
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂI

*
★ ★

ANUL XII Nr. 2923 ★ Marți 20 noiembrie 1956 * 8 pagini 25 bani

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
Șl AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

0 NOUĂ Șl VALOROASĂ CONTRIBUȚIE 
LA CAUZA APĂRĂRII PĂCII

Cu profunda indignare, lumea întreagă a urmărit evenimentele 
din ultima vreme cînd în Orientul arab, agresiunea anglo- 

. franco-israeliană asupra Egiptului a făcut să bubuie din nou 
tunuriie, să curgă șiroaie de sînge. Odată în plus, lumea întreagă 
s-a putut convinge că cercurile agresive sînt gata să arunce po
poarele în viitoarea unui nou război mondial creind conflicte mili
tare de mari proporții în interesul unei clici restrinse de magnați 
ai finanțeL Este îndeobște cunoscut faptul că în același timp, for
țele agresiunii n-au încetat nicio clipă acțiunile menite să perpe
tueze „războiul rece**. Prin presiuni asupra popoarelor, prin calomnii 
dintre cele mai mârșave folosind pentru aceasta elementele cele mai 
descompuse, transfugi și trădători, oameni fără conștiință, vinduți 
dolarului, criminali notorii, oameni care nu s-au dat înlături să 
debiteze la posturile de radio din țările capitaliste și $n special la 
postul „Europa liberă** cele mai murdare calomnii, ei au încercat 
să semene sămînța vrajbei între țările socialismului, să semene 
panica și să amenințe cu sinistrul spectru al războiului.

In aceste momente de grea încercare, privirile și gîndurile tutu
ror oamen lor cinsitiți s-au îndreptat pline de nădejde spre Uniunea 
Sovieiică, țara care a militat cu consecvență neabătută pentru salv
gardarea păcii, pentru micșorarea încordării internaționale. Credin
cioasă poli teii salede pace, dorind să dea popoarelor sentimentul 
de s'guranță că niciodată nu vor fi utilizate armele pentru rezolva
rea litigiilor dintre state, Uniunea Sovietică s-a dovedit și de a- 
ceastă dată cel mai puternic bastion al păcii.

Recenta declarație a guvernului sovietic cu privire la problema 
J - •• • • “ —.......................... un
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dezarmării și a micșorării încordării internaționale reprezintă 
vast program de pace. Guvernul sovietic se pronunță din nou 
hotărire pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru interzicerea 
melor atomică ți cu hidrogen, pentru interzicerea experiențelor 
aceste arme de distrugere,

Opinia publică mondiafă a primit cu deosebită satisfacțieUpmia publica mondiala a primit cu deosebita satisfacție a- 
ceastă declarație, grăitoare mărturie a faptului că, mai puternică 
decît oricînd, Uniunea Sovietică nu intenționează să atace pe ni
meni ci, dimpotrivă, tinde către menținerea și întărirea păcii. 
„Uniunea Sovietică — subliniază ziarul indian Hindustan Standard 
— propune tratative referitoare la dezarmare, la nivel înalt.

Publicînd declarația guvernului sovietic, ziarul austriac 
„Oesterreichische Volksstknme" scrie că „Moscova a dat publicității 
un program a cărui realizare va însemna nu numai slăbirea ime- 

. diată a încordării internaționale ci și înlăturarea primejdiei războiu
lui atomic, începutul lichidării blocurilor militare și a retragerii tu
turor trupelor străine de pe teritorii străine**. Pînă și in cercurile 
imperialiste ecourile recentei declarați! a guvernului sovietic se 
fac tot mai mult auzite. Ziarele, posturile de radio și de televiziune 
relatează că persoane oficiale suspuse au început imediat să analize
ze cti atenție propunerile sovietice care, așa cum subliniază ziarul 
austriac „Wiener Zeitung**, „conțin o serie de noi elemente remarca
bile care merg în oarecare măsură în întîmpinarea dorințelor pute
rilor occidentale**.

Poporul nostru, constructor înaintat al socialismului și vajnic 
apărător ai cauzei păcii a primit cu multă bucurie declarația guver
nului sovietic, văzînd în ea o nouă și deosebit de prețioasă contri
buție a U.R.S.S., la asigurarea unui viitor pașnic întregii omeniri. 
Poporul nostru va continua cu și mai multă hotărire munca sa în
suflețită pentru făurirea viitorului său fericit. In numele vieții noi, 
dragi oamenilor muncii, în numele construcției socialiste pe care o 
ridică astăzi cu dragoste și justificată mîndrie, poporul romîn va 
cere de la tribunele Organizației Națiunilor Unite și în orice altă 
împrejurare, realizarea tuturor măsurilor cuprinse în recenta decla
rație a guvernului sovietic șl a altor măsuri menite să contribuie la 
diminuarea încordării internaționale, la victoria cauzei păcii în lumea 
întreagă.

Boberii și-au început antrenamentele
Spre deosebire de seniori sau 

patinatori, boberii nu au putut 
pînă acum să treacă la antrenamen
te... veritabile. Pentru 6implul mo
tiv că piste’e lor nu pot fi în con
diții de antrenament sau concurs 
decît atunci cînd iarna este în toi, 
cînd zăpada și gerul transformă Cri6tescu și cunoscutul 
uriașele mantinele de lemn în zi
duri de gheată pe care bobul a- 
leargă cu viteză de nălucă. Așa

că acum boberii fac antrenamente 
în sală sau 
desăvîrșirea 
tehnice. De 
ției Voința, 
1. Mano!iu, 
Vișan, M. Roșea, M.

în aer liber, pentru 
pregătirii lor fizice și 
pildă, boberii asocia- 
Gheorghe Gheorghiu, 

C. Costamagna, ‘Al. 
Mayer, V. 
Tita Rădu- 
concursitrile 
cînd... soa-

lescu se gîndeau la 
de bob încă din zilele 
rele îi făcea să transpire. Ei au 

Gimnastica este una din discipli
nele cele mai îndrăgite de studenți. 
In clișeu, exerciții executate de 
studenți la o competiție populară.

* *
★

Cuceriri cu care se mindrește tineretul studios din patria noastră
Printre multiplele măsuri pe 

care partidul și guvernul le-au 
luat în direcția creșterii nivelului 
de trai al oamenilor muncii de 
la noi a fost și aceea a creării 
unor condiții cit mai bune de via
ță pentru tineretul studios, ca
drele de șiîme ale țării, care au 
menirea să aducă un aport sub
stanțial în dezvoltarea economiei 
și culturii.

Tuturor celor care au trăit is
toria ultimelor decenii le este 
cunoscută situația jalnică în care 
se zbătea pe vremuri studențimea 
noastră. Lipsiți de cele mai ele
mentare condiții de viață, fără 
sprijin din partea guvernelor bur- 
ghezo-moșierești — interesate nu
mai ca o minoritate avută să se 
bucure de lumina culturii — stu
denții, cei care erau fii ai oame
nilor muncii, parcurgeau anii de 
facultate în neagră mizerie, în- 
dreptîndu-se spre un viitor plin 
de incertitudini.

Instaurarea regimului democrat 
popular a asigurat promovarea 
în institutele de învățămînt supe
rior a fiilor oamenilor muncii 
de la sate și orașe, cărora le-a 
deschis larg porțile spre însușirea 
unor bogate cunoștințe în diverse 
domenii de activitate. Astfel, de 
la 29.191 studenți în anul școlar 
1943—1944 s-a ajuns în acest an 
la cifra de 73.000 i*_. * " '
cursurile de zi, serale și 
frecvență,, iar 
lor noastre de învățămînt supe
rior a crescut aproape de patru 
ori (40 institute cu 127 facultăți); 
s-a dublat numărul căminelor (as
tăzi, 141 cămine adăpostesc 29.000 
studenți) ; a sporit cu aproape 50 
la sută numărul cantinelor (61 
cantine deservesc 32.000 studenți). 
s-a dublat numărul burselor acor
date de stat, în raport cu anul 
școlar 1948—1949 (numărul bur
selor a ajuns astăzi la 50 la sută 
din numărul total al studenților).

Dar nu numai atît. In grija 
permanentă de a se crea studen 

studenți la 
Iară 

numărul institute-

făcut antrenamente chiar din vară, 
la mare, și acum și le-au intensi
ficat, stabșlindti-și cartierul general 
— deocamdată — la București. 
Tot atît de harnici se dovedesc și 
boberii de la C.C.A. Lotul milita
rilor — compus dm H. Ene, D. 
Schuster, M. Vlădescu, H. Pasovs- 
ki, N. Ionescu, Gh. Brăeșteanu. 
Dan Nicolae care va fi completat 
cu „debutanții" Romano Moldovan 
și Al. Huhn — cunoscuțî motoci- 
cliști, se antrenează și el la Bucu
rești, urmînd ca în scurtă vreme 
sâ-șî continue pregătirile la Pre
deal.

Asiduitatea și seriozitatea cu ca
re se antrenează boberii noștri nu 
trebuie să mire pe nimeni: îi aș
teaptă un sezon competitions! deo
sebit de bogat. Astfel, în afara o- 
bișnuitelor întreceri cu caracter in
tern, boberii vor lua parte anul a- 
cesta și la o serie de importante 
întreceri internaționale. Este vorba 
de concursurile din R.D. Ge~tnană, 
R. Cehoslovacă și R.P. Polonă 
care vor reuni la startul lor pe cei 
mai buni boberi ai Europei. Punc
tul culminant îl constituie însă 
campionatele mondiale, care vor fi 
găzduite de frumoasa stațiune el
vețiană de sporturi de iarnă, St. 
Moritz.

țîmii noastre o pregătire multila
terală. legată de învățătură dar 
și de acțiuni cu caracter educa
tiv ș: cultural sportiv, 
lizat o serie de condiții 
dezvoltarea organizată 
fizice și sportului.

De la înființarea 
„Știința" și pînă în prezent s-a 
ajuns la un număr de 650 secții 
sportive, la peste 37.000 pur
tători ai insignei G.M.A., Ia 
peste 8000 clasificați în diverse 

sportive, la cifra de 
antrenați

s-au rea 
ți pentru 
a culturii

asociației

major se

discipline 
aproape 64.000 studenți 
în crosurile populare.

Evident, de un interes 
bucură campionatele universitare 
pe. care la cea de a IIl-a ediție 
le putem considera intrate de a- 
cum în tradiția întrecerilor stu
dențești. Numărul participanților? 
E impresionant: sîntem în cursul 
primei etape și statisticile ne in
dică peste 18.000 participanți pe 
probe I

Entuziasmul, priceperea, dra
gostea studenților de a urca tot 
mai sus pe căile consacrării în 
sport sînt ilustrate de faptul că 
44 echipe studențești iau parte la 
întrecerile diferitelor campionate 
republicane ; mișcarea noastră 
sportivă se mindrește cu cei 112 
studenți campioni (față de 26 în 
1951). cu cele 76 recorduri ale 
țării (față de 32 in 1951) deți
nute de tineri a căror preocupare 
principală este învățătura.

Din mijlocul studențimii noas
tre s-a>j afirmat gimnasta Elena 
Leuștean campioană absolută, 
handbalistele Elena Colesnicov, 
Carolina Răceanu, Elena Jianu, 
Elena Pădureanu, Iosefina Ugron 
și Irina Gunther, maestre eme
rite ale sportului, componente 
ale echipei țării noastre care a 
cîștigat campionatul mondial, 
precum și mulți alți studenți ce 
și-au înscris numele pe listele de 
campioni ai țării sau de perfor
meri de mare valoare

Firește, ar putea fi amintite 
multe exemple de acest fel. îna
inte de a ne opri vom arăta nu
mai că printre studenți există un 
număr de 27 maeștri ai sportului 
(alți 17 și-au trecut normele, con
firmarea lor fiind în curs) și 543 
sportivi de categoria I.

Mult interes s-a vădit și în 
ceea ce privește crearea de baze 
sportive. In afară de sălile de 
sport și bazele simple existente

Festivitatea aprinderii flăcării olimpice 
la București

Un amical, joi: Locomotiva București — Lotul de juniori al R.P.R.
Festivitatea aprinderii flăcării olimpice la București va avea loe 

pe Stadionul Republicii, joi 22 noiembrie, ziua deschiderii celei de 
a XVl-a ediții a Jocurilor Olimpice de la Melbourne.

Această festivitate se va desfășura în pauza meciului amical 
dintre Locomotiva București — din categoria A — și Lotul de juniori 
al R.P.R. întrecerea — care va începe la ora 14 30 — se anunță in
teresantă- O atracție în plus o constituie întîlnirea dintre vechea 
generație de juniori (Stancu, Neamțu, Bodo, Ene II, Copil, Georgescu, 
Virgil Florea — titulari, azi, ai formației feroviare) și noii juniori 
(Popovici, Mateianu, Bîscă, Popescu Octavian, etc.) care se pregă
tesc pentru turneul F.I.F.A.

La acest meci, ziarul nostru oferă o cupă echipei învingătoare, 
„Cupa 22 Noiembrie".

★
Ca urmare a modificării programului de joi. partida contînd 

pentru sferturile de finală ale Cupei R.P.R. dintre Locomotiva Bucu
rești și Energia Flacăra Ploe.ști se va disputa duminică 25 noiembrie 
pe stadionul din Giulești. Biletele pentru ambele întilniri se găsesc 
la agențiile și casele obișnuite.

a Institutului

pregătîndu-se temeinic

de care ei se s>mt pe de-

pe lingă fiecare institut sau uni
versitate s-a pus la dispoziția stu- 
dențimii o serie de baze cu ca
racter complex. La București — 
complexul de baschet ți volei din 
str. V. Pîrvan, taza naut că de la 
Herăstrău și baza complexă de la 
Tei; la Timișoara — stadionul 23 
August; la Cluj — parcul spor
tiv Victor Babe?, iar la lași baza 
de antrenament 
Politehnic.

Aceasta este imaginea unor rea
lizări din cele mai frumoase, care 
trebuie păstrate ca bunuri de 
preț ți dezvoltate necontenit.

Evident că mai sînt multe de 
făcut. Hotărîrea Biroului Politic 
al C.C. a! P.M.R. din 22 iunie 
1956 cu privire la unele măsuri 
de îmbunătățire a muncii politice 
educative în rindul studenților 
constituie în această privință un 
prețios îndrumar și sprijin.

Urmînd căile ințeleote indicate 
de partid, tineretul studios se stră
duiește, 
pentru a contribui la punerea în 
aplicare a principiilor orînduirii 
socialiste 
plin atașați.

Invățînd să prețuiască toate cu
ceririle sale, studențimea din țara 
noastră știe că toate acestea tre
buie apărate cu hotărire, împo
triva oricăror încercări de a-i 
opri mersul hotărit spre progres. 
Iată de ce, studenții din patria 
noastră se ridică cu fernrtate 
împotriva aventurii contrarevolu
ționare din Ungaria, care a an
trenat și o parte din tineretul 
studios maghiar amăgit de lozinci 
demagogice și folosit ca unealtă 
de o mină criminală de contra
revoluționari. Iată de ce protes
tează studenții noștri cu atîta 
tărîre împotriva calomniilor 
pîndite de oficinele de presă 
radio imperialiste la adresa 
triei noastre.

Participarea activă a studenților 
la viața politico-socială a țării 
noastre, recunoștința lor față de 
condițiile create pentru ei de par
tid și guvern, sînt o chezășie că 
studenții de astăzi luptă cu tot 
elanul tinereții ca să devină 
schimbul de mîine al intelectuali
tății socialiste, cinstite, atașată 
de poporul din mijlocul căruia s-a 
ridicat.

ho-
răs-

pa-

AUREL STO1AN
președintele asociației Ștința



Fiți gata să luați startul în Spartachiada
de iarnă a tineretului!

lită-ne din nou fel pragul I 
unei mari competiții spor
tive de mase: Spariachiada de 
iarnă a tineretului, ediția 
1956—1957. Peste cîteva iile se 
va da startul în această popu
lară întrecere, care se adresea
ză maselor de oameni ai muncii 
de la orașe și sate.

