întîlnește unul din puternicii adversari, în 
compania cărora anul viitor va ju ca în categoria A.

CINE PLĂTEȘTE?...
De mai bine de o săptămînă se 

știa că la 11 noiembrie Energia 
Flacăra Ploești va juca la Bu
curești cu Burevestnik și de fot 
atîta timp că meciul de campionat 
Energia Flacăra Ploești-Dinamo 
București — programat la 11 
noiembrie — era amînat. Și totuși, 
arbitrul jpculuj de campionat. Al. 
Toth, s-a prezentat la acest meci... 
A afirmat că joi 8 noiembrie a 
primit telegrama prin care era 
delegat și s-a prezentat. Ca pînă 
la urmă să asiste la partida in
ternațională.

Cine-i vinovat de asemenea ne
glijențe condamnabile și, mai ales, 
cine suportă aceste cheltuieli inu
tile ?

GREȘELI CARE COSTĂ PE 
■ALȚII...

Corespondentul nostru dim Iași, 
R. Untu, ne sezisează că la meciul 
Locomotiva Iași-Energia Moroni 
jucătorul oaspe Capoianu a marcat 
în min. 65 un gol valabil, pe 
care arbitrul St Constantines®! 
(București) l-a acordat la început, 
dar l-a anulat după ce l-a consul
tat, ta intervenția jucătorilor ieșeni, 
pe arbitrul de tușă Ion Rotam 
(lași) — care a afirmat că a 

fost ofsaid. Un *az tipic de rea 

succeselor avute de fotbalu, englez 
în ultimii ani în meciurile inter 
naționale, forurile de specialitate 
au conchis că fotbalul modern se 
bazează în primul rînd pe forță 
fizică, pe vigoare, pe tehnică in
dividuală și pe joc de ansamblu 
perfect. De altfel, echipele so
vietice și maghiare au prezentat 
în jocul lor, în ultimul timp, a 
ceasta caracteristică spre care s- 
orientează și fotbalul din alte 
țări. La noi, antrenorii și jucă
torii trebuie să acorde importan
ța cuvenită pregătirii fizice și 
tehnice cu care pot asigura dez
voltarea unui joc viguros și di
namic.

TUDOR VASILE
Director în C-C.F.S7C M

SFERTURILE DE FINALĂ
ALE CUPEI R.P.R.

Tragerea ia sorți a jocurilor 
din etapa sferturilor de finală ale 
Cupei R.P.R. a dat următorul pro
gram (data disputării — 25 no
iembrie) :

Progresul Oradea — Energia 
St. Roșu Orașul Stalin sau Dina
mo București, la Orașul Stalin 
sau Oradea.

Știința Cluj sau C.C.A. — E- 
nergia Galați, la Galați.

Energia C, Turzii — Locomo
tiva Timișoara, la C. Turzii.

Locomotiva București — Ener
gia Flacăra Ploești, la București.

CITIȚI
revista ilustrată de sport z
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cu interesante foto-reportaje 
de pe toate terenurile de sport 
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ta ilustrată de sport 
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credință, care a răpit unei echipe 
un gol meritat. Ce părere are Co 
legiuî central al arbitrilor ?

FINALA „CUPEI 7 NOIEM
BRIE"...

...a opus echipele de juniori Loco
motiva București și Progresul F.B. 
Victorio a revenit Locomotivei cn 
rezultatul de 1-0 (0-0) prin golul în-* 
scris de Lazăr Al. in min. 88.

T 
BILETE PENTRU JOCUL 

DE AZI...
...C.C.A. — Progresul Oradea sa 

găsesc la agenția Pronosport (CaL 
Victoriei 9), C.C.A. Dinamo, chioșcul 
din str. Ion Vidu și la casele Sta
dionului Republicii.

Pe marginea știrii în 
legătură cu apariția cu
noscutului fotbalist Titus 
Ozon în comedia muzica
lă „Bujor al 12-lea“

Știrea e adevărată.
Face teatrul (£... in gen!) 
A făaut și pîn-acuma:

f..Pe teren I
JACK BERARIU



atletice feminine la J. OProbele
in ordine.