Sporturile ia care se organi
zează Spariachiada sînt ace

leași ca și în anul trecut: șah, 
schi, trîntă. tenis de masa, gim
nastică, patinaj și săniuțe. Dar 
mai întîi, să vi le prezentăm 
pe fiecare în parte :

sint la fel 
și de utile 
munte. DeIntrecerile de schi 

de spectaculoase 
la șes ca și la 

aceea au și fost introduse în pro
gramul Spartachiadei probe de 
fond la schi. Concursurile, care 
se organizează separat pentru par
ticipant» de la orașe și de la sete, 
au loc pe trasee variate în raport 
cu vîrsta concurențitor. Astfel, 
pentru junioare (14—17 ani) dis
tanța însumează 2 km. în prima 
etapă (3 km. în finală) ; pentru 
juniori (14—17 ani) 5 km. <6 km. 
iri finală); pentru senioare 3 tar. 
(4 km. în finală); peniru seniori 5 
km. (8 km. în finală). In etapa 
finală se va organiza și o ștafetă 
combinată 
'formată din 
celor patru

La șah, 
în cai

mixtă (oraș + sat) 
campionii regionali ai 
categorii.

_ ___  etapa I este singura
I i în care jocurile se desfășoa

ră sistem turneu; în celelalte 
' etape e-le au caracter eliminatoriu. 

Concursurile de șah vor fi orga
nizate astfel: jucătorii vor fi îm- 
părțiți în grupe de cite 11, avîn-

însemnări 
pe teme juridice 
lată mele lapte:
... Intr-o sală de sport, pie

lea aparatelor de gimnastică a 
fost găurită, în mod intenționat, 
cu cuțitul...
...In dormitorul unei cabane, 
s-a desfășurat Un concurs de... 
6Cuipat la distanță...

„ Pe un stadion, niște spor
tivi l-au molestat pe arbitru—

..Altă-dată, în altă parte, e- 
iemente recalcitrante din tri
bună, au aruncat în sportivi cu 
tot ce le-a căzut în mînă, fiind
că echipa preferată nu obținuse 
rezultatele scontate...

Iată acum și unele extrase din 
codul penal:

„Săvîrșirea, în scopul mani
festării lipsei de respect față de 
societate, de acte sau gesturi, 
ori proferarea de expresiuni lip
site de cuviință... se pedepsesc 
cu închisoare coreclională de la 
3 luni la 2 ani.

Dacă faptele de mai sus pre
zintă un caracter deosebit de 
grav, dacă săvîrșirea lor conti
nuă cu toată avertizarea făcu
tă de organele de menținere a 
ordînei. ori dacă infractorul a 
mai fost condamnat pentru a- 
ceeași infracțiune, ele se pedep
sesc cu închisoare corecțienală 
de la 1 la 5 ani."

Unele din actele enumerate Ia 
începutul acestui articol atrag 
făptașilor în primul rînd saac
țiuni disciplinare. (Deși asocia
țiile sportive din țara noastră 
au mîndria de a număra în rtn- 
durile lor mii și mii de sportivi 
serioși, civilizați și demni, ele 
sînt uneori în situația să citeze 
și nume de sportivi sancționați 
pentru abateri). Totodată însă, 
mai toate faptele înșirate în â- 
cest articol și altele asemenea, 
sînt susceptibile de a fi înca
drate în textul pe care l-am re-, 
produs mai sus, din codul pe
nal. (Articolul 57â4).

Aviz amatorilor, fără comeu- ’ 
tarii !

IR1NA A. MARIN

Pină ia căderea zăpezii se jtai organiza concursuri in sparturile 
de sală dintre care șahul și tenisul de masă intră in finală. Ia Jo- 
togrofie, ua aspect de ia finala de șah a trecutei ediții a Spar- 

rochîadei.

du-se grijă ca grupele sâ fie cît 
mai echilibrate. Pestru desemna
rea campionului pe colectiv, care 
va participa la etapa superioară, 
se vor disputa jocuri de baraj în
tre primii clasați din iiecare grupă, 
încă un lucru de reținui: clasa
mentul se face individual, separat 
pentru fete și pentru băieți

Nu este exclus ca numărul 
pârtiei paulilor la in.receriie 
de tenis de masă să depă

șească frumoasa cifră înregistrată 
anul trecut: 100.000. Ne permitem 
acest pronostic, deoarece ne-am 
convins că tenisul de masă, ca de 
altfel și șahul. are multi adepți 
în rindurîle celor virstuici. Acesta 
întreceri se vor organiza la o sin
gură categorie de vîrstă, atît pen
tru băieți cît și pentru fete. Probele 
sînt: simplu și dublu țfete). sim
plu și dublu (băieți) și dubiu 
mixt. întocmai ca ia șah, mimai 
în etapa 1 se joacă sistem turneu. 
Cu excepția finalei, cînd se pretind 
trei seturi din cinci, în celelalte 
etape câștigători sînt declarați con- 
curenții care an reușit să-și adju
dece două seturi din trei.

Concurență! Ia trîntă se vor 
întrece pe patru categorii de 
greutate: pină la 57 kg.;

pînă la 67 kg.; pină la 77 kg.; 
peste 77 kg. In toate etapele sis
temul de concurs este eliminatoriu. 
Lupta se va desfășura în trei repri
ze a cile trei minute, cu pauze de 
cîte un minut între reprize. învingă
tor va fi declarat sporffiul care va 
reuși să-și aducă adversarul la pă- 
rnint de mai multe ori, sau cel 
care, datorită unui număr mai mare 
de acțiuni ofensive, va totaliza un 
punctaj superior. La aceste între
ceri, rezervate tinerilor de 1a sale,

Atou fost puțini muzicienii care' 
au considerat drept o simplă jucă
rie fonograful lui Edison : cu toate 
acestea, năstrușnica invenție, care 
permitea imprimarea voal omenești 
pe un disc de ceară învelit cu sta
niol, a permis generațiilor urmă
toare să-i aprecieze la justa va
loare pe marii înaintași ai ariei.

La fel, sportiru de frunte ni ere. 
mii considerau poate invenția fra
ților Lumiere ca o simplă perfec
ționare a „umbrelor chinezești" sau 
a vechilor lanterne magice și putini 
au fost cei care au ia.’uit roită ho. 
țărilor pe care-! m juca cinemato. 
graful in retrăirea unor clipe de 
mare emoție sportivă, in populari
zarea sportului, in imortalizarea u- 
nor performanțe care au stir nit vil
ei.

Și, pentru a in
troduce pe specta
torii care au putut 
urmări din fotolii
le sălilor de cine
matograf săriturile 
lui G utere săi și Kas- 

karov, ca și evoluțiile atitor și 
atiior sportivi celebri, în cîteva din 
„tainele" nașterii unui film spor, 
tiv, am apelat la specialiștii stu
dioului „Alexandru Saflia", ale că
ror producții sportive sînt din ce 
în ce mai valoroase.
Prima fază? Firește, una otga- 

prezenta umil arbitru este abso’iit 
necesară.

Regulamentul Spartachiadei de 
iarnă prevede și întrecerile 
de patinaj care vor Ti orga

nizate în . funcție de posibilitățile 
locale, pină la etapa raională, in
clusiv. Ținînd cont tocmai de con
dițiile locale, regulamentul prevede 
că pistele de patinaj pot fi drepte 
sau in circuit. Patinajul face și o 
excepție: el se adresează numai ti
nerilor împărțiți în două categorii 
de vîrste: pînă la 13 ani și între 
14—17 ani. Fetele vor avea de 
parcurs IM) m. și respectiv 300 in. 
iar băieții 300 m. și 500 m.

Oaltă întrecere rezervată tine
retului : săniușul. Aici pot 
lua parte toți cei care au 

împlinit 12 ani. Echipajele vor fi 
mixte, alcătuite din cite un băiat 
șl o Iată. Distanțele vor varia în 
funcție de posîbilităti'e oferite de 
piftiile locale. Concursurile de să
niuțe au „nu mal etapă pe localitate.

Prezentă în toate competițiile 
sportive de mase, oinuiastica 
este indusă și de această 

dată în regulamentul Spartachiadei. 
Sportivii vor avea de executat cele 
8 exerciții G.M.A. gr. I. O echipă 
va fi formată din cite 8 gimnaste. 
Exercițiile trebuiesc executate rn 
ansamblu, puțind fi acompaniate 
de muzică.
\ Etapele Spartachiadei de iar- 

C nă a ttoereiuiui.
1 Etapa l pe colective sportive: 

C I decembrie 1956—10 februarie 
J 1957; etapa a If-a pe raion, 
\ și etapa a IH a pe regiune : 
ț II februarie — 10 martie ția 
< aprecierea -comisiilor raionale 
/ și regionale), etapa a IV-a (fi- 
1 nala); 15—24 martie 1957.

AȘA IA NAȘTERE
nizaiorică: pregătirea subiectului, 
alegerea echipei de operatori (în 
anul acesta au cules aspecte pen
tru actualități sportive numeroși 
operatori de valoare ai studioului, 
printre care Ernst Bradu. Jean Mi
chel. V. Goldgrabeu etc.), plasarea 
lor pe teren, etc- 1-ațî văzui de
seori pe operatori la lucru, plasați 
uneori drept in fața celor mai pa
sionați suporteri (spre necazul a- 
cestora). însă alteori în cele mai 
neverosimile poziții: cățărați pe 
un pilon, pe un gard, agățați de 
aripa unei mașini în goană, atir- 
nați de o fringhie asigurată cu un 
piton bătut în stincă sau cufundați 
pină Ia gît în apă, spre a „prinde" 
înaintarea vijelioasă a unor schi- 
furi- Scopul acestor adevărate Ju
ruri de forță" era unul singur: pre
zentarea celor mai sugestive ima
gini în fața spectatorului..

Dar, odată cu 
culegerea Imaginii, 
treaba* e abia în
cepută... După ope
rațiile de laborator 
menite să develo
peze șl să fixeze 
materialul de teren este rindul re
gizorului (in majoritatea cazuri
lor, N. Blidaru) și a specialistului

Ultimele partide ale campionatului R. P. R 
de șah pe echipe

la

1(

Ultimele rezultate: Știința 
Buc.-Progresul 1M.F. 472-372
(Botez-Troianescu 1-0, A. Ne- 
grea-Zetlin 0-1, S. Negrea-Țaciu 
0-1, E- Ionescm-M. Pogorievici 
'h-'Ii, NT Tarapanov-S. Filipcs- 
cu o-l).

Clasamentul definitiv: 1.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 32 p.ț 
2- Energia 237z p.ț 3. Știința 
Buc. 21‘/2 P-; 4. Progresul LM.F. 
16‘/2 p.; 5. Dinamo 15 p.-; 6. 
Progresul Cluj ll‘/2 p.

Cele mai bune rezultate in
dividuale : Seniori — Ghițescu 
4 (din 5), Partos 3'/2 (din 4), 
Bălanei, R. Alexandrescu șl

flK Gunsberger 3 (din 4) ț Juniori 
(Ț R°tartl 4 (din 4), Marcovict 
A 3 (dm 5) ț Jucâtoare — Doina 
(L Mayer 4 (din 4), Alexandra Ni- 

eolau 4 (din 5).

Luni dimineața au luat slîrșlt 
întrecerile campionatului republican 
de șah pe echipe. Rămăseseră In 
suspensie anei partide ale meciu
lui Știința București - Progresul 
Î.M.F. ș fiecare dintre jncâtori a 
luptat ca dirrenie pentru a asigu

IN LOC DE BILANȚ
„Tineri și tinere înscriieți-vă rn 

A.V.S.A.P.* Aceste cuvinte le-am 
citit cu cîteva zile în urmă pe u- 
nul d.n panourile întreprinderii de 
pavoazare a Capitalei Apoi, pe 
to< dramul, sare turnul de parașu
tism. msufiețitete chemări ae-as 
însoțit cu fidelitate, aparind mereu 
în ca'ea noastră, asemenea unor 
indicetoare. Ne-am hotărit să ve
dem în ce măsură îți găsesc ele 
ecou în rindurile celor cărora le 
sînt adresate șj prilejul s-a ivit 
imediat. La intrarea in parc, nn nu
meros grnp de tineri muncitori ai 
uzinelor August" zăboveau în 
fața unui imens panou, pentru a și 
nota locul unde se pot înscrie la 
cursurile de auto-mota, parașutism 
de turn sau acromodele. Entuzias
mul strungarilor Sandu Gbeorghe, 
Vasile Creții Ion Mereanu și Du
mitru Epure ne-a dovedit ai cît 
drag răspunde tineretul acestui în
demn. Mai must chiar, discuția cm 
vrednicii muncitori de la cea mai 
mare uzină din Capitală ne-a în
demnat să ne gândim nu la pre
zentarea itmui bilanț, acum cînd ?e 
împlinesc trei. ani de existență a 
A.V.S.’AP.-nlui, ci mai de grabă 
la Ielul cum Va arăta în viitor lun
ga organizație de mase. Acest fapt 
a fost în bună măsură clarificat 
de uaul din reprezentanții asocia
ției, care la o recentă conferință de 
presă, a declarat; „Dorim să facem 
dic «embrif asociației noastre ne
întrecut: înotători motcescfițti, schi
or; sau aviatori sportivi care ia 
anii următori să rivaRzere cu cei 
mai r:marcabîlî sportivi ai țărS".

Performanțele obținute în actua
lul sezon de sportivii încadrați în 
A.V.S.A.P., ne fac să sperăm că 
acest proiect mi va îi greu de în
deplinit. La actuala ediție a cam
pionatelor republicane de iachtrng, 
r1asa snipe, titlul_ de campion a re
venit echipajului A.V.S.A.P. alcă
tuit din; Atei. Horoveamu șj Dan

UN FILM SPORTIV
in montaj să-și spună cuvîntul- 
Din numărul total de metri de peli
culă sM alese doar imaginile cele 
mai ccmcludenlc, care trebuie le
gate între ele prin „treceri*, așa 
numitele planuri netdre. Termina
tă fiind ți această operație, se pro
cedează La imprimarea muzicii și 
a comentariului, după care filmul 
intră dim nou în laborator pentru 
a suferi tratamentele oare-l vor 
transforma in negat iv-stmdard, 
„mama" întregului tiraj al ediției.

Desigur, 'procesul de producție 
pe care l-am 'edat în mod succint 
în rlndurile de mai sus se referă 
la edițiile speciale. și' la fragmen
tele sportive ale jurnalelor de ac
tualități. Documentarele au la bază 
un scenariu și comportă un proces 
de producție mai complicat.

Acaastâ operație a fost de zeci 
de ori dusă la bun sfirșit la Sta. 
diou! Alexandru Sahla in cursul 
anului 1256. Spectatorii nu vor uita 
prea curînd sairitaaia prezentare 
cinematografică a anului sportiv 
J95S. o serie de documentare ca 
„Tinerii no.dri fotbaliști!*, „Prelu
diu Olimpic" sau filmul în culori 
„Curse prieteniei mmino-bulgare"- 
Tot astfel, cete 6 jurnale de actua- 
liiăji sportive, cele două ediții

clasamentul tinal. Deși victoria
ra echipei sale un loc cît mai imn 
In clasamentul tinal. Deși victoria 
Științei părea incertă, pe’ baza po
zițiilor de întrerupere, studenții att 
reușit totuși șă învingă. Aceasta 
datorită, mai ales, lui C. Botez, 
care a torțat victoria în partida 
cu Troianescu, luptînd cu' multă 
tenacitate.

Tot ieri echipierii Științei Timi
șoara și-au primit medaliile de 
campioni. Ei au obținut o victorie 
pe deplin meritata, prezentînd o 
tormație omogenă, toarte bine pre
gătită, care a demonstrat multă 
dragoste de colectiv. Cele mat 
bune rezultate individuale ale ti
mișorenilor au tost realizate de C. 
Partos, A. Gtinsberger, R. Alexan- 
drescu, juniorul C. Rotarii și Doi- 
na Mayer, aceasta din urmă o ju
cătoare extrem de talentată, reve
lația concursului. Titlul republican 
de șah pe echipe pleacă Ia TimR 
șoara, într-tin centru șahist cu buna 
reputație. EI este în miini bune șt 
desigur ia ediția viitoare studenții 
timișoreni vor lupta cu aceeași <frr- 
zeme pentru victorie.

Pavel, xa recauteie concursuri re- 
publxcane de tir pe echipe de aso
ciații, trăgătorii de la A.V.SA.P. 
au ieșit învingători în proba armă 
de vinăioare cu glonț, iar boberii 
au demonstrat și ei o înaltă clasă 
în întrecerile dim iarna trecută. A- 
ceasta fără a maî aminti de succe
sele înregistrate de aviatorii spor
tivi Mircea Finescu, G. Gilcă fpto- 
•norîsm), Ion Roșu, Nicolae D’na 
(parașutism). Petre lonescu, Geor- 
geta Prejbeanu (zbor cu motor) 
sau Petre Constantinescu și Emjl 
Nestorescu (aeromodelism).