11,0 sec. Iată 
rezultatele din

Introduse pentru prima oară la 
J. O. din 1928, probele atletice fe
minine și-au cucerit rapid nume
roși aderenți, contribuind la în
tărirea prestigiului Jocurilor, la 
dezvoltarea sportului teminin 
mondial. Numele unor auete ca 
Stefla Walasievicz sau Fanny 
Blankers-Koen, care figurează de 
mat multe ori pe tabloul de onoare 
al întrecerilor olimpice, pot sta 
cu cinste alături de cele ale unui. 
Owens sau Zatopek. In 1952, 
odată cu participarea pentru în- 
fîia oară a atletelor sovietice, va
loarea concursului olimpic femi
nin a crescut considerabil. Este 
semnificativ faptul că la Helsinki 
au fost' doborîte toate recordurile 
olimpice, cu excepția celui la să
ritura în înălțime (Alice Coachman 
— S.U.A., 1,68 m.). înainte ca 
semnalul începerii Jocurilor de la 
Melbourne să fie, dat, succesul în
trecerilor feminine de atletism 
nu mai poate fi pus la îndoială. 
Nu numai că sînt prezente majo
ritatea record nunelor lumii, dar 
Ia nici o probă nu se întîmplă 
(așa cum, din păcate, se întîm- 
ilă Ia unele probe masculine) să 
lipsească vreuna din pretenden
tele la medalii.

La 100 m., 200 m. și 80 
duelul Australia — Europa 
nunță pasionant. Speranța 
a Australiei este atleta in 
de 18 ani Betty Cuthbert,

m. g„ 
se a- 
tir. 1 
vîrstă 
decisă 

să cafce pe urmele compatrioatei 
sale Marjorie Jackson care te 
Helsinki a cucerit două medalii 
de aur (100 și 200 m.). De pe 
acum, speciaFștii văd în Cuthbert 
virtuala cîștigătoare a cursei de 
200 m.. așteptînd totodată cu viu 
mteres întrecerea ei la 100 m. cu 
Leone, Kohler, Popova și cele
lalte performere ale anului. La 
80 m. g. nu trebuiesc subestimate 
șansele ,.bătrî.nei“ Stjickland de 
ia Hunty care, la 31 de ani, a

reușit de curînd 
a im, 
acest an ale principalelor concu
rente olimpice. 100 m. 1. Leone 
(ItaFa) 11,4 sec; 2—5. Cuthbert 
(Ausir.), Kbhler și Stubnik 
(Germ.). Popova (U.R.S.S.) 11,5
soc; 6—10. Koșeleva și Itkina 
(U.R.S.S.), de la Hunty (Austr.), 
Fuhrman (Germ.) și Paul (An
glia) 11,6 sec ; 200 m. 1. Cuthbert 
(Austr.) 23,2 sec.; ?. Itkim 
(U.R.S.S.) 23,4 sec. ; 3. Stubnik 
(Germ.) 23,5 sec. ; 4. Paid (Angl.)
23.6 sec; 5—7. Lerczak (Pol.) 
Scrivens (Angl.) și Matthews 
(Austr.) ?3,8 sec. ; 8—10. Koșe- 
leva, Iugova (U.R.S.S.). Leo-ne 
24,0 sec; 80 m. g. 1 Gastl (Germ.)
10.6 sec. ; 
ciaia, Bistrova,
(U.R.S.S.) 10,7 sec; 5—6.' Fisch, 
Kohler (Germ)
la Hunty (Austr.) l(,0 sec.

Nu este de loc exagerată afir
mația că ștafeta feminină de 
4 X 100 m. se află printre în
trecerile atletice care stîrnesc cel 
mai mare interes la aceste J. O 
Așa cum a declarat antrenorul 
echipei Germaniei, Heinz Bier- 
kemeier, cel puțin patru echipe 
luptă cu șanse bune pentru pri
mul loc: Germania, U.R.S.S.,
Australia și Anglia, iar din lupta 
’or este posib’4 să se realizeze 
44,6—44,81 In acest an, ștafeta 
Australiei n-a alergat pînă în pre
zent Ia nici un concurs oficial, 
astfel că prezentăm cele mai 
bune performanțe ale echipelor 
eurocene • 1. Germania 45.1 sec ; 
2—3 U.R.S.S. și Anglia 45,2 s$c ; 
4 Italia 45,7 sec; 5. Polonia 45,9 
sec; 6 Franța 46,1 sec.