In București, ca de altfel în toate 
colțurile țării, numeroși tineri ți 
tinere îșj manifestă dorvrța de a 
deveni motocicliști, parașutiști, pl&- 
noriști, boberi, etc. Care est-e calea 
ce trebuie urmată pentru îndeplini
rea acestei năzuințe, o indică cu
vintele atît de des mtîlnite în dia- 
poritiyele cinematografice, in pagi
nile ziare'or -sau pe panourile de a- 

„Tineri șî tinete înscrieți-va 
în A V.S.A.P".

8 AlARiCA

Ccroirsil friiingfiiito inîsrwașie 
la haltere

Duminică s-a deslășurai la Cluj 
intilnirea triunghiulară interorașe- 
dintre echipele selecționate — 
Orașul Stalio, — Ciluj, — Oradea. 
Pe primul loc s-a dasat reprezen
tativa Orașul® Stalin -cu 11 p„ ur
mată de CM 13 p. șă -Oradea 16 p. 

Iată eîștigătarii pe catcgcri;; cea 
mai ușoară: Orban (Or. St.) 220 
kg.; semi,ușoară; Barabaș <Cluj) 
245 kg.; ușoară: Sctaileri (Or. St.) 
282,5 kg., seimmijtocie: I. Mumteav 
nu (Or. St.) ‘270 kg„; mijlocie: 
Vlădăreanu (Or. St.) 292,5 kg.',
semigrea: Gusbeth (Or. St.) 335 
kg.; grea; Cătăaici (Ctuj) 267,5 kg.

speciale prezentate, cu multă ope
rativitate, în primele zile care au 
urmat Jocurilor Olimpice de iarnă 
de la Cortina d'Ampezzo și Came 
pionatelor Internaționale de atle
tism ale R.P.lț. ca șt nenumăratele 
imagini sportive ale jurnalelor de 
actualități, rod al preocupărifor 
sportive ale Studioului- Și, de ce 
să nu recunoaștem, ele vădesc tm 
continuu progres calitativ

Planuri de vii
tor? Destule. Chiar 
zilele acestea vom 
putea asista la un 
documentar-placat, 
„Primii pași în 
sport" și la un nott 

jurnai de actualități sportive. I» 
primele zile ale lui 1957 vom. reve
dea principalele momente ale anului 
sportiv 1956; există in pian două 
filme cu caracter tehnic (despre fot
bal Și naiație), documentare pre
zentași fie un sport (de exemplu, 
alpinismul), fie evenimente sportive 
de mare amploare (A X-a ediție a 
Campionatelor internaționale de at
letism) precum și numeroase jur
nale sportive-

In sfîrțit, un deziderat al spec
tatorilor și al producătorilor: Di
recția Difuzării Filmului să acorde 
mai multă atmiie progr: mării și 
prezentării filmelor sportive.

V. ARNĂUTU



DUPĂ TURNEUL INTERNAȚIONAL DE TENIS DE
Primitoarea sală Messep-alast din 

Viena a găzduit și în acest an 
campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Austriei. Com
petiția inaugurală a noului sezon 
internațional de tenis de masă, a 
reunit la start o serie de „palete" 
europene fruntașe. Astfel, au fost 
prezenți cehoslovacii Adreadis, 
Stipek, Tereba, Giwfkooa, ma- 
gh tarii Si. do, Gyatvai, Foldy. Gizi 
Farka.ș, Ev* Noczian, iugoslavul 
Fianmgpzo, austriaca Weril și re
prezentanții noștri- Datorită acestei 
participări valoroase ca și condi
țiilor excelente de organizare, 
concursul s-a bucurat de succes, 

, seară de seară asistind un public 
numeros care, se poate spune, a 
fost satisfăcut de calitatea între
cerilor.

Printre partidele urmărite cu un. 
viu interes de către spectatorii ne- 
itezi și care, după aprecierile una
nime. s-a situat la o ridicată va
loare tehnică, se numără și aceea 
susținută de mine și Haraszfosi 
împotriva perechii Wertl-Haran- 
gozo, m semifinala probei de du
blu mixt. Am luptat timp de cinci 
seturi, avantajul os-eiltnd .aproape 
In permanență de o parte și de 
alta, victoria revenind plnă la 
urmă adversarilor noștri, deși în 
ultimul set am condus cu 19—15 
și 20-19-

Un alt spectacol urmărit cu a- 
tenție și curiozitate a fost evolu
ția tînărului jucător maghiar 
Berczik. Noul ^recrut"' în armata 
ector mai bune „palete“ din lume, 
impresionează prin siguranța cu 
care joacă și, mai ales, prin re
zistenta sa inepuizabilă. In fața 
unor jucători de mare renume, ca 
Andreadis și Stipek, Berczik a 
cunoscut succese categorice. Doar 
compatriotul său Gyetvai. care 
este mai obișnuit cu jocul lui Berc
zik, a putut să-l pună uneori în di
ficultate. Reprezentantul maghiara 
ajuns la aceste performanțe In
tr-un timp record (aproximativ 2 
ani), datorită unei pregătiri mi
nuțioase, și unei pasiuni remar

Note
Goluri inadmisibile

Dacă, tinerii cicliști bucureșteni 
au avut o activitate susținută, că
tre sfîrșitul sezonului, nu același 
lucru se poate spune și despre 
cealaltă parte a sezonului, în care 
s-au înregistrat numeroase „zile 
libere". De fapt goluri cu totul 
dăunătoare.

Explicația? Foarte simplă in 
iond, dar destul de tristă. Și anu
me: unele colective și asociații, de
și au programat încă din timpul 
iernii organizarea de competiții (șl 
trebuie să notăm că aceste progra
mări prezentau întreeeri interesan
te), odată cu desfășurarea calenda
rului intern, au găsit de cuviință, 
în ultimul moment, să nu-și mal 
respecte angajamentul, invocind o 
serie de motive mat mult sau mai 
puțin întemeiate.

_ Așa au procedat, de pildă, aso
ciata Progresul, care nu a mai or
ganizat „Cupa 26 Iunie", Flamura 
roșie, secțiile de ciclism ale foste
lor asociații Minerul. Metalul șl 
altele

Ca atare, comisia orășenească de 
ciclism București, s-a văzut pusă 
îti situația de a organiza ea, în 
pripă și adhoc, probe care s-au bu
curat de o slabă participare în ge
nere și în care, firește, rezultatele 
nu au fost la finăJțime-

Forul ciclist orășenesc nu a avut 
însă posibilitatea materială să um
ple toate golurile create, în ultima 
oră. de indiferența colectivelor și 
asociațiilor sportive caia nu și-au 
respectat angajamentul. De altfel, 
amintim că nu acesta este rostul 
forului ciclist: să organizeze con
cursuri în locul asociațiilor și co
lectivelor sportive care înțeleg să 
stea cu brațele Încrucișate. Reali
tatea este că antrenorii și respon
sabilii secțiilor cicliste s-au mulțu
mit doar să programeze întrecerile 
și apoi au uitat cu (tesăvîrșire de 
eile. Și nici nu au stăruit pe lingă 
consiliile respective să obțină mij
loace și sprijin pentru organizare. 
Este clar că, dacă la Flamura ro
șie. la Progresul, ș.a., care nu-șl-au 
respectat calendarul, ar fi existat 
o preocupare efectivă în acest sens, 
nu am fi avut golurile dăunătoare 
despre care am vorbit.

IJnii antrenori și conducerea u- 
nor colective și asociații au pretex
tat că nu au avut pentru cine orga
niza întreceri, întrucît protagoniștii 
ciclismului s-au aflat peste hotare, 
sau în țară fiind, erau angrenați în 
pregătirea pentru concursuri de 

cabile pentru.’ tenisul de masă. 
Ceea ce mi se pare oarecum exa
gerat în mecanismul de joc al lui 
Berczik, este înclinația deosebită 
pentru defensivă, lucru care, de
sigur, nu servește tendința spre

M. GOLOPENȚA

jocul modern șl nici spectaculo
zitatea.

Dintre jucătorii noștri, Gantner 
și Reiter au ajuns pinii în optimi. 
Primul, l-a învins comod pe fran
cezul Amourette și apoi a pierdut 
la Stipek, cu al cărui joc nu s-a 
acomodat de fel. Reiter a fost 
învins de Gyetvai cu 3-—1. După 
ce a pierdut primul set cu 24—26, 
Reiter a părut demoralizat și nu 
a mai găsit resursele necesare 
pentru a reface handicapul.

Harasztosi și Șirlitrcan nu s-au 
comportat la valoarea lor. Ulti
mul, fiind la a doua participare

critice

în calendarul ciclist
amploare- Oare ' eieffsmu.1 nostru 
trebuie să trăiască numai prin 
20—30 sportivi consaicrați? Ce se 
î'ntîmplă cu ceilalți, cei mici și 
muilți, junior» și cei din categoriile 
semt-curse, neolasificați șt catego
ria a IlI-a? Aceștia nu mat au 
dreptul să concureze, să se dezvol
te prin participare la întreceri du
minicale și cu un kilometraj creș- 
cînd? Dacă nrt mănunchi de cieKști 
fruntași dintr-o asociație este i-radis. 
penibil, — o perioadă oarecare — 
înseamnă să tragem obloanele în
tregii secții? Este aci, fără îndo
ială, un primejdios punct de vede
re, pe care noi l-am numi mai de 
grabă pretext pentru comoditate.

O mare parte dintre antrenori 
și responsabili de secții cicliste 
motivează că ei vor să organizeze 
concursuri, dar consiliile colective
lor sau asociațiilor respective nu le 
asignră condiții în acest sens. Oare 
atît de haine să fie aceste consilii 
față de ciclism, după cum susțin 
antrenorii și responsabilii în cauză? 
Credem că aci este vorba și de o 
kcuță de exagerare, după cum 
știm foarte bine că, într-adevăr, sec. 
(iile de ciclism nu prea sint luate 
în brațe de conducerea unor colec
tive sau asociații sportive. Dar, 
Cupa Recolta, Cupa Poștașului 
și alte probe, care au cunoscut 
un frumos succes, nu sint ele toc
mai dovada concretă că, dacă se 
depune stăruință și însuflețire, se 
pot,realiza lucruri meritorii?

Cu acest prilej, subliniem că Tî- 
nărtil Dinamovist — care posedă 
un efectiv numeros și de valoare 
— ar fi putut organiza concursuri 
pentru tineret, contribuind astfet Ia 
acțiunea de sprijinire șt dezvoltare 
a noilor cadre. In același timp, 
Voința (n.r. Cupa UCECOM este 
numai un concurs de casă) și aso
ciația Enzrgia s-a complăcut fntr-o 
tăcere deplină.

Defecțiunile din actualul calen
dar intern au constituit un obsbicol 
serios, o frînă în cafea dezvoltării 
cioUsmului. întrebăm forul ciclist 
orășenesc cit și comisia centrală și 
inspecția de specialitate: ce au în
treprins pentru remedierea, măcar 
în parte, a acestor grave lipsuri? 
Au pornit ele o acțiune energia și 
în comun de prelucrare și conlu
crare cu asociațiile și colectivele 
sportive pe marginea acestei teme?

Răspunsul, din păcate, nu poate 
fi unul care să ne satisfacă-

EMIL IENCEC

MASĂ DE LA VIENA
intr-un concurs internațional de 
amploare, a mai vădit în partida 
cu Foldy și o doză de timiditate, 
care i-a redus din posibilități. De 
asemenea. Irma Magyari a fost 
depășită de importanta concursu
lui.

O comportare frumoasă a avut 
Maria Golopența, care a cîștigat 
la simplu junioare și, concurând 
împreună cu iugoslava Plut, a cu
cerit și titlul la dublu junioare. La 
senioare, Maria Golopența s-a men
ținut de aceeași linie bună, ătvin- 
gind ușor pe Behrens și Schoer 
tzooa și pierzind cu un scor 
strins (1—3 .- 13—21, 71—19
17—21, 17—21) la redutabila Lin
da Wertl. Tinăra mea coechi
pieră a excelat prin contrele sale 
din backhand în linie dreaptă, lo
vituri cu cere a derutat-o deseori 
pe Verii-

Ella Zel ter a obținut o victorie 
frumoasă și muncită la Eva Foc- 
zian și ar ți putut foarte bine să 
o învingă pe Verii, chiar cu sco
rul sever de 3—0, dacă în primul 
Și în al treilea set, cind a condus 
cu 19—16, ar fi avui mai multă 
finalitate. Remarc că Ella, deși nu 
a fost in forma ei cea mai bună, 
a obținut parțial rezultate meri
torii și aceasta dovedește că va
loarea sa tehnică a crescut în ul
tima vreme.

Asemenea Ellei Zeller, și eu am 
arătat fluctuații de formă. Este 
elocventă semifinala probei de 
simplu, cind, după ce am condus-o 
/V Gizi Farkas cu 2—1 la seturi 
și 16—12 în setul 5, am pierdut 
inadmisibil controlul focului. A- 
ceasta dovedește că puterea mea 
de concentrare a scăzut mult în 
ultima vreme și că pe viitor va 
trebui să a suplinesc fie printr-o 
formă mai bună, fie prin regăsi
rea calmului tn momentele speci
fice ale sfirâiUliti de seturi.

Aceasta, în ceea ce privește tur
neul de la Viena. Intr-un al doi
lea articol, mă voi ocupa de con
cursul de la Belgrad.

ANGELICA ROZEANU
Maestră emerită a sportului

; Dedicai Iov. Impăratu Ife, aatrenor de box de Ia colectivul sportiv 
al uzinei din corn. Colibași-raionul Pitești

A fost odată un împărat... 
lUe împărat. Și fiindcă aist 
împărat meșterise in ale boxu
lui în tinerețea lui, iată că în- 
tr-a bună zi, cind soarele era 
spre chindie, chip de antrenor 
de box laatu-și-a, incepind a 
trebălui de sîrg la colectivul 
sportiv „Energia" din Colibași. 
Precum fac vorbire hrisoavele 
vremii, aist colectiv folosea pen
tru antrenamentele boxerilor 
sala de gimnastică a școlii e- 
lementare de șan te ani din 
Ștefănești. Dar împăratul nos
tru pre numele său llie, năra
vul curățeniei nu-l avea, sala 
vraiște lăsînd-o, intm mînia 
altor suflete. Așa că veni și 
ziua cind ai tîrgului doftori 
porunciră iăcătairea sălii pînă 
la o nouă rinduiaiă, atît de 
sdrbavnică ajunsese...

Precum fost a porunca, așa 
tntîmplatu-s-a: ușa sălii fere
cat-a -fost cu un lacăt mare 
cît toate zilele. Auzind de aste 
fapte, unul din curtenii împă
ratului pornitu-s-a către ei cu a 
falcă în cer și una tn pămînt, 
să-i ducă veste că peste îm
părăția sa abătutu-s-a mare iz
beliște.

— O. tu. prea înălțate îm
părate l Cum de te rabdă inima 
să taci, cind niște nevolnici 
trec peste vrerea ta ? Ești... îm
părat și nimeni nu-ți poate sta 
împotrivă. Oare poruncile tale 
pot fi zăgăzuite cu un bicisnic 
Ideal 2

Atit i-a trebuit împăratului. 
Foc și pară făciLtu-s-a. apoi tn- 
turnatu-s-a in a noua zi de 
novembre a veleatului 1956 spre

DESPRE DELEGĂRILE DE ARBITRI LA BASCHET 
SI ALTE PROBLEME DE ARBITRAJ

Intr-un comunicat recent al 
biroului comisiei centrale de bas
chet se dicta, printre alte sanc- 
țruni, și suspendarea unor ar
bitri care schimbaseră cu de la 
ei putere, delegațiile primite din 
partea colegiulu' central, condu- 
cînd alte partide decit cele în
credințate în mod oficial. Acest 
aspect arată că muiți dintre ar
bitrii de baschet nesocotesc auto
ritatea fomtai central, ceea ce nu 
este de loc îmbucurător. Colegial 
central repartizează arbitrii după 
anumite criterii: gradul de di
ficultate a jocurilor, alcătuirea 
unor cupluri echilibrate, lungimea 
dep’asărilor, etc. Toate acestea 
impun deci membrilor colegiilor 
de arbitri să respecte, cu toată 
seriozitatea și disciplina, delegările 
făcute de colegiul central. Alt
fel se vor înregistra d-es'gur noi 
sancțiuni. Dar nu aceasta _ este 
în primul rînd grav. Mai dăună
tor e faptul că, nerespectînd de
legările centrale, arbitrii pot in
fluența negativ buna desfășurare 
a jocurilor de campionat.

Un alt aspect dăunător bunei 
activități a arbitrilor noștri este 
acela că unii dintre ..cavalerii flu
ierului" nu se prezintă la meciu
rile pe care trebuie să le arbitre

Cine vor fi campi oui de baschet ?
Se pare că finalul ambelor cam

pionate republicane de baschet va 
fi deosebit de interesant. După ce, 
în urmă cu cîteva etape. Energia 
Constructorul București în între
cerea echipelor feminine și Dina
mo București în aceea a echipelor 
masculine se anunțau ca preten
dente cit cele mai mari șanse la 
cucerirea titlurilor, iată că în ulti
ma vreme s-au produs rezultate 
surprinzătoare, care determină de
clanșarea anei lupte pasionante 
pentru ocuparea locurilor îrrtîi.

Pierzînd în fața Voinței Orașul 
Stalin, Energia București s-a văzut 
în situația de a reîncepe duelul 
cu Știința I.C.F., pentru obținerea 
titlului de campioană feminină. 
Așa cum s-au desfășurat „ostilită
țile" indirecte dintre cele două e- 
chipe în etapele din urmă, este 
sigur că numai partida Energia—

porțile împărăției sale și tnfă-
țoșatu-s-a la locul cu prietna, 
tinde mare zurbă și afurisenie 
făcut-a.

— Să se deschidă ușile, că 
de nu praful și pulberea s-o 
alege din ăst lăcaș. Dar nici 
ușa, nici tocatul n-au wut a 
da ascultare prea tnălțatutui 
împărat- Atunci, cu ochii de 
mlnie scăpărînd și pe nări foc 
scoțînd. împăratu năpustitu-s-a 
asupra ușii, geamurile spartu- 
le-a, tocatul ruptu-l-a și cu alai 
în sală intrat-a, după ce pră
păd mare făcuse...

fn ceasul acela de spaimă, 
în iarna ce se izvodise și în îm
prejurimi. strînsu-s-a gloată 
multă în acel loc. Primul sosit, 
învățătorul Dumitru Petrescu, 
dădu cnvînt cu smerenie către 
împărat:

—,0, prea slăvite împărate, 
de ce faci batjocură din avutul 
nostru ? Fii mărinimos, înmoa- 
ie-ți inima și fă bine de pără
sește aste tocuri. Rogu-te eu, 
umilul tău servitor.„

— Cum, să plec eu ? Eu, Im
par atu llie, zis boxierul? Șt 
în fața cui să mă plec ? în 
fața unui om de rînd ? Asta e 
prea mult.

Și unde pornitu-s-a împăra
tul asupra cutezătorului învă
țător și început-a a-l milui cu 
pumni împărătești cit ținu- 
tu-l-au puterile.

Cele iniîmplaie văzîndu-le 
norodul supăratu-s-a foarte și 
cu glas mare ceru împăratului 
să-și ia tălpășița ctt mai degra
bă de prin cele locuri, c-a avea 

ze. Muiți dintre ei nici nu înțeleg 
ca măcar să anunțe în timp util 
colegiul central, pentru a fi înto- 
cuiți. Așa se face că la unde 
jocuri arbitrii sint cântați „csi 
luminarea", fiindcă la ora în
ceperii partidelor cei delegați nu 
se află în sală. De aici in- 
tîrziwi, discuții și — în cefe mai 
multe cazuri — arbitraje de slabă 
calitate, arbitrii investiți ad-hoc 
neavînd nici pregătirea și nici 
starea de spirit necesară pentru 
a face iață în bune condițiuni 
misiunii ce le revine in mod 
accidental.

Și. fiindcă am atacat problema 
arbitrajelor, este cazul să sem
nalam colegiului central nece
sitatea organizării unor noi cursuri 
de arbitri de baschet. La ora ac
tuală, numărul arb'tr'dor de bas
chet a devenit insuficient, și 1- 
ceasta în special pentru motivul 
că în ultimii ani nu an mai lost 
organizate școli pentru împros
pătarea cadrelor de arbitri.

finind seama de observațiile 
de mai sus, sîntem signti că 
atît colegiul central de arbitri cît 
și arbitrii de baschet vor face 
toate eforturile spre a-și îmbună
tăți activitatea. Este, in or ied 
caz. de dorit

Știința l.C.F. va desemna pe cam
pioana anului 1956.

Mai interesantă este situația din 
campionatul masculin, unde Loco
motiva P.T.T. — care la un mo
ment dat îj răpise echipei C.C.A., 
șansele pentru titlu prin victoria 
obținută asupra militarilor, le-a 
redat acestora din urmă speran
țele învingînd și pe Dinamo Bu
curești. In felul acesta, disputa 
dintre eternele rivale ale basche
tului masculin, Dinamo București 
și C.C.A., a reînceput. Și nu mai 
departe decîț joi. cele două for
mații se vor afla față în față, 
prilej nimerit pentru clarificarea 
situației din fruntea clasamentului. 
Aceasta, bineînțeles, cu condiția ca 
pe parcurs să nu mai intervină 
surprize de genul celor în care 
Locomotiva P.T.T. se pare că a 
devenit specialistă.

el — norodul — grijă de sală. 
Dar nici că-i mai trebuie ase- 1 
menea împărați și ademenea 
box împărătesc, cit îi lumea și 
pămîntut! . J

STANISLAV JAVOROVSKI- 
Pitești

„Comentarii...”
La meciul de fotbal din ca

drul categoriei B. dintre Mine
rul Lupeni și Recolta Reghin, e- 
chipa gazdă a „editat" un pro
gram. Inițiativa, luată ca atare, 
e bună. Deobicei. într-un pro
gram găsești formațiile celor 
două echipe, numele arbitrului, 
precum și cite un scurt comen
tariu asupra meciului- Un „co
mentariu" exista și în progra
mul cu pricina. Vi-l reprodu
cem mai jos, inclusiv... ortogra
fia respectivă. Sub tittul „Cum 
a fost la Cluj?" se putea citi: 
„Noi am jucat fotbal și ei au 
cîștigat. Defa început echipa 
noastră a fost net superioară. 
Echipa noastră a reușit să facă 
cel mai spectaculos joc al anu
lui. fapt ce a fost răsplătit cu 
mii de aplauze ale publicului 
foarte obiectiv"- >

Referitor la meciul din ziua J 
aceea, se spunea-, „La Reghin 
după ce am condus am pierdut 
la limită 3—2. Aici trebuie să 
ciștigăm. Dacă echipa va juca ca 
la Cluj î"<«ă să șuteze mai ninlt 
ia poartă va fi un scor de 
„HANDBAL"! Ca să nu pier
dem, Szoke trebuie să joace iar 
coechipierii să ia exemplul lui ' 
Furnea".

Noi găsim că tovarășii care au 
alcătuit acest program au fost 
destul de... modești-

Și cind te gîndești că, în ciu
da acestor auto... complimente. 
Minerul Lupeni a pierdut meciul 
cu 2—9. iar Furnea a fost au
torul unui.-, atdogal! Ne între
băm ce s-ar fi întîmplat dacă — 
potrivit indicați lor din orogrom 
— toti coechipierii ar fi urmat... 
exemplu! lui Furnea? Curat câ 
s-ar fi înregistrat un scor de 
..Handbal", însă, așa cum spu
ne proverbul: ,ptu pentru cine se 
pregătește, ci... pentru cine se 
nimerește!"

ION MĂLIN



"VĂ INVITĂM LA LEVERTON Șl WILLIAMSTOWN O lecție înainte de Melbourne
Să presupunem că asistăm la în

trecerile de tir de pe poligoanele 
Laverton și Williamstown. Este 
vineri 30 noiembrie ora 9. Pe stan
durile de talere ale poligonului 
Laverton s-au aranjat la find con
curența polonezi, cei italieni, so
vietici (remarcăm pe cunoscutul 
talerist Nicandrov). Arbitrul a dat 

isemnalul de începere și primul foc 
a doborlt talerul trimis cu putere 
•de mașina asaunsă în șanț. Se 
va trage astăzi prima sută de 

'talere. Pe poligonul Williamstown, 
a început proba de pistol liber 
precizie 60 focuri. P/intre concu- 
renți l-ați remarcat, desigur, pe 
recordmanul mondial al probei so
vieticul A. lașinski. Alături de el 
se află T. Ullman, Claudio Floren
tini. Umarov, F. Decsey, A. Balogh 
și alți specialiști ai tirului de pre
cizie cu pistolul. Bătălia pentru 
decari este mare. Fiecare țintă ex
primă încordarea, tensiunea maxi
mă în care se află concurentul.

Sîmbătă 1 decembrie. Pentru ul
tima oară ne aflăm la Laverton. 
Odată cu terminarea probei de ta
lere (astăzi se dispută manșa a 
doua și ultima, de 100 talere), 
competițiile trăgătorilor vor avea 
loc numai la Williamstown. Pe ma
lul oceanului a început proba de 
armă liberă calibru mare, 120 
focuri de la 300 m. Iată-1 pe Allan 
Erdman, pe colegul său, recordma
nul mondial Anatolii Bogdanov. 
A. Kvissberg, I, Hus, C. Anto
nescu, 1. Sîrbu, a căror întrecere 
va dura 6 ore.

Luni 3 decembrie. Au intrat încă 
de la 8 in concurs trăgătorii la 
cerb alergător. (50 focuri simple). 
Acum este ora 9 și se. dă sem
nalul de începere în proba de 
armă liberă calibru redus. V. Bo
risov, Ăl. Itkis, O. Jensen, Iosif 
Sîrbu, 1. Dosztaly, O. Horinek, R. 
Sigl. Vicentio Biava, sînt clțiva 
dintre cei care aspiră la medalia 
olimpică. Pentru Iosif Sîrbu o sur
priză (mai puțin plăcută insă): 
în loc să se tragă in prima zi 
pozițiile culcat și genunchi, iar a 
doua zi „picioarele", sistemul de 
concurs este altul: in prima zi 
3 x 20 și a doua zi din nou 3 x 20. 
Deci lupta se va decide mline...

Eciouri olimpice
• Federația Internațională idle 

sporturi nautice a anunțat că la 
probele de canotaj vor participa 
27 țări cu 79 ambarcațiuni. Pro
ba cu cel mai mare număr de 
înscriși este aceea de 4 fără cîr- 
«naci. De asemenea s-a mențio
nat că Australia, S.U-A. șl 
U.R.S.S. sînt singurele țări care 
Vor participa la toate cele 7 pro
be de canotaj ale J.O.

• Distanța dintre satul olimpic 
y: centrul orașului Melbourne 

■este de 13 km. (8 mile). Pentru 
a o străbate cu un automobil oare
care sînt necesare doar citeva 
minute. Dar dacă vrei să mergi 
cu autobusul care face cursa 
obișnuită atunci distanța se... 
lungește pînă la 50 minute

» Unul dintre cicliștii ameri
cani este un- veteran al J.O.- E 
vorba de Joe Longsio care a pâr- 
ticioat în calitate de... patinator 
și la Cortina D’Amoezzo.• ceieorui naiterorii negru a- 

tne'i-.an John Davis, campion o- 
llimnîc la categoria grea (Londra
1948 și Helsinki 1952) nu a putut 
fi selecționat în echipa olimpica 
« S.U.A., deoarece — în cedrul u- 
nui antrenament —- a suferit o 

'fracturi la un genunchi.
• Cine va aprinde fldcăfa olim

pică la Melbourne? Se vîntură nu
mele lui John Winter, un atlet aus

tralian care a ciștigat proba de
înălțime la Olimpiada de la Lcn- 

■dra (1948}.
e Probele diferitelor sporturi se 

"Vor desfășura conform cu progra- 
*mul stabilit, chiar d."Că la Startul 
‘lor nu va fi prezent numărul de 
echipe sau concurenți prevăzut î»i 

-noul regulament olimpic. Acest nou 
regulament va fi pus în aplicare, 

‘în totalitatea lua, abia din 1960 
'(Roma).

• Cea mai tinără concurentă la 
JO. pare a fi inotătoarea italiană 
Elena Zennaro, născută ța 27 sep
tembrie 1942.

SPORTUL POPULAR 
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Marți 4 decembrie. O zi mare 
pentru tir. In afară de proba de 
cerb alergător (25 focuri duble) 
continuă proba de armă liberă ca
libru redus și începe pistolul vi
teză. Să mergem lingă Lichiardo- 
poi și Ștefan Petrescu. Pe lista 
afișată la stand citim numele iui 
Cerkasov, Sorokin, Takacs, Gyo- 
nyoru. Sergio Varetto, suficiente 
pentru a ne informa despre tăria 
concursului.

Miercuri 5 decembrie... a doua 
manșă de 30 siluete. O nouă lup
tă pentru mai multe puncte, pentru 
un loc mai bun. Pe Iosif Sîrbu 
l-am lăsat pe standul probei de 
60 f. II vom intîlni insă, astăzi 
după-amiază, la festivitatea de 

premiere, deoarece întrecerile de 
tir au luat sfirșit.

Ați fost poate mirați că „jur
nalul nostru de bord" n-a cuprins 
și însemnări din domeniul statistic: 
rezultatele. Acestea ne vor fi trans
mise telefonic de trimisul nostru 
special, RADU URZICEANU.

H. NAUM

Echipa Franței pentru proba de urmărire: Lecante, Graczyc, Bian. 
.chi și Vermeulin

Timbre
De-a lungul anilor, evenimentul 

desfășurării Olimpiadelor moderne 
a dat filateliei contribuții de seamă. 
Numărul cel mai mare de timbre 
cu teme olimpice ni l-a furnizat în 
1896 Grecia care a emis chiar de 
la prima ediție modernă a jocurilor 
o serie de 12 valori. Această serie 
ocupă primul loc în ierarhia tim
brelor sportive din lume. De atunci, 
toate țările organizatoare au emis 
timbre olimpice. Anul acesta se îm
plinesc 60 de ani de la disputarea 
primei Olimpiade moderne- In în- 
timpinarea acestui eveniment, nu
mai pînă acum s-au emis în Euro
pa 14 serii de timbre pentru J.O. 
de iarnă de la Cortina d’Ampezzo, 
■pentru J-O. ecvestre disputate la 
Stockholm și pentru cele de vară, 
care încep joi la Melbourne.

Cu ocazia acestui eveniment, 
Ministerul Poștelor și Telecomuni
cațiilor din R.P.R. a emis o serie 
de timbre compusă din 5 valori: a) 
valoare 0,20 lei de culoare roșu că-

Gimnastica feminină la J. O.
De la prima Olimpia

dă modernă, ținută ia 
Atena în 1896, și pînă 
astăzi, gimnastica n-a 
lipsit de la nici o edi
ție a J.O.

La început, gimnastica 
a fost reprezentată la 
Jocurile Olimpice doar 
de bărbați și abia în a- 
nul 1928, la Amsterdam, 
se fac primele înscrieri 
feminine. Întrecerea gim
nastelor s-a desfășurat 
numai pe echipe, deși la 
bărbați clasamentul s-a 
făcut și individual. Pri
ma echipă care a cîști- 
gat medalia olimpică de 
aur în concursul rezer
vat femeilor a fost aceea 
a Olandei.

In anul 1932, la Los 
Angeles, gimnastica fe
minină absentează de la 
startul olimpic. Dar la 
Olimpiada următoare, ca
re a avut loc în anul 
1936, la Berlin, gimnas

Pentru a-și verifica posibilitățile, 
cicliștii francezi au susținut, îna
inte de plecarea în Australia, o 
întîlnire ou cei belgieni, pe velo
dromul din Bruxelles.

In meciul franco-belgian (com
pus din trei probe: viteză, kilo
metru cu start de pe loc și urmă
rire pe echipe) victorioși au ieșit 
oaspeții care au cucerit primele 
două probe, pierzînd însă proba 
de urmărire.

Cronicarul francez al întîlnirii 
nu și-a putut ascunde mîhnirea că 
echipa Franței (pe care se pune 
multă bază în proba olimpică de 
urmărire) a putut ceda celei bel
giene Ia timpul de 4’39” 1/10. Ci
fra obținută la Bruxelles, se pare, 
va fi realizată și poate chiar de
pășită și de alte formații, dacă ne 
amintim că, recent, echipa Ceho
slovaciei a obținut un timp cu a- 
proape 4 secunde mai bun.