La aruncări, superioritatea a‘le- 
telor sovietice este mai nu‘in 
netă ca în 1952. Ne referim în 
special la aruncarea discului, unde 
cele trei atlete cehoslovace cu re
zultate de peste 50 m. care s-au

2—4. Golub.*»;- 
N. Vinogradova

10,8 sec.: 7. de

ECOURI OLIMPICE
Thelma Hopkins a remarcat 

eă ia actuala edrție a Olimpiadei 
atletele sovietice au șanse de a 
cuceri victoria în majoritatea 
probelor. Ea a subliniat totuși că 
sportivele engleze, australiene 
și germane vor căuta să obțină 
la rîndul lor locuri fruntașe.
• INTR-UN CONCURS prelimi

nar pentru J.O. atleți americani 
au obținut unele rezultate de va
loare: 4x440 y. —3.07.3 (rec. mon
dial) — staîeta alcătuită din Jen
kins, Spurrier, Courtney. Jones. Pe 
locui 2 s-a clasat ștafeta comșusă 
din Sowell. Culbreath, G. Davis. 
Southern cu 3.08.1; 100 m. —
King 10"3; 5.000 m. — Delinger 
— 14.16.2 (record al S.U.A.).
• HALTEROFILII din lumea in 

treagă au obținut rezultate din 
cele mai bune în timpul pregătiri
lor pentru J. O. — Semigreul 
francez Debuf a realizat două noi 
recorduri: la împins (132,500) Și 
total f432,500), impunîndu-se drept 
unul dintre candidații la primele 
focuri. Iranienii au stabilit 3 re
corduri naționale în cadrul cam
pionatului de toamnă al țării. Din
tre acestea cităm: performanțele 
obținute de Namdju (cat. semiu- 
șoară ) — 345 kg., Tamarez (cat. 
ușoară) 362,5 kgr., Pe ravi (cat. 
semimijlocie) 377,5 k"r., Rahna- 
vardi (cat. semigrea) 430 kgr. ’a 
fotal și 140 kgr. 1a împ'ns. Man
touri (cat mijlocie) 135 kgr. la 
împins, Pojhar (cat. grea) 142,5 
kgr. la împins. Halterofilul chinez 
Cen Ciung Tai, recordman mon
dial la cat. cea mai ușoară, a 
ridicat 307,5 kgr. El a încercat să 
doboare recordul la împins, bara 
avind 135 kgr., dar nu a reușit 
să ridice haltera decît pînă la 
pieot. La cat. ușoară Huang Clang 
Hui a ridicat “65 kgr.

dat pe Murray Rose de recordul 
lumii pe 880 yarii reușind 9:192 
față de 9:34,3 cit era ferformanța 
înotătorului australian.

• In cadrul antrenamentelor de la 
Melbourne sportivii polonezi au rea
lizat rezultate excelente la cîteva 
probe. Astfel, aruncătorul de suliță 
Ianusz Sidle a avut toate aruncă
rile ce peste 8» m, multe dintre ele 
depjș-na chiar distanța de 83,86 m, 
cifră cu ca>e SltUo deține recordul 
mondial oficiaL Henryk Grabowski 
a sărit la lungime 7,89 ni. Aceste re
zultate nu pot ri omologate fiind 
realizate în cursul antrenamentelor. 
Fostul recordman mondial în proba 
de 3W0 m obstacole Jerzy Chromik 
nu va lua parte la Jocurile Olimpice 
fiind suferind de gripă de ma>i multe 
săptămini.