Intitulîndu-și sugestiv comenta

olimpice
rămiziu infățișînd insigna Jocuri
lor Olimpice; b) valoare 0,55 Si de 
culoare albastră cu simbolul jocu
lui de polo pe apă; c) valoare 1 
leu, culoare roșu violet (gimnastică 
feminină); d) valoare 1,55 lei, cu
loare verde deschis (canoe); e) va
loare 1,75 lei, culoare violet închis 
(atletism feminin). 

tele sînt din nou prezen
te. Concursul s-a desfă
șurat și de data aceasta 
doar pe echipe, clasa
mentul individual com
pus existînd numai ia 
bărbați. Mult doritul tit
lu a fost cîștigat de e- 
chipa reprezentativă a 
țării gazdă, urmată de 
echipele Cehoslovaciei si 
Ungariei.

De aici înainte gim
nastica feminină ia a- 
vînt în tot mai muilte 
țări, iar locurile de frun
te la următoarele Olim
piade sînt ocupate me
reu de echipe noi. Ast
fel, la Londra în 1948, 
echipa reprezentativă a 
Cehoslovaciei urcă po
diumul învingătoarelor 
înaintea echipei Unga
riei și S.U.A.

întrecerile feminine de 
gimnastică au cunoscut 
cea mai mare amploare 
din cadrul Jocurilor O- 
limpice la Helsinki, un

de 16 țări și-au trains 
reprezentantele. Gim
nastele sovietice, deși 
participau pentru prima 
oară, au obținut un suc
ces strălucit, ocupînd lo
cul întîi pe echipe, iar 
Maria Gorohovskaia a 
obținut medalia de aur 
în întrecerea individuală

La Helsinki și-au făcut 
debutul olimpic și gim
nastele noastre. Ele s au 
clasat pe locul 9. un loc 
modest, care reflecta pre
gătirea și mai ales ex
periența lor de concurs 
în acel timp. Acum, la 
Melbourne, la a doua lor 
participare la J.O., gim
nastele noastre se' pre
zintă cu un bagaj de 
performanțe mult mat 
valoros și cu un plus de 
experiență.

După cum se știe, nu
mărul echipelor înscrise 
s-a modificat. In loc de 
12 reprezentative cîte au 
figurat inițial pe lista de

riul: „O lecție la urmărire”, cro
nicarul explica înfrîngerea în felul 
următor. Echipa a rulat în ordinea:
1. Vermeulin 2. Lecante 3. Graozyc 
4. Bianchi. Startul luat de Ver
meulin a fost excelent ca și schim
bul executat de Lecante, ceea ce a 
făcut ca echipa franceză să aibă', 
o bună bucală de timp, un avans 
de 10—15 metri.

Dar, Graczyc (care era indiscu
tabil cel mai viguros om al echi
pei) a comis eroarea gravă de a 
demara de cîte ori îi venea rîndul 
să conducă. Acest fel de schimb 
l-a făcut pe Bianchi (aflat după 
Graczyc) care era mai puțin „a- 
climatizat” cu echipa, să depună 
eforturi serioase pentru a putea 
prinde roata acestuia. Și astfel, 
Bianchi, atunci cînd trebuia să-l 
schimbe pe Graczyc nu mai găsea 
resursele necesare spre a putea 
menține ritmul care adusese echi
pei un avantai chiar din primele 
tururi-

Desigur, eșecul de la Bruxelles 
a surprins neplăcut și a stîrnlt co
mentarii în lumea sportului cu 
pedale din tara cocoșului galic.

In legătură cu aceasta, antreno
rul lotului francez, Gerard in, a 
făcut unele declarații din care re
zultă următoarele: dacă est^ cert 
că nu numai italienii sînt adver
sari de temut la Olimpiadă, acea
sta nu înseamnă că trebuie să ne 
descurajăm. Cicliștii francezi vor 
avea o lună întreagă pentru antre
namente pe pista din Melbourne; 
lună în care lucrurile vor putea fi 
puse la punct, de așa manieră, 
îneît umbra de mîhnire, cu care 
francezii au plecat spre Australia, 
după meciul cu Belgia, să fie 
ștearsă definitiv..

Firește, Gerardin are dreptate 
în mare măsură. O lună de activi-î 
tate la fața locului, pe pista de la 
Melbourne (333 m.) și aclimatiza
rea respectivă sînt elemente deter-, 
minante-

Dar... să așteptăm ca timpul — 
acest mare meșter în a dezlega 
probleme — să-și spună cuvîntul...

înscrieri, au rămas doar 
11, în urma retragerii 
R. P. Chineze. Spre de
osebire de Olimpiada 
precedentă, cînd echipele 
au fost formate din opt 
gimnaste, în clasamen
tul pe echipa contînd pri
mele șase, anul acesta 
reprezentativele vor fi 
compuse din șase gim
naste, iar în clasamentul 
general vor conta rezul
tatele primelor cinci din 
echipă. De asemenea, se 
va face clasamentul pa 
fiecare probă de concurs 
— cee>a ce nu s-a făcut 
pînă acum. Arbitrajul, 
care este atît de impor
tant la un concurs de 
gimnastică, va fi prestat 
și acum de brigăzi for
mate din cinci arbitre. 
Și țara noastră are două 
reprezentante în arbitraj 
la Melbourne, pe profe
soara de educație fizică 
Adina Stroescu și pe an- 
țrenoarea Livia Costa.

CHRISTIAN D’ORIOLA

La Lisabona, in 1917, a apărut 
o stea — unică de altfel chiar 
pînă astăzi — pe firmamentul 
scrimei mondiale. Christian D'O- 
riola, un tînăr francez, in acea 
vreme proaspăt absolvent de li
ceu, cucerește la 19 ani titlul de 
campion al lumii la floretă băr
bați. Performanța este reeditată 
în 1949 la Cairo. Dar, în plină 
glorie, speranța scrimei franceze 
părăsește arena sportivă. O tu
berculoză renală îndepărtează pe 
cei mai bun floretist al lumii de 
pe planșele de luptă.

D’Oriola a învins insă suferin
ța și a reapărut in rîndurile 
sportivilor tot în fruntea lor: 
1952 — campion mondial și o- 
limpic la Helsinki, 1953 —■ cam
pion mondial la Bruxelles, 1954 
—• campion mondial ia Luxem
burg, 1955 — al Il-lea, după 
maghiarul Gyuricza, la „mondia
lele” de la Roma.

VLADIMIR ENGHIBARIAN

In echipa Uniunii Sovietice 
care sosise în 19oo la Varșovia, 
pentru a participa la campio
natele europene, se găsea și un 
boxer complet necunoscut. Nu. 
mele lui? Vladimir Enghibarian. 
Nimic în înfățișarea lui nu lăsa 
să se întrevadă marile sale posi
bilități: slăbuț, t rnid și iară 
„carura” specifică pugiliștilor. 
Cînd a terminat primul meci, 
în compania germanului Gutsch- 
midt, Enghibarian era de-acum 
un boxer consacrat. Calități 
principale: viteză extraordinară, | 
joc de picioare derutant, un ne
egalat simț al ringului.

Pe Almuth Brommel ați vă- j 
zut-o la București,

Aici ea s-a clasat pe primul loc 
la aruncarea suliței cu o per-. 
formanță bună: 51,57 m. Nu 
mlult după acest rezultat, Al
muth Brommel a obținut o altă 
performanță de valoare mon
dială: 52JB3 m. care o situează 
in momentul de față pe locul 
al doilea pe lista celor mai 
bune performe-e ale anului.



JESSE OWENS DIN NOU LA OLIMPIADA Tot despre „necunoscutele” unei ecuații pugilistice
‘ In aceste 
delbourne-uj 

dunat, ca un 
magnet, numeroa
se personalități 
sportive din în
treaga lume. Ele 
vor fi prezente nu 
numai pe terenuri
le de sport, ci și în 
tribune. Cronicarii 
nu mai prididesc 
să consemneze so
sirea atîtor cele
brități in orașul O- 
limniacte’. Una 
dintre ele, 'nsă, nu 
poate în nici un 
caz să treacă ne
observată. Estea- 
cel mare atlet care 
la Berlin, în 1936, 
a cucerit patru me
dalii 
aur:

zle, 
a a- 
uriaș

olimpice de 
Jesse Owens. 
Ați fost pre
ia ultimele e- 
ale J ■ O- ?

un ra
ia so-

tent 
diții 
l-a întrebat 
«tio-reporter 
sire.

Este 
pot 
ani...

.'■timp, n-am pierdut 
viața sportivă. Am

• cu tinerii oare apoi 
tat S.U-A. 
limpiade.

— Ați fost surprins de amelio
rarea recordului mondial pe care 
l-ați deținut la 100 m.?

— Nicidecum- 
10.2 a stat prea 
și trebuia să fie

Recordurile sînt 
să fie bătute... E 
recordurile mele, cel la lungime, 
rezistă încă asalturilor, însă 
— cine știe? -— poate chiar la 
Melbourne efortul suprem pe ca- 
re-l vor depune atleții 
cui întrecerilor olimpice 
că și aci o cifră nouă- Voi fi pri
mul care să aplaud o asemenea 
performanță.

— Cine va cîștiga proba olim
pică de 100 m.?

— Pronosticul e greu de dat.
Sînt mu’ți sprinteri buni acum 

în lume. Dar personal consider 
că elevul 
sau Bobby 
indicați să 
aur. — a

Jesse Owens, cu 20 de ani în urmă, în proba 
record de 100 m. plat.

a fost răspunsul.
Olimpiadă la care

s' u —
prima

să asist, în răstimp de 20
Bine înțeles,

Două nume ies în evidență din
tre competitorii categoriei ușoare: 
Leszek Drogosz (Polonia) și Vla
dimir Enghibarian (URSS). Remar
cabilul boxer polonez n a mai gus
tat de mulți ani din cupa amară 
a înfrîngerii. Anul trecut, la cam
pionatele europene de la Berlin, 
înfruntîndu-1 în semifinale pe En
ghibarian, a obținut un strălucit 
succes. Extraordinarul său „simț 
al ringului" (unii specialiști care 
i-au văzut la lucru afirmă că a- 
cesta ar fi cel de al șaselea simț 
al său), inteligența cu care își 
construiește fiecare acțiune, ca și 
precizia, am putea spune matema
tică, cu care trimite fiecare lovi
tură, ii recomandă drept favoritul 
nr. 1 al categoriei. Desigur, agi
lul Enghibarian va căuta să-și 
ia revanșa. Lucru de loc impo
sibil. Dar Drogosz și Enghibarian 
nu sînt singuri în lupta pentru 
titlu. Campionul european la semi- 
ușoară, Harry Kurschat (Germa
nia), trecut acum în categoria 
imediat superioară, francezul Clau
de Saluden. un „stingaci" cu lo
vituri năpraznice, reprezentantul 
nostru Constantin Dumitrescu, 
englezul R. Mc. Taggart și ameri
canul Joe Shaw emit pretenții

în tei acest 
contactul cu 
lucrat mult 

au reprezen
ta ultimele două O-

Recordul meu de 
mult pe tabelă 
depășt odată, 
făcute doar ca 
drept, unul din

in fo
să adit

meu Ira Murchinson 
Morrow stnt cei mai 
primească medalia de 
Încheiat Jesse Owens

In ziua deschiderii, prinde meciuri de baschet
Turneul de baschet va începe in ziua de 22 noiembrie în sala 

expoziției din Melbourne. Primele două echipe clasate in fiecare 
serie se vor califica pentru semifinale, care vor avea loc în cadrul 
a două serii de cite 4 echipe. Echipele care vor ocupa locurile unu 
și doi în semifinale vor participa la turneul final.

In prima zi vor avea loc meciurile : U.R.S.S. — Canada și Coreea 
de sud —* echipa ciankaișistă.

Alergările de viteză la Melbourne
încheiem astăzi seria prezentă

rii celor mai buni performeri 
mondiali ai diverselor probe atle
tice, înaintea startului de la Mel
bourne. încheierea de față cu
prinde probele masculine de vi
teză

In clasica probă a sprinterilor, 
cursa de 100 metri plat, există o 
controversă destul de mare, în 
ceea ce privește favorituL Unii 
specialiști înclină spre victoria 
lui Bobby Morrow. Alții acordă 
credit corecordmanului mondial 
Ira Murchinson, iar alții prevăd 
victoria lui Backer. Toți acești 
specialiști, deși nu sînt încă de 
acord asupra numelui viitorului 
învingător, sînt convinși în 
schimb că el va fi... un sprinter 
american

10,1 Williams (S.U.A.)
10,1 Murchinson (S.U.A.)
10.1 King (S.U.A.)
10.2 Morrow (S.U.A.)
10,2 Backer (S.U.A.)
10,2 Parrington (Canada)
10.2 Kalik (Pakistan)
10.3 Barteniev (U.R.S.S.)
10,3 Tokarev (U.R.S.S.)

10.3 Sharif (Pakistan)
10.3 Sandstrom (M. Brlt.) 
10,J Germar (Germania) 
10,3 Land1 (Australia)

Din lista aceasta pe care apar 
pentru prima oară trei oameni la 
10,1 sec. numai unul dintre ei va 
lua startul în probă. Williams nu 
a fost selecționat, iar King 
alerga numai la ștafetă.

Citind rezultatele alergătorilor 
pe 200 m. nu trebuie să tiți sur
prinși de faptul că din acest ta
bel lipsesc numele recordmanu
lui mondial Dave Sime și cel al 
fostului recordman Agostini. Re
zultatele lor (și ale altora), nu 
au fost luate în considerație, la 
alcătuirea acestui tabel, pentru 
simplul motiv că au alergat în 
linie dreaptă. Cei mai buni 
gători pe 200 m cu turnantă

20.5 Mashburn (S.U.A.)
20.6 ^Sorrow (S.U.A.) 
20,6 Stanfield (S.U.A.)
20.6 Backer (S.U.A.)
20.7 Ignatiev (U.R.S.S.) 
20,7 Haas (Germania) 
20,9 Germar (Germania) 
20,9 Mandlik (Cehoslovacia)

va

aler- 
sînt:

»

daca nu egale, cel puțin justificate.
Campionul european Nicky Gar- 

gano (Anglia) domină lotul pugi- 
lișților de categorie semimijlocie. 
Stilist, boxînd cu garda pe dreap
ta, Gargano va fi un obstacol 
greu de trecut pentru principalii 
săi adversari: Pearce Lane (SUA), 
Walasek (Polonia), Toth (Germa
nia), Nicolae Linca (Rominia).

Marele semn de întrebare la ca
tegoria mijlocie-ușoară este ma
ghiarul Laszlo Papp. Zbigniew 
Pietrzykowski l-a învins înainte 
de limită, in septembrie, Ia Var
șovia. Va reuși Papp să se rea
biliteze? Oricum, polonezul Pie
trzykowski rămîne favoritul prin
cipal. Rihard Karpov (URSS), 
Franco Scisciani (Italia), Bertil 
Larson (Suedia) , Jose Torres, 
(SUA) și J. Mc. Cormack (An
glia) sînt însă gata să-i servească 
o replică viguroasă.

O altă categorie „tare" va fi 
mijlocia. Actualul campion euro
pean Ghenadii Satkov (URSS), 
fostul campion european Dieter 
Wemhoner (Germania), reduiabilul 
pugilist polonez Z Piorkowski, 
Gilbert Chapron (Franța), Roger 
House (SUA), Stig Sjolin (Sue
dia), R. Redroup (Anglia) și bul
garul Boris Nicolov Gheorghiev 
— iată numele care vor furniza,

probabil, pe cel al învingătorului 
olimpic !

La categoria semigrea, talenta
tul nostru reprezentant Gh. Ne
grea nu va avea de loc o sarcină 
ușoară, dacă ne gîndim că printre 
competitorii la titlu se află ruti
natul Iulius Torma (Cehoslova
cia), încă redutabil în ciuda celor 
35 de ani ai săi, fostul campion 
european Ulrich Nietschke (Ger
mania), bulgarul Petar Spasov. a- 
mericanul Jim Boyd. sovieticul 
Romuald Murauskas și italianul 
Ottavio Panunzzi. In sfîrșit, la 
categoria grea, se va da o adevă
rată luptă între „uriași", 
ticipă: argentinianul Jose Geor- 
getti (1,98 m. și 113 kg.), bulga
rul Bosko Lozanov (1,99 m și 125 
kg.), italianul Giaccomo Bozzano, 
cehoslovacul Nemec, americanul 
Tom Pete Rademacher și tînăra 
speranță a boxului sovietic Lev 
Muhin, în vîrstă de 19 ani. Cine 
va fi învingătorul ? Să așteptăm 
mai bine finala 1

...Și cînd ne gîndim că, încer- 
cînd să „descifrăm" perspectivele 
turneului olimpic de box. n-am pus 
la socoteală „necunoscutele" pe 
cari le reprezintă în ecuația noas
tră unele țări ca Africa de Sud, 
Janonia, Iran și Argentina...

MARIUS GODEANU

Par-

istorică 
de 10.1 

de

Fotografia 
a cursei 
sec. realizată 
Willie Williams In 
finala concursului 
de la Berlin-, Ală
turi de el se află 
compatriotul său 
Ira Muirchinson, co. 
recordman al lumii 
la 100 m. De a- 
tunet, un alt negru 
american, L. King 
a obținut și el 10.1 
sec. Din cei trei 
recordmani mon
diali, singur Mur- 
chinson va partici
pa în cursa olimpică 
pe 100 m. Va re
edita el la Mel
bourne acest rezul
tat?

dfn
400 m. plat 

fără contracandidat, 
recordmanul lumii Lou Jones, ale 
cărui performanțe îl recomandă 
ca atare. Totuși nici aici nu sînt 
excluse surprizele...

După 
favoritul 
pare a

rezultatele 
cursei de 
fi,

acest an, 45,2 Jones (S.U.A.)
45.5 Lea (S.U.A.)
45.8 Courtney (S.U.A.)
45.9 - - - ■ -------- -
46.5
46,5
46.5
46.6

Mashburn (S.U.A.)
Ignatiev (U.R.S.S.) 
Helsten (Finlanda)
Haas (Germania)
Rodriguez (Porto Rico) 

46,7 Mandlik (Cehoslovacia)

aștz'P tarea plecării spre Melbourne. De
Ilia Mirtșev

Mai multe ziare occidentale pretind că la Melbourne boxerul cel 
mai greu și mai înalt va fi argentinianul Jose Giorgetti (198 cm 
și 113. kgr.). Se pare însă că cel mai greu și mai înalt boxer 
este bulgarul Bozko Lozanov care măsoară 199 cm. și are 125 kgr.

(text și foto Al. Assiar.șin-Narciden Sport Sofia)

Pe aerodromul din Sofia în
la stingă la dreapta, Zviatko Bartcdwwski (baschet) 
(baschet), Bozko Lozanov (box] și Victor Radeu (baschet)înainte de plecarea la Melbourne, lotul olimpic al 

Cehoslovaciei a fost primit de către președintele 
Republicii Cehoslovace, Antonin Zapotocky.

In fotografie, A. Zapotocky strînge mina cam
pionului olimpic Emil Zatopek și-i urează rtoi suc

cese la Olimpiadă

O îniilnire amicală în satul olimpic. Polonezul 
Janusz Sidlo și italianul Adolfo Consolini tntr-a 

discuție prietenească



Juniorii pe primul plan
Energia M.T.D. a întrecut la rugbi 

pe Locomotiva Gr. Roșie cu 6 — 3 (0 — 3)
In meciul C.C.A. — Dinamo, care 

s-a desfășurat înaintea turului fi
nalei campionatului de juniori al 
R.P.R. s-au întMnit cea mai mare 
parte dintre așii rugbirlui nostru- 
Ne așteptam, dteci — indiferent 
de miza acestui joc — ca specta
culozitatea Im să satisfacă publi
cul venit în număr mare să urmă
rească evoluția «rior dcuă echipe 
fruntașe ale acestui sport. El nu 
a fost însă mulțumit de spectacol 
dec it rareori.

In schimb, onoarea cuplajului 
de pe stadionul Dinamo a fost 
salvată de echipele te juniori ale 
Energiei M.T.D. și Locomotivei 
Gcivița Roșie, case s-au ur'i nit in 
primul tur al fineai campionanriui 
R.P.R. Intr-adevăr. î»_ meciul de 
duminică «ni văzut grămezi des
chise executate de ambele echipe 
ca pentru demonstrare. șarje pe 
linia de trei sleituri pină La aripă, 
spargeri în tușă, placaje eficace îi 
spectaculoase, într u» cuvfriL toată 
ga-ma procedeelor tehnice și tac
tice.

La sfîrșîtul celor 50 de «imire 
de joc au învins juniorii Energiei 
M.T-D. (antrenor Drago» Țenescu) 
pentru că au avut in N. PirvuTesra 
un excelent transfonneur al fos-fto- 
rilor de pedeapsă, și pentru că s-»u 
apărat cu exactitate îs st-jațî le 
critice.

lată cum s-a desfășurat mec, o?: 
juniorii Energiei M.T.D. domină 
caa mai mare parte a pr—.el re
prize. Cu toate acestea. feroviarii 
deschid scorul. în minutul 20. cfftd 
înscriu o încercare eu gramada 
care pătrunsese în terenul de țintă 
advers t 3—0 pendru Lccomctlva. 
Transformarea este ratată. deși 
arbitrul luas® echipri. Energia 
dreptul de atac (decizie care nu a 
test respectată de jncători, astfel 
incit cel care a executat transfor
marea s-a grăbit și... a greși?). 
In repriza a doua, juniorii Ener
giei intră deciși să achs-mbe rezul
ta tuL ceea ce reușesc, de altfeL în 
minutul 35. când N. Pîrvulescu 
transformă cu precizie o lovitură 
die- pedeaosă. Scor : 3—3. In mi
nutul 42, A- Pilă (Locomotiva) 
face o cursă spectaculoasă, oprită 
însă, de placajul foadașutal Fr. 
K-ach. Acțiunea este contbmată de 
Doru Pavel, dar și ei este ajuns 
din urmă și placat.

Sfirșitul meertrlui găsește echi
pa Energiei în atac. In ultimul mf-

r.ut de joc, un înaintaș feroviar 
este sancționat de arbitru cu o 
lovitură de pedeapsă, pe care ace
lași Pîrvulescu o transformă, sta
bilind totodată și scorzl de 6—3 
în favoarea echipei sale.

S-au remarcat îndeosebi Tancu, 
Preda. Pîrvulescu și K-x?h de ia 
învingători, Pilă. Bena. Nacn și G. 
Oblomenco de la immși-

Ariritr-j! aceste» întîlnîri, Tbeo 
Krantz, nu a apreciat unele faze 
cu suficientă justețe. De exemplu, 
lovitura de pedeapsă (din lirimul 
minat) pe care a acordat-o în fa
voarea echipei Energia credem că 
a fost gratuită și a inflnențat direct 
rezultatul.

TON OPRESCU

1. Dfnamo Buc. 3
2. C-C-A- n
X T urnrr Gr. R- 17
4. Energia I.S.P. n
5. Loom. P.T.T. TT
X Progr. SAr.ăt. 3

Dinamo IX
En. Petroșani

7.
8.
S.

M. Știința Cluj 17

4
3

2

79: 88 305 a _______
4 10 30:167 27

32: 99 27

Privind clasamentul de mai sus, 
se poate aprecia, de pe acum ca 
indiferent de rezultatul ultimei e- 
tape. Dinamo a cucerit anul acesta 
titlu; de campioană. Nucii aceeași 
siguranță pot fi indicate echi
pele care vor retrograda. Dacă 
în privința Științei Cluj nu mai 
există nici urr dubiu, în ceea ce 
privește a doua echipă care va re
trograda (adică ultima dintre for
mațiile bucureștene), lucrurile nu 
s-au clarificat încă. Intr-adevăr, 
în uitima etapă, echipele ame
nințate 
cile, șf 
nepgia 
nătatea
și Locomotiva P.T.T. eu Energia 
IS.P. Să așteptăm, așadar, pen
tru a ne edifica, rezultatele eta-

vor susține Jocuri ditr- 
amine: Dinamo IX cu E. 
Petroșani, Progresul Sâ- 
cu Știința Cluj (la Cluj)

Și juniorii știu să intre in Jorță“. lată o ăocadă concludentă care 
se pare l-a surprins chiar și pe arbitrul jocului Theo Krantz 

(Foto: N. NICULESCU)

De ce no aven recorduri republicane 
și la popice?
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Mul ți dintre iubitorii spartului 
popicelor ar dori să cunoască cele 
mai bune performanțe la probele 
feminine și masculine, atît ce'e in- 
dviduale cît și cele pe echipe. 
Din păcate însă, se pare că nu 
doresc aceasta și organele care 
dirijează activitatea in această 
ramură de sport.

Intr-adevăr, la popice nu sînt 
înregistrate recordurile țârii. Să 
vedem care este explicația: ta 
popice există 5 probe clasice și 
anume; 50, 100. 150. fovitnri la 
fete. 100 și 200 la băieți. Aceasta 
în 3 sisteme de joc: izolat, plin 
și m’xt. Ele se aplică și în în
trecerile internaționale, fără să 
mai vorbim de campionatul repu
blican în care sînt probele de 
bai

La ultima conferință a Federa
ției europene de 
dicat federațiilor 
o evidență dară 
obținute cu bilă 
pistele de bitum 
păcate, biroul comisiei centrale a 
neglijat această problemă, recor- 
durite țării nefiind cunoscute în 
prezent. Recent o serie de sportivi 
și sportive au obținut la noi pro
centaje destul de mari, cum sînt 
de exemplu cele realizate de Cleo
patra Coman (Locomotiva P.T.T.), 
care la proba de 100 lovituri 
mixt a doborit 426 pooice. FIo- 
rica Lăpușan (Loc. P.T.T.) 422, 
I. Dragomlrescu (Energ. Ploești) 
Ia 200 lovituri mixt 872 p. d.

popice s-a in- 
afiliate să țină 

a recordurilor 
de ebonită pe 
și asfalt: din

Aceste rezultate constituie cele 
mai bune performanțe obținute 
vreodată la noi în țară. Totuși, 
ne se poate stabili dacă sini re
corduri sau nu. In probele fe
minine sportul popicelor înregis
trează zi de zi rezultate deosebit 
de valoroase care pot fi consi
derate printre cele mai bune per
formanțe pe plan european. Tre
buie amintit că la campionatul 
european din acest an La 100 
lovituri mixt feminin, prima cla
sată a înregistrat doar 403 p. d. 
S-ar putea deci, ca rezultatul 
îmegistrat _ de Cleopatra Coman 
să constituie chiar un record eu
ropean ? Dar, ds unde să știm a- 
ceasta dacă nimeni din comisia 
centrală nu este preocupat să 
ffoa o evidență a celor mai bune 
performanțe interne și internațio
nale ? In consecință, considerăm 
absolut necesar ca la finala cam
pionatului republican pe echipe și 
îrrfiv'dual. stabilirea celor mai 
bune performanțe să constituie 
totodată criteriul de omologare a 
recordurilor țării, urmînd ca pen
tru aceasta să se obțină urgent 
de fa Federația europeană tabelul 
celor mai bune performanțe în- 
regiatrate în celelalte țări.

N. OLARII

TOT DESPRE LIPSA BE

Car^ioaatul te scrimă pe echyie categoria B
Campionatul republican de scri

mă pe echipe categoria B conti
nuă,, duminică de duminică, la 
București, Orașul Stalin. Sibiu, 
Tg. Mureș, Oradea și Cărei. In 
etapa a IV-a au fost înregistrate 
armatoarele rezultate: FI. roșie 
Sibia — Energia Ploești: 7—9 flo- 
retăjfernei, 5—11 floretă bărbați, 

Progresul Ploești 
- - - io
11—5 floretă băr-

3—12 sabie;.
— Progresul II Oradea: 6 
floretă femei, I’ _ .1___ _
bați, 9—7 sabie ; Voința Or. -Sta- 
lin — Energia Tg. Mureș: II—5 
floretă femei. 5—11 floretă băr-

bați, 9—7 sabie; Meciul Voința 
București — Voința Cărei va avea 
loc vineri. 23 noiembrie, la Cărei. 
In etapa de 
București — 
4—12 floretă I 
bărbați, 4—12 
Ploești 
floretă 
6—10 
Voința 
femei, 
sabie ;
greșul _____ _ __
mei. 10—6 floretă bărbați, 9—7 
sabie. Campionatul continuă du
minică, cu programul penultimei 
etape (VI).

Vomța
Ploești :

duminică :
Energia

femei, 3—13 floretă 
I sabie; Progresul 

— Voința Care»: 6—10 
femei, 8—8 floretă bărbați, 
sabie; FI. roșie Sibiu — 
Or. Stalin : 12—4 floretă 

8—8 floretă bărbați, 5—11 
Energia Tg. Mureș — Pro- 
!f Oradea : 8—8 floretă fe-

Fără îndoială că mulȘi dintre ti
nerii noștri cititori din Capitală 
doresc să afle la rubrica „Unde 
mergem azi" și cîteva informații 
despre activitatea „de cameră" a 
aeromodeliștilor bucureșteni. Cu 
toate străduințele noastre, trebuie 
să mărturisim însă că nu vom 
putea satisface justificata lor do
rință nici într-un viitor apropiat. 
Motivele ? Lipsa de activitate com- 
petițională a 

comoditatea 
toare.

Intr-adevăr, 
venit improprie desfășurării între
cerilor în aer liber încă de la sfîr- 
șitul lunii septembrie, totuși pfnă 
în momentul de față, nu s-a în
treprins nici o acțiune pentru or
ganizarea concursurilor de micro- 
modele. Unii membri ai celor două 
comitete A.V.S.A.P., orășenesc și

aeromodeliștilor și 
forurilor conducă-

deși vremea a de-

■ I,: i H

Intensă activitate de hochei 
și patinaj Ia Cluj

Profitînd de îngăduința vremii — de cîteva zile temperatura se 
menține sub zer® grade — hocheiștii și patinatorii din Cluj se pre
gătesc de zor. Zilnic, pe patinoarul din parcul orașului, pot fit vă- 
zuți la „lucru” patinatorii de viteză, jucătorii de hochei sau patina
torii artistici.

După cum ne informează corespondentul nostru regional Em. Bo- 
coș, echipa de hochei Știința Cluj a făcut săptămîna trecuta antre
namente la două părți- cu ear* a-11 evoluat iarăși formațiile
Știința Cluj (roșii) și Știința Cluj (albaștrii}). In primul meci, victo
ria a revenit „roșilor” cu scorul de 9—7 (3—2, 2—3, 4—2) prin 
punctele marcate de Ad. Nagy (4), Botar (2), Takacs- ll (2), Di- 
bernard», respectiv Covaci (3), Bekassy (2), Cozait și Csaka II. In 
cea de a (foua partidă, învingătorii au. ieșit albaștrii, cu scorul de 5—4 
(Q,—2, 3—t, 2—ty Formațiile folosite au test următoareis: ROȘU: 
Beladi—Toowr. Dfoernardo—Takacs W,. Ad: Nagy, Ifotar; ALBAȘTRI:;: 
Tompoș— Csaka U, Krasscr—Cazan, Covaci. Bei. assy.

Patinatorii de viteză fac în fiecare zi cite două antrenamente, unul 
dimineața la ora 7, iar altul după-amiază la ora 16, sub conducerea 
antrenorului regional Sorin Pascu, proaspăt absolvent al Institutului 
de Cultură Fizică din Leningrad. Antrenorul Sorin Pascu se ocupă 
de un lot compus din 25 de sportivi, în rîndul cărora se remarcă Titus 
Sarea, recordman al R.P.R., Șt. Csato. campion și recordman de 
juniori al R.P.R., Ovidiu Lungu. Mecca Sunu, Maria Gresa. loze- 
fina Peter și Doina Matei.

Dinamo București, pentru a 8-a oară 
consecutiv campioană la lupte

Difiamo București a cîș-tigat 
pentru a 8-a oară consecutiv titlul 
ce campioană republicana la lup- 
1 s. Și dacă lucrurile vor continua 
să meargă tot așa în celelalte co
lective cu secții de lupte, Dinamo 
București va continua să cîștige 
și Ia anul și peste doi ani — pas
te multi ani la rîjjd, titlul de 
campioană. Prin aceasta nu vrem 
să diminuăm cu nimic meritete for
mației o-rrpioane care — în ciuda 
văditei scăderi de formă a unor 
luptători — rămîne echipa noa
stră cea mai bună.