ridicat în acest an, dacă nu pc 
amenința titlul Nine: Ponomareva, 
în schimb au șanse serioase pen
tru următoarele, 'ocuri. La arun
carea greutății Zîbrna este mare 
favorita, totuși Zoia Dojnikova 
revelația ultimelor concursu-: de 
la~ Tașkent poate aduce o surpri
ză. Mult mai complicată este si
tuația la suliță. Dintre aruncătoa
rele sovietice, singura în 'orrnâ 
în ultimul timp s-a dovedit a fi 
studenta estoniană Iatinceme. 
Șanse Ia titlu are și atleta ger
mană Brommel. Dana Zatopkova 
va avea de 'uptat din greu pen- a 
tru a ș reedita succesul din 1952. «Sr 
Iată acum rezultatele aruncătoa
relor. Disc. 1. Ponomareva 
(U.R.S.S.) 54,76 m. 2 Begliakova 
(U.R.SS.) 52,71 m., 3. Fikotova 
(Ceh) 51.84 m. 4. Voborilova
(Ceh.) 51,40 m. 5. Merfeva (Ceh.) 
50,90 m. 6. Elkina (U R.S.S ) 
50,33 m. 7. Lafrenz (Germ) 49,33 
m. 8. Yoshino (Jap.) 48,80 m. 9. 
Kotlusek (Iug.) 47,86 m. 10. ,Ma- 
noliu (Rom.) 47,24 m. 11. Avetlan 
(Argent.) 47,22 m. 12 Paternoster 
(Italia) 47,05 m. Greutate 1. ZI- 
bina (U.R.SS.) 16,76 tn. 2. Doj- 
nikova (U.R.S.S.) 16,60 m. 3. Tis- 
kevici (U.R.S.S.) 16,52 m. 4.
Werner (Germ.) 15,67 m. 5. Luttge 
îGerm.) 15,15 m. 6. Kotlusek 
(Iug.) 15.04 m Suliță. 1. Roolaid 
(U R.S.S.) 53,82 m. 2. Brommel 
(Germ.) 52,83 m. 3. Vigh (Ung.) 
52,69 m. 4 launzeme (U.R.S.S.)
52.67 m. 5. Zatopkova (Ceh.) 52.24 
m. 6. Figwer (Pol.) 51,95 m. 7. 
Gorctakova (U.R.S.S.) 51,11 m.
8. Wojtaszek (Pol.) 50,20 m.

Recordmanele mondiale IoAanda 
Balaș și Elzbieta Dunska-Krze- 
zinska sî-nt desigur favoritele pro
belor de sărituri. Totuși, atît la 
lungime cît și la înălțime, lupta 
se anunță foarte disputată. Astfel, 
Ioli va avea de înfruntat adver
sare outernice : fosta recordmană 
mondială Hopkins, americana Mac 
Daniel — creditată cu o perfor
manță de 1,76 m. la antrenament 
— sovieticele Ballod și Pisareva 
(ultima a reușit în concursul de 
la Tașkent 1,74 m., dar din a 4-a 
încercare). înălțime. 1. Balaș 
ÎRom.) 1.75 m. 2. Hookins îAngl.l 
1.74 m. 3—4. Ballod și Pisareva 
(U R.S.S.) 1,70 m. 5—6. Modra- 
chova (Ceh.) și Manson (Austr.)
1.67 m. 7—9. Kossova (U.R.S.S.).
Geiser (Afr. de Sud) și Killian 
(Germ.) ~~ ~ te'
Dnnska (Pol ) 6,35 m. 2. Fisch 
(Germ.) 
(Germ.) _ 
(U.R.S.S.) și Hoskin (Angl.) 6,14 
m. 6. Dva'isvili (U.R.S.S.) 6,13 n 
7—8. Hopkins (Angl.) și Popova 
(U.R.S.S.) 6,12 m. 9. Soenbucher 
(Germ.) 6,08 m. 10. Kusion (Pol) 
6,04 m

Note externe
DIN NOU,

£
'X Nu s-a pus încă punctul final 
a în problema „stilului spaniol" de 
i? aruncare a suliței. Intr-adevăr, 
'X modificarea regulamentului inter- 
*2 național prin adăugarea acelui 
►2 pasaj redactat de Donald Pain, 
% secretarul Federației internațio- 
>9nale de atletism, n-a avut darul 
>x decît să încurce mai rău lucru- 
>9 rile... Imediat după publicarea ho- 
>x tărtrii atleții spanioli au început 
K să lucreze la 
>9 lor la 
K și iată 
nîn jurul 
>9 spatele 
K car o
>? cedo a
X concursuri desfășurate la Barce- 
ff lona, la distanțe variind între

national prin adăugarea

,,adaptarea" stilului 
litera noului regulament, 
că fără „să se rotească 
său“ și fără „să întoarcă 

în direcția aruncării" mă- 
singură dată, Miguel Sal- 
aruncat sulița. în diverse

1,66

6,19
6,15

m

m.
m.