Pe locul doi s-a clasat C.C.A. 
— tradiționalul adversar al dina- 
moviștiaar. Formația lugojeană 
Progresrrt ne-a produs a vîe dezi
luzie, mai ales față de „cartea de 
vizită” de învingător al dinamo- 
vfștiîor bucureșteni. cu care s-a 
prezentat la ultima etapă. Prin 
drrzerria cu care a concurat în ge
neral în ultima etapă, o mențiune 
deosebită merită formația Energia 
S.M. Ploești.

Ultima etapă desfășurată la 
București a infirmat în mare mă
sură așteptările. Singurele între
ceri care s-an desfășurat Ia un ni
vel acceptabil au fost cele din 
grupa a IV-a «nde urma să se de
cidă ce formație va ocupa locul II. 
In rest unele echipe mulțumfte 
de locul ocupat în clasament nu ap 
mai luptat serios. De fapt, ter
menul de luptă s-a dovedit îm- 
propriu pentru multe echipe și lup
tător; și mai ales pentru partfoi- 
panții din grupa a IlI-a, unde 
concurau FI. roșie Clwj. Energia 
Cluj, FI. roșie Arad șt Dinamo Sa- 
tu Mare. Multe rezultate ni se 
par de-a dreptul eludate. Nu ne 
putem explica,, de pildă, cum a pu
tut fi învrân rutinatul luptător re- 
șițean V. Cerrcfa de către începă
torul Rab, de la Hunedoara, și de 
ademenea cum a cedat M. Șandor 
(FI. r. Araid) m fața lui V. Cuc 
(Dinamo S. Mare) cîncf este cunos
cută valoarea arădanului — c.u 
cel puțin o clasă peste a adve.r- 
sarului său. Sandor s-a lăsat 
ridicat de către V. Cuc mai ușor 
ca la un antrenamenL Astfel de 
cazuri au fost destul de numeroa
se: sîntem, deci, de părere ca Bi
roul comisiei centrale să cerceteze 
situația și să tragă concluziile ne
cesare.

Ln această ultimă etapă a ieșit

la iveală o lacurră a regulamen
tului- Spre deosebire de anul tre
cut, acum nu a mai fost specifi
cată pentru echipele care nu pet 
prezenta minimum 6 luptători in
terdicția de a participa în concu-3 
'Astfel a fost posibil ca Energia O 
rașuli Stalin să liipte cu numai 
cinei oameni.

Or, această măsură Lusese. luafâ 
cu scopul de a, întări formațiile 
participante și de a stimula înca
drarea lor cn elemente tinere.

In sfrrșft, un ultim aspect ne
gativ care nu este propriu numai 
acestei ultime etape. „Lncurajâri n” 
și sfaturile antrenorilor și colegilor 
luptătorilor care concurează fan n- 
neori forma unor răcnete. „Cam
pioni" în. această privință sînt C. 
Constafntimescu (Progresul Buc.) 
și: ID. Hâtru (Energia Ploești). Cre
dem că se impune a 6e codifica 
îtr viitorul regulament de concurs 
— ca la box, de altfel — inter.iicția 
pentru antrenori de a da elevilor 
loc sfaturi sub orice formă, în 
timpul luptei.

A
Rezultatele ultimei etape: gru

pa I: Dinamo București învinge E- 
nergia Reșița șt Progresul Bucu
rești cu 7—1 șii Energia Hune
doara cu 8—0, Progresul Bucu
rești întrece cu 6—2 Energia, Re
șița și cu 5—3 Energia Hunedoara, 
iar Energia Hunedoara întrece E- 
nergia Reșița cu 4—grupai 
Energia B. Mare învinge cu 5—3 
Voința Tg. Mureș și Energia O- 
rașui Stalin, faur Voința Tg; Mu
reș și Energia Orașaă Stalta au 
termimat la egalitate (4—4), gru
pa Hl: Dinamo Salta Mare învin
ge cu. 5—2. Energia Cluj și ter
mină La egalitate (4—4) cu FI. 
roșie Arad și- FI', roșie Cluj, E- 
nergia. Cluj face med tjiil cit F1u 
roșie Cluj și este învinsă de FI. 
-oșie Arad cu 2—4, care învinge 
și pe FI. roșie Cluj cu 5—2, gra
pa. IV: C.C.A. învinge Progresai 
Lugoj cu 7—1, Locomotiva Timi
șoara cu 5—3 și termină la egali
tate (4—4) cu Energia Ploești, Lo
comotiva Timișoara învinge Pro
gresai Lugoj cu 7—1, iar Energia 
Ploești întrece cu 6—1 pe Progre
sul Lugoj șî cu 6—2 pe Locomo
tiva Timișoara.

In urma rezultatelor din ultima 
etapă, Energia Hunedoara s-a cla
sat pe locul 15, șî va întâlni 3 
meci de baraj, pe Vcrința Lugoj.

ACTIVITATE CWETIȚIBMALA A AEROMODa^TlLOI
regional, caută să justifice totala 
lipsă de activitate competițională 
cu arhicunoscutul argument: „mai 
avem timp". Firește, cîteodată o 
asemenea motivare poate avea oa
recare valabilitate, dar numai a- 
tunci cînd formalitățile premergă
toare concursurilor au fost de a- 
curn îndeplinite și se așteaptă 
doar darea startului. Or, lucrurile 
ne dovedesc că în prezent nu exis
tă nici o inițiativă concretă pentru 
începerea activității de sală- Cu 
exczpțîa unor cazuri izolate, iredi- 
vidizale. în cercurile bucureștene 
de aeromodele domnește o inexpli
cabilă delăsare. Toate aceste stări 
de lucruri ne fac să credem că 
forurile de- specialitate țîrr cu tot 
cttaadinsul să ne lâpssească com
plet dse- bucuria Uffltar întreceri sau 
în cel mai bun caz, să ne ofere la 
repezeală două-trei concursuri ne
interesante.

In unele lucrări cl': .'
clubul Central, ca și :n revis
tele A.V.S.A.P.. se subliniază cu 
litere mari: „Pînă na de moli 
aeromodeliștii tanărțeat» asul i» 
două: primăvara și vara, care al
cătuiau sezonul competțfonal; 
iarna și o parte din toamnă care 
se caracterizau nrintr-o stagnare 
a vieții sportivului aeromodelisi. 
Datorită însă apariției modelelor 
de cameră activitatea sezonieră a 
fost complet lichidată."...

Dacă e așa, atunci de ce să nu 
aplicăm și în practică aceste valo
roase învățăminte ? Ar ciștiga I» 
primul rind sportivii aeromodeliști 
și apoi toți cei care au îndrăgit 
„mica aviație". Căci, în Capitală 
există, un număr însemnat de ama
tori ai întrecerilor micromodelrs- 
tice de valoare.

l.'.i''



DE LA BIROUL COMISIEI CENTRALE DE FOTBAL Arbitrajul și jocul „tare”
Biroul comisiei centrale de iui 

bal, luând în discuție de sfat șura rea 
jocului Locomotiva CraiovaP re
gresul Timișoara, disputat la 7 -oc
tombrie a.c„ în cadrul campiona
tului categoriei C seria a iV-a -și 
constatând în urma anchetei efec 
toate că desfășurarea jocului și 
rezultatul Im au lost viciate, ho
tărăște următoarele;

1. Se omologhează jocul cu re
zultatul de 3—0 în favoarea co
lectivului Locomotiva Craiova (pe 
teren, Progresul a cișiigai cu 
2—«J.

2. Pentru vrna de a fi folosit — 
pentru a câștiga jocul — practici 
incompatibile cu mjrala sportivi, 
se retrogradează colectivul Pro
gresul Timișoara din categoria C. 
Jocul restanță Energia Construc
torul Arad-Progresul Timișoara se 
omologhează cu rezultatul de 3—0 
în favoarea colectivului Energia 
Constructorul Arad.

3. Jucătorii din colectivul Loco
motiva Craiova și Progresul Timi

de

în-
A.

S-au scurs opt luai de cind s-a 
disputat prima etapă a campiona
tului categoriei A. in tot acest 
timp, atenția generală s-a îndrep
tat spre pasionanta întrecere pen
tru titlul de campioană a țării, 
pentru ocuparea în clasament a 
unui loc cit mai bun și ferit 
emoțiile retrogradării.

Și a fost pasionantă această 
trecere, de la 13 martie, cind 
Mmteanu (Energia Flacăra Plo- 
eșil) a marcat primul gol al cam
pionatului (min 2) și pînă la 18 
noiembrie cind Lutz (Știința Ouj) 
a încheiat (în min. 90 a*l partidei 
cu Progresul Oradea) seria golu
rilor, stabiiind-o la cifra de 471, 

-superioară .celei din ediția trecută 
a campionatului (423 goluri).

Atât în categoria A, cit și in ca
tegoriile B șl C, intiilnirHe de 
anul acesta »u ridicat mereu pro
blema eficacității liniilor de îna
intare. Deși s-au marcat mai multe 
goluri decît anul trecut, deși me
dia golurilor de meci este mai bună 
.(3 f-ață de 2 în sezonul 1955) și 
deși s-au înregistrai cîteva scoruri 
de .mari proporții (9—0, 8—0. 6—0, 
5—0), totuși, în general, înaintașii 
au dovedit lipsă de eficacitate. Și 
acest lucru a constituit una din 
caracteristicile campionatului în
cheiat duminică.

Unele echipe s-au dovedit mai 
eficace decît anul trecut: C.C.’A. 
64 față de 38 în 1955. Dinamo 
București 48—42, FI. roșie Arad 
37—35, Dinamo Orașul Stalin 
36—30, Energia Minerul Petroșani 
29—26. Alte cinci însă au fost mai 
puțin eficace: Știința Tim.ștoara 
40 față de 47 în 1955. Energia 
Flacăra Pioeșii 42—46, Progresul 
București 34—39, Locomotiva Timi 
șoara 20—29 și Știința Ctaj 22—27. 
Adevărul este că -mărirea eficacită
ții unor echipe (cu excepția for-

șl Udinese la 

din campiona- 
cu locurile în

(Di
es te 
tre-

In urma trierii și omologării 
celor 462.726 variante depuse la 
concursul Pronosport nr. 46 (etapa 
din 18 rioembric) au Tost stabilite 
următoarele premii:

Premiul I: 7.1 variante cu 12 re
zultate exacte revenind fiecărei va
riante câte 15.478 le:.

Premiul II: 3M.3 variante cu 1} 
rezultate exacte revenind licoare! 
variante cite 433 Id.

premiul III: 3095,7 variante cu 1» 
rezultate exacte revenind fiecărei 
variante cite 63 lei

q Premiile speciale atribuite va
riantelor cu „0” rezultate de la con
cursul Pronosport nr. 44 (etapa din 
4 noiembrie) au lost repartizate ast
fel:

Motocicleta I. J. atribuită partici
pantului cu cele mal multe variante 
cu „0” • rezultate a revenit lui Vlă- 
duț Alexandru din București, str. 
Smîrdan 13 care a avut 100 variante 
eu „0” rezultate.

Premiile acordate prin tragere din 
urnă au fost atribuite astfel:

Motocicleta I. J. a revenit lui Ta- 
ctu Matilda din Făgăraș str. Șt. 
Gheorghiu. 13

Cele 5 ceasuri „Doxa" au revenit 
următorilor participant!:

Benedek ZoTtan din București str. 
Micșunele nr. 11, Costin Alexandru 
din Caransebeș str. Districtul 6 
C.F..R,, Tarter Bruno din București 
str. -Col. Orero nr. 5 A, Leora Fied- 
nran din Bereștl reg. Galați și Zo:ca 
Gheorghe din Caransebeș str. Ti-a ian 
Doda 48. 

In urnă au fost introduse 1.559 va
riante.

șoara, vjnovați — unii — de joc 
interesat, iar alții de a fi inter
venit pentru a obține asentimentul 
primilor la cedarea jocului, se pe
depsesc după cum urmează:

a). Jucătorii Criciotohi Iile și 
Cristian Xicolae din colectivul Lo
comotiva Crziova se suspendă pe 
timp de doi ani.

In ce privește calitatea de an 
treia; a Iu* Cririotuiu Iiie. se de
feră spre judecare Colegiuiai cen
tral a’ antrenorilor cu aviz de ra 
diere.

h). Jucătorul Dubăcan Nîcolae 
di* colectivul Locomotiva Craiova 
se suspendă pe timp de un an.

c). Jucătorul .Nițulescu Ioan din 
cofecfivul Progresul Timișoara se 
suspendă pe timp de doi ani.

4. Arbitra] Wosenblum W.ax din 
Timișoara se propune spre radiere 
din activitatea sportivă, pentru 
vina de a fi intermediat între ju
cătorii celor două colective.

BIROUL COMISIEI CENTRALE 
DE FOTBAL

La încheierea socotelilor...
CIND GOLAVERAJUL DECIDE

U.C.A.) este maj mică in 
cu scăderea înregistrată de

tnației 
raport 
celelalte și că plusul de eficacitate, 
semnalat în comparație cu anul 
T955, se datorește în primul rîntl 
celor cîteva scoruri „astronomice" 
și în al doilea Tind uîiot echipe și 
în special C.CA. Desfășurarea 

Echipa Casei Centrale a Armatei

Stânga *us: Voinescu. Dreapta sus: Toma. Jos 
de la stânga la dreapta : Apolznn, Z avorta II, O- 
nisie, Iuănescu, Bone, V. Dumitrescu, Cacoveanu, 
Alexandnescu, Zavoda I, Tăiaru, V. Moldovan și 

Constantin

jocurilor de campionat a subliniat 
aproape regulat lipsa de finalitate 
a înaintașilor, care au ratat — din 
lipsă de calm sau precizie — ei- 
toații din cele mai favorabile.

Multe din echipe au simțit a- 
cum, 4a sfârșitul campionatului, 
efectele lipsei de eficacitate. La în
cheierea socotelilor, unora le-a 
lipsit un gol sau două la capitolul

a De remarcat faptul că partici
pantul Vlăduț Alexandru a obținut 
cele 100 de variante cu rezultate 
care i-au adus motocicleta repetrnd 
de 100 ori aceeași variantă! Pe ace
lași formular el a mai completat 
și un buletin colectiv de indice 2; 
5; 5; pe care a -obținut 12 rezultate 
exacte. Interesant de precizat este 
faptul că — exceptînd cele două tri
ple — pe buletinul colectiv el nu a 
trecut ca „surpriză” niciunui din 
pronosticurile „întrebuințate” pe 
varianta repetată pentru „0” rezul
tate. După cum se vede, a mers la 
sigur șl a reușit!
• Concursul Pronosport nr. 47 

(etapa din 25 noiembrie) aduce par- 
ticipanților o noutate: meciuri din 
campionatul belgian care — pentru 
prima oară — ocupă un loc în pro
gramul concursurilor de pronosticuri 
sportive. Echipele belgiene nu sînt 
însă necunoscute pronosportiștilor 
Anderlecht și La Gantoise au mai 
figurat pe programe, atunci cind au 
înfruntat formații romînești.

Prima întîlnîre a concursului 
lamo București-T.D.N.A. Sofia) 
anulată. Deci primul pronostic
bule acordat la meciul II: Energia 
Metalul (C. Turzii-Locomotiva Timi
șoara. Feroviarii timișoreni, „proas
peți” retrogradați din categoria A, 
vor încerca desigur să se reabiliteze

Este cunoscut faptul că arbi
trajul în fotbal reprezintă o ac
tivitate deosebit de grea. Rolul 
arbitrului este dificil, pe de o 
parte pentru că regulile de Joc 
și mulțimea interpretărilor și 
precizărilor pe marginea lor sînt 
foarte variate, iar pe de altă par
te, pentru că arbitrul are o mare 
răspundere.

Anul acesta am avut ocazia să 
asist la multe meciuri in tema- 
țiotia'e, iiterțări și intercluburi, 
și sâ stan de vorbă despre arbi
traj cu foarte nmhe persoane 
competente în materie, din diferi, 
ie țări. D r. toate cele vizate și 
din discuții a reeșit clar că ar
bitrajul constituie un important 
mijloc de educare a jucătorilor 
și — in aceiași timp — un factor 
care conlr btrie în mare măsură 
la dinamismul și frumusețea jo
cului de fotbal. De asemenea, am 
constatat că toate acestea depind 
de modul cum arbitrul interpre
tează și aplică regulamentul în

„date", ratat în cutare sau cutare 
meci, după cum altora le-a dăunat 
plusul la capitolul „primite", pen
tru a ocupa un loc mai bun și chiar 
pentru a evita retrogradarea.