Lungime. •

W-eîdner3.
4—5 Seghen

Speranfa olimpică Nr. 1 a (arii noastre este /olanda Balaș, lat o 
executind săritura prin care a stabilit recordul mondial de 1,75 m.FOTBAL PESTE HOTARE
,CUPA CAMPIONILOR EUROPENI**

Paris 14 (prin radio).— Pe stadio
nul „Leo Lagrange4* s-a desfășurat 
returul întîlnirii dintre O.G.C. Nice și 
formația scoțiană Glasgow' Rangers. 
După o dispută foarte strinsă, me
ciul s-a încheiat cu victoria la li
mită a gazdelor: 2—1 (0—1). Golurile 
au fost marcate de Houblarcf (min. 
40 din 11 m.) pentru Glasgow și Bra
vo (min. 61) și Foix (min. S3) pentru 
Nice. Spre sfîrșit, ;ccul a degenerat, 
mai ales din cauza arbitrajului pres
tat de italianul Fini, care a trebuit 
să părăsească stadionul escortat de 
polițiști. Arbitrul l-a eliminat fără 
motiv pe cel mai bun jucător al gaz
delor, interul Bravo. De remarcat că, 
la Nice a reintrat cunoscutul jucă
tor Ujlaici. Cum prima întîlnire a 
fost cîștigată de Glasgow Rangers la 
același scor, meciul se va rejuca — 
în urma acordul ui intervenit între 
părți — la 30 noiemtrie pe stadionul 
„Parc de Princes'*, din Paris.

susține de asemeni 7 întîlniri inter
naționale. In ceea ce privește echi
pa de tineret a Poloniei, aceasta ar 
urma să se întîlnească cu echipele 
de tineret ale Cehoslovaciei, Romî- 
niet, R.D.G. și Bulgariei. Echipa de 
juniori participă la turneul F.î.F.A. 
și mai susține și alte întîlniri.

FOTBALIȘTII IUGOSLAVI SUSȚIN 
DOUA ÎNTÎLNIRI INTERNATIO

NALE

Melbourne a 
caracter de 
Renreeenta- 
»—I echipa

• Piscina olimpică din 
găzduit noi întîlniri cu 
verificare la polo pe apă. 
tiva Italiei a învins cu 
C.U.A. într-un meci disputat la 12 
noiembrie, iar o zi mai tîrziu echhȚa 
Italiei a critt cu 2-3 
zentativei Iugoslaviei.

LUI NO startul 
curs desfășurat la 
(S.U.A.) i notat oral american Ge
orge Breen a parcurs 800 m (ba
zin de 55 yarzi) în 9:15,7 stabilind 
un nou record mondial. Vechiul re
cord era 9:30.7 și aparținea com
patriotului său Konno. In cadrul 
aceleiași curse Breen l-a depose-

în fața repre- 
(Agerpres).
într-un con- 

New-Haven

s lona,
>2 70 și 80 metri! Salcedo se așează
>x » >9 sa
>xcări de trunchi înainte-înapoi pe 
«jumătate rotite și apoi lansează 
>9 sulița care — după cum se vede 
»— zboară foarte departe. Este. 
>9 într-un fel. un stil asemănător 
txcu cel „elenic" la disc, pe care 
«mai vechii amatori de atletism 
>2din țara noastră și-l pot aminti 
>xsă-l fi văzut’ în campionatele na- 
Ationale, folosit de Havaleț, Gur:;u 
>X Bădulescu și alții. E drept, sti- 
6 iul eienic de aruncare a discului 
6 aducea rezultate sensibil mai 
>X mici decît cel prin rotire com- 
<9 pletă. Ceea ce este o indicație că

în fata liniei de aruncare și fără 
se deplaseze, face cîteva miș-

ANGLIA-ȚARA GALILOR 3—1

Londra 14 (prin radio).— La Wem
bley, In prezența a 94.900 de specta
tori, reprezentativa Angliei a dispus 
de cea a Tării Galilor cu 3—1, după 
un meci dramatic. învinșii au avut 
doi oameni răniți, printre care și 
portarul Kelsey, care s-a ciocnit cu 
Finney. In urma acestei victorii. An
glia are șanse de a cuceri primul loc 
in campionatul inter-britanlc, aceasta 
depinzînd de rezultatul ultimului 
meci: Anglta-Scoția, la 1» aprilie.

POLONIA-TURCIA

In cursul acestei luni, reprezenta
tiva de fotbal a Iugoslaviei va mai 
susține două întîlnlri internaționale 
în deplasare. Este vorba de întîtni- 
rile Iugoslavia-Scoția și lugoslavia- 
Anglia. Primul meci se va desfășura 
la 21 noiembrie la Edinburg iar cel 
de al doilea la 29 noiembrie la Lon
dra.

ia vederea acestor partide, selec
ționerul unic al echipei iugoslave, 
Meșa Marianovici, a selecționat ur
mătorii 16 jucători: Beara șl Krali 
(portari). Stankovici. Belin și Tm- 
irovici (fundași), Tasici, Horvat, Boș- 
kov, Cioncl și Mitici (mijlocași). Pe- 
takovici, Miliutinovld, Ogneanov, 
Vukas, Zebeț și Toplak (înaintași).

LA ISTANBUL

reprezentativa da 
susține ultimul . 
din actualul sa- 
intHnirea cu re-

Cwfonatul mondial de hochei 
pe gheată va avea ioc la Moscova

Prefejinta;e Federației îu.e.i.a- 
ționale de hochei pe gheață, A- 
herne, a declarat că, în pofida 
zvonurilor care au circulat în pre
sa occidentală, campionatele mon
diale și europene se vor desfășura 
anul viitor la Moscova. întrecerile 
vor avea loc între 24 februarie ș< 
5 martie, conform programului 9ta 
bUit anterior.

La ÎS noiembrie, 
fotbal a Poloniei 
meci Internațional 
zon. Este vorba de 
prezentativa Turciei, <fe la Istanbul. 
In ultimele întîlniri Internationale 
fotbaliștii polonezi au obținut doua 
victorii. Au învins cu 5—3 echipa 
Norvegiei și cu 5—8 echipa Finlan
dei. In cele 3 jocuri anterioare c» 
reprezentativa Turciei, victoria a fost 
de partea jucătorilor polonez-i

In sezonul viitor, fotbaliștii polo
nezi vor susține 7 întîlniri Interna
ționale: 19 mai 19S7, Polonia-Turcia: 
iunie : U.R.S.S.-Poionla (în cadrul 
seriilor campionatului mondial): 5 
iulie: Finlanda-Polonia (în cadrul 
seriilor campionatului mondial) ; 29 
septembrie: Polomla-Bulgaria; 2» oc
tombrie: Polonia-U.R.S.S. (revanșa); 
3 noiembrie: Polonia-Flnlanda (re
vanșa); Polonia-R.D.G. (termenul n-a 
fost stabilit). Reprezentativa B va

'<

'<

sigur Eigil Dan eisen care ame-$ 
liorase recordul mondial cu mai* 
bine de 10 m. în... stil spaniol,* 
va fi tentat și el să încerce dină

« 
avea la Melbourne douăff 

de aruncare a suliței ?% 
șanse de realizare

u5

Cu prilejul unui concurs de 
natație desfășurat marți la Naar- 
den, înotătoare» olandeză Ada den 
Haan, în vîrstă de 15 ani, a realizat 
în proba de 200 m. bras timpul de 
2’46’,4/10, considerat superior recor
dului mondial.„STILUL SPANIOL

„stilul neoșpaniol" 
(sau cum l-au numit 
humor unii specialiști 
dent ,,stilul Paine"...) 
zervă performanțe de 
tn. cum promitea Felix 
quin, inovatorul

Desigur, problema n-ar fi chiar 
atît de actuală dacă ea ar privi 
doar pe atleții spanioli, deoarece 
aceștia — urmînd hotărîrea fo
rurilor lor — nu vor iua parte la

^Cunoscutul 

i 
l

”...

su.'ț
destul 

i occi- 
ne re-

ia
cu
din 

nu i 
peste 100 

Eraus-

campion norve- | 
gian te aruncarea &uliției, Da- 1 
nielsen, la sfîrșitul antrena- | 
meniului efectuat marți după-a- { 
miză pe terenul Universității | 
din Melbourne, a făcut cîteva t 
încercări utilizînd stilul spâni-1 
oi. Sulița a zburat din mîna lui | 
Danielsen aproape 107 m. oprin- { 
du-se lingă un biciclist care | 
trecea prin fața terenului de j 
sport. (Agerpres) ' ț

J.O- Epidemia stilului spaniol și a 
cotei „Pain" s-a întins însă și 
în alte țări ale continentului. Se 
anunță astfel din Hamburg că a- 
colo, un decatlonist pe nume 
Moehring, care pînă acum se li
mita la performanțe în jurul a 
60 m. la aruncarea suliței, a ob
ținut — prin folosirea, ,,stilului 
Pain" — nu mai puțin de 80,45 
m. Faptul este senzațional și de-

nou.
Vom 

Stiluri 
Ipoteza are 
dacă nu se intervine din nou in 
textul regulamentului internațio
nal. Cum toate personalitățile din& 
lumea atletismului (inclusiv d.G; 
Pain) se vot reuni la Melbourne * 
înaintea Jocurilor, nu este exclus* 
să asistăm la o modificare de ul-5 
tim minut care să pună definitiv z- 
în afara legii toate aceste sti- * 
luri noi. Se pare că modificarea $ 
salvatoare ar putea fi redactată* 
In acești termeni: „sulița va pă- G 
răsi mina aruncătorului pe un% 
plan care nu va fi inferior celui* 
al umerilor". Propunerea vine dec 
i_ MeyCr. redactorul de*

al ziarului francez * 
Meyer a atins miezul 6; 
Avantajul noului stil* 
în aceea că el mărește (j 

aruncare reprezentată

la Gaston 
specialitate 
„l’Equi-pe". 
problemei, 
stă tocmai 
pîrghia de 
de brațul atletului. Ea se micșo-2 
rează de îndată ce sulița este* 
ridicată deasupra umărului, așa $ 
cum se întîmplă în stilul clas'c g

Deci, sentința definitivă asupra»; 
stilului spaniol va fi dată numai* 
cu cîteva ore înaintea Olimpia- (f 
dei! «

R. V. *

• La 12 noiembrie a avut loc la 
Canton un mare concurs de haltere. 
Cu acest prilej cunoscutul halterofil 
Cen Ciai Kai, din categoria cocoș, 
a stabilit un nou record mondial la 
stilul „aruncat" cu o performanță 
de 135 kg. Recordul mondial prece
dent era de 133 kg și aparținea ace
luiași halterofil. (Agerpres).

• Duminică s-a desfășurat în o- 
rasul Gdansk înlî'.iurea internațio

nală de baschet dintre echipele re
prezentative ale R.P. Polone și R.P.F. 
Iugoslavia. Meciul a luat sfirșit cu 
scorul de 71-58 (34-25) în favoarea 
echipei poloneze. Revanșa, desfășu
rată la 13 noiembrie a revenit tot 
polonezilor cu scorul de 54-31 (27-2»). 
(Agerpres).

• In orașul Hilversum, cunoscuta
înotătoare Aty Voorbij (Olanda), in 
vîrstă de n imal ÎS ani, a stabilit un 
nou record mondial în proba de 199 
m. fluture cu timpul de 
Vechiul record al lumii aparține* 
aceleiași sportive și era de ........

• Campionatul de fotbal 
Germane s-a încheiat cu 
echipei W.smut Karl Marx 
ultimul meci echipa campioană

ru”»/i«. 

al R.D. 
victori»

Stadt. In 
______ _______ ___ ...__________ a 
învins formații Locomotiva Leipsic 
cn scorul de 1-3. De asemenea s-a 
încheiat șl campionatul de hochei 
pe iarba, care anul acesta a revenit 
echipei Motor Jena, antrenată de 
unul din foștii internaționali ai re
prezentativei Indiei, Swarup Singh. 
In campionatul feminin de hochei 
pe iarbă titlu: de campioană a fost 
cucerit de echipa Rotation Leipzig

• La 13 noiembrie a plecat de pe 
aeroportul din Tașkent spre Mel
bourne ultimul grup al sportivilor 
sovietici care vor lua parte la cea 
de a XVI-a ediție a Jocurilor Olim
pice de vară. Membrii delegației 
olimpice sovietice au fost conduși 
la plecare de numeroși reprezentanți 
ai organizațiilor sportive locale și 
ziariști.