Și anul acesta nu au fost puține 
cazurile în care golaverajul a de
cis soarta unui loc în clasament.

Știința Timișoara a pierdut locul 
doi la golaveraj: are 1,29 față de 
1,41 al lui Dinamo București. De 
acest lucru este vinovată și linia 
de atac, care nu a fructificat cit 
mai multe din ocaziile avute, .dar 
și apărarea care a „capotat" la 
scoruri prea mari. Poate că acel 
0—5 de la Bacău să fi influențat 
în primul rînd local actual din cla
sament al Științei. Tot golaverajul

printr-o frumoasă performanță 
Cupa B.P.B.

Cele 8 meciuri din campionatul i- 
talian se prezintă — în general — 
ca întîlniri In care prima șansă o au 
gazdele. Șanse mai mari de a obține 
victorii In deplasare au Napoli la 
Ferara (cu Spăl), Borna la Milano 
(cu Internazionale) ’ 
Roma (cu Lazio).

Ajunși ia meciurile 
tui belgian, începem 
clasament și ultimele rezultate ale 
celor 6 echipe care ne interesează:

Anderlecht: locul 4 cu 10—6-1—3-26: 
16—13 pct. In ultimele trei etape: cu 
U. St. Giloise: 1-0 (d), cu F. C. Ma
lines: 6-1 (a) și cu Olimpique Char- 
leros: 3-3 (d). La Gantoise locul 1 cu 
10—6—2—2—36:lt-l4 pct. Cu Verviers: 
1-1 (d), Union MtaGiloise: 2-0 (a) și 
Berchem: 1-2 (d tratau dar d locul 9 cu 
10—4—3—3—17:20—11 pct. Cu Ber- 
chot: 2-0 (d). Berchem: 3-1 (a),
Beringen: 0-0 (a). Till ear locui 10 cu 
M—4—0—6—18:25—8 pct. Cu Lierse: 4-2 
(a), cu Antverp: 0-1 (d), cu Union St. 
Gllotse: 7-0 (a). Beerrahot locul 13
cu 10—3—1—6—14: 24—7 pct.
Standard' : 0—2 (a), cu Lierse :l-4
(d), cu Beringen: 1-1 (d). Verviers 
locui 5 cu 10-4-4-2-14: 10-12 pct. Cu La 
Gantoise: 1-1 (a), cu S.C. Charleroi: 
3-0 (a); cu Olimpique 'Charleroi; 1-2 
(d). (a=meclurl ;ucate pe teren pro
priu; d=rin deplasare). După' cum se 
vede și din clasamentele și rezul
tatele de mai sus, echipele oașpo 
au mari șanse de a obține cel puțin 
meciuri egale. In încheiere, vă rea
mintim că trebuie completat pro
nosticul la meciul A de rezervă. 

spiritul jocului și nici decum na 
poate fi vorba de o aplicare me
canică a regulilor de joc.

Astăzi, când datorită concepției 
noi de joc, abundă starturile ra
pide, pasele puternice, pasele m 
diagonală, degajările lungi care 
mută ra-pid jocul de la o poarta 
la alta, loviturile puternice ct: ca
pul — ciocnirile dintre adversari, 
desele contacte corp la corp între 
jucătorii a două echipe devin ine
vitabile. întrebuințarea forței fi
zice însoțește fără întrerupere 
dezvo'tarea jocului, făcîndu-1 mai 
dinamic mai atractiv, mai frumos. 
Arbitrul care lasă jocul să ..curgă", 
fără teama de a-1 scăpa da m'râ. 
îi permite acestuia să capele vi
goare și dinanrsm, elemente care 
lipsesc asiăzi fotbalului nostru, 
tocmai din cauza modului greșit 
de arbitraj. Arbitrii noștri nu per
mit folosirea corectă a forței fi
zice în joc.

Or, medul U.R-S.S. — R.P. 
Ungară, disputat anul acesta la 

Dziamo Orașul Stalin
Oradea, pe Progresul 
Energia Minerul Pe-

a clasai pe 
și Progresul 
București și 
troșani.

fn categoria B, în seria a II a, 
Flamura roșie Suceava a scăpat 
de retrogradare grație tmui gola
veraj infim dar suficient (0,71), 

iar Locomotiva Iași retrogradează 
pentru că nu a realizat decît coefi
cientul de 0.51. Locul 11 din cla
samentul seriei întîi a fost „oferit" 
Progresului Satu Mare tot de go
laveraj: săimăreaii au 0,69 iar ce
lelalte echipe cu același număr de 
puncte (21) au coeficient superior 
(Recolta Reghin 0,71. Locomotiva 
Gtaj, 0,73 și Energia Lupeni, 0,76). 
In cazul oînd Energia "Reșița — 
ultima clasată în prezent — va 
câștiga restanța de joi cu Energia 
Mediaș, ceea ce rm este de loc ex
clus, meciul disputîndu-se la Re
șița, Progresul Satu Mare — 
astăzi pe locul 11 — va și retro
grada din cauza golaverajului.

lată așadar cum lipsa de finaili- 
tate în acțiuni, de eficacitate, lipsa 
de insistență a ' înaintașilor cind 
se văd conducând cu un gol sau 
două; lipsa lor de calm și de pre
cizie — toate la un loc sînt deci
sive pentru situația în clasament a 
echipelor. Este un aspect impor
tant al campionatului, care se cu
vine analizat cu atenție atunci 
când echipele își vor face bilanțul 
activității pe anul acesta.

P. GAȚU

Consfătuire cu activiștii asociației Energia
Astăzi, la ora 18 va avea loc 

în saila de festivități a asocia
ției Energia din str. Schitu Mă- 
gureartu nr. 8 consfătuirea or-

Moscova, jocul echipei braziliene 
Vasco da Gama la Lisabona sau 
ceT al echipei R.P. Bulgariei — 
care anul acesta a realizat re
zultate strălucite — și mai ales 
recentul turneu al echipei C.C.A. 
în Anglia, rni-au demonstrat că 
fothahi: modern se bazează ne 
forță și viteză, rare i asigură di
namism, iar arbitrul este "un iaci 
tor important m desâășnraren 
unui astfel de joc.

După mec r! Arsenal Londra— 
C CA- artoteid internațional al 
jocului, A. Murdoch. îmi spune*: 
JLa insocceueie Cu animal tio* 
ale echipei Anglia s«n contribuit 
foarte wralt fi noi arbitrii, ta 
meciurile de campionat ara fluie
rat și cea mai mică infracțiune 
cane w dăuna întrecerii de frică 
să na degenereze jacul. Procedind 
astfel, n-am făcut altceva decît să 
frinăm iacul, dinamismul Iui și să 
facem din jucătorii noștri niște 
-dandy~ care loveau mingea foar
te frumos cind nu erau jenați de 
adversari, dar rămineau fearte 
surpriași ciad adversarii mirau 
bărbăteste pentru a-i deposeda de 
balon".

jo-

în
din

au

De asemenea, îmi aduc aminte 
cuvintele jucătorilor Apolzan, Oni- 
sie și Toma, rostite în pauza 
cucilor cu Arsenal, Sheffield 
mai ales <su Wolverhamptcn:

— Dacă noi am juca așa 
țară, am fi imediat rfhninaS 
joc de arbitri.

Și cred că acești jucători 
dreptate, ținînd seama de modul 
cum este apreciat la noi de că
tre arbitri jocul cu corrul. m ge
neral folosire* forței fiz'ce.

Toate echipele pe care le-am 
văzut fa Anglia se caracterizează 
printr-sn jdc atletic, deosebit de 
bărbătesc. însăși constituția jucă
torilor pledează pentru acest fel 
de ioc: majoritatea stnt înajțî 
peste 1.75 th. și cu o greutate 
medie de 75 kg. Dar nu înălțimea 
și greutatea stat cauza acestui 
joc viguros. Sînt și jucători mai 
mici si mai ușori, dar la .fel de 
viguroșL Ceea ce dă această notă 
fotbalului englez în prezent este 
folosirea corpului de o maniera 
ireproșabilă în duelurile pe pă
mânt sau în aer. Corpul șl în 
special partea eiroerioară este ta- 
tr-o continuă mișcare, fie pentru 
protejarea balonului fie pentru 
deposedarea adversarului de ha
lon. Orice atac care are drept 

scop balonul și nu omul, deci nu 
constituie „joc periculos’' pentru 
adversar, este îngăduit de arbitri, 
ca și piciorul ridicat care joacă 
balonul și numai balonul, talpa 
la balon sau blocarea mingii. De- 

. posedarea de halon prin, alune
care, prta salt, este apreciată de 
.arbitri numai prin prisma inten
ției de â opri, degaja sau acroșa 
mingea și nu ca o intenție de a 
împiedica pe adversar. Datorită 
acestor complexe procedee și mij- 

■ toace ale jocului cu corpul (dintre 
care e bine să subliniem și ata
cul permanent asupra portarilor)' 
— proprii fotbaliștilor sovietici, 
maghiari, brazilieni și acum en

glezilor — jacul este continuu și 
- devine foarte dinamic. -Iar arbi

trii îl favorizează, atîta timp cit 
nu periclitează integritatea fizică 
a adversarilor, printr-o aplicare 
largă a regulamentului în spiritul 
jocului.

Jucătorii noștri au rămas sur
prinși la început de această ma
nieră de joc; de multe ori -au fost 
deposedați de balon și au reclam 
mat faulturi, dar pe nedrept.

Spre un astfel de joc trebuie 
însă îndrumați fotbaliștii noștri 
și spre un astfel de arbitraj —t 
arbitrii noștri.

TU DOR VASMX
Director în C.C.F.S./C.M. j

ganizată de ziarul nostru cu 
corespondenții, cititorii și acti" 
viștii din cadrul «șocuri: ei spor
tive Energia.



CIND SE VA DISPUTA MECIUL 
DINAMO BUCUREȘTI-TO N.A. SOFIA?

î 100 de ani sînt necesari pentru a urmări toate manifestațiile 
Festivalului de. la Moscova

In „Cupa campionilor europeni*1, 
faza optimilor, mai sînt de dis
putai următoarele meciuri ; 

Fiorentina-Norrkoping, Bilbao-Hon- 
ved, returul jocurilor Grasshop- 
pers-Slovan, Borussia Dortmund- 
Manchester United și Dinamo 
București-T.D.N.A. Sofia și reju- 
cările Nice-Rangers Glasgow și 
Rapid Viena-Real Madrid. O sin
gură echipă este calificată pînă 
acum pentru turul al doilea: 
Steaua Roșie Belgrad.
Dintre aceste jocuri ne interesează 

îndeaproape meciul echipei noa
stre Dinamo cu campioana Bul
gariei. Data returului acestei 
partide nu a fost încă stabilită 
și ea constituie obiectul unui liti
giu care urmează să fie judecat 
de comitelui U.E.F.A., forul care 
patronează această competiție. 
Cum se știe, din cauza jocurilor 
restante pe care le avea atît în 
campionat cit și în cupă Dinamo 
București nu a putut accepta pro
punerea echipei T.D.N.A. de a 
juca la 4 sau la 11 noiembrie; 
iar T.D.N.A. — pentru că a dat 
jucătorii săi echipei naționale 
care a plecat la Melbourne — nu 
a putut accepta data propusă de 
Dinamo, 25 noiembrie. La un 
moment dat clubul bulgar a 
părut dispus să joace totuși la 
această dată urtnînd să prezinte

echipa a doua. Aceasta s-a întîm- 
plat zilele trecute (vineri sau 
simbătă). Ulterior, însă, bulgarii 
au comunicat că nu mai joacă 
și că așteaptă decizia Uniunii Eu
ropene de Fotbal, căreia i s-au 
adresat. Intr-adevăr, T.D.N.A. a 
înaintat un, memoriu acestui for, 
arătînd de ce nu poate juca me
ciul retur cu Dinamo înăuntrul 
termenului stabilit de regulament 
(30 noiembrie) și a solicitat a- 
probarea ca să dispute meciul 
după înapoierea echipei Bulgariei 
de la Olimpiadă adică în decem
brie. Pe de altă parte, U.E.F.A. 
a cerut — și clubul Dinamo a 
trimis, un material informativ pri
vind acest caz. în, vederea discu
tării lui la proxima ședință a co
mitetului U.E.F.A. Această ședin
ță va avea loc la 27 noiembrie Ia 
Londra; deci, atunci se va cu
noaște data meciului de retur Di- 
namo-T.D,N-A-

In aceeași ședință vor fi luate 
în discuție și alte două probleme: 
data și locul de disputare a îne
cului Honved-Atletico Bilbao, pre
cum și pozijia clubului Grasshop
pers (Elveția) care a comunicat 
U.E.F.A. că din motive... po
litice nu a putut organiza retu
rul jocului cu Slovan Bratislava 
la data stabilită (14 noiembrie).

Moscova — orașul celui de al 
VI-lea Festival. Panouri și aiișe 
mari, multicolore, cuprinzînd ve
deri din frumoasa Capitală a 
Uniunii Sovietice, cheamă de pe 
acum tineretul lumii să ia parte

Comitetul Olimpic al U.R.S.S. în 
timpul sărbătorii tineretului. Pe 
stadioanele Moscovei se vor des
fășura întreceri în 24 discipline 
pentru bărbați și în 15 discipline 
pentru .................... incluse în

le, populare, la sporturi ca teni
sul de masă, șahul, voleiul. De 
asemenea, flecare participant la 
festival va avea prilejul să trea
că normele unei insigne sportive 
special instituită cu această oca
zie. Astfel, fiecare va putea ple
ca învingător de la Festival. 
Unul va cîștiga în lupta cu cei 
mai puternici maeștri ai lumii, al
tul în disputa cu tinerii muncitori 
și studenți, altul — în sfîrșit — 
va învinge propria neîndemînare 
și va face primii pași în 
trecînd normele 
lului

AICI SE VOR

programul

sport
insignei Festiva-

STRINGE TOȚI!

Număr mare de participant 
în proba de 400 m. plat la J. O

Duminică seara au fost cunos
cute seriile în mai multe probe. 
L.a 400 m. garduri s-au înscris 31 
de concurenți care au fost reparti
zați în 6 serii. Atletul romîn Uie 
Savel, al 8-lea pe lista celor mai 
bune performanțe mondiale din ■ 
acest an, a fost ales cap de serie. 
Ceilalți capi de serie sînt sovie
ticii ITn și Lituev, americanii G. 
Davis — recordmanul lumii cu o 
performanță de 49”5/10 — E. Sou
thern și J. Coulbreath.

Din fiecare serie primii doi se 
califică pentru semifinală. Proba 
de 400 m. garduri va începe la 
23 noiembrie și va continua cu 
semifinalele și finala la 24 noiem
brie.

Proba de 100 m. plat va aduna 
la start 73 de concurenți care au 
fost împărțițj în 12 serii. Capi de 
serie sînt americanii Baker, Mur- 
chinson, Morrow, sovieticii Tokarev 
și Barteniev, germanii Germar și 
Futterrer, Agostini (Trinidad), Ab
dul Khaliq, — - - —
(Canada), 
Sandstrom 

serii primii 
sferturile de finală.

Cei mai m-ulți concurenți au fost

(Pakistan), Parrington 
Hogan (Australia), 

(Anglia). Din cele 12 
doi se califică pentru

înregistrați la proba de 400 
qlat : 87 care își vor disputa 
lificarea în 8 serii. Capii de serie 
sâit americanii Lou Jones, record
manul lumii, cu timpul de 45’2/10. 
Lea, Jenckins, germanii Haas- și 
Mann, finlandezul Helfeten, sovie
ticul Ignatiev și australianul Gos
per. Din fiecare serie primii 3 se 
califică pentru sferturile de finală.

27 de concurenți au confirmat 
participarea în proba de 110 m. 
garduri. Aici vor fi 4 serii avînd 
ca favoriți pe J. Davis, Colhuon. 
Shanke (toți S.U.A.) și germanul 
Martin Laufer. Primii 3 se 
direct în semifinală.

La 5.000 m. sînt 34 de 
renți repartizați în 3 serii 
ca din fiecare serie să se 
5 alergători pentru finală. Capii 
de serie sînt Pirie (Anglia), Kuț 
(U.R.S.S.) și Chromik (R. P. Po
lonă).

Recordmanul lumii Kut va a- 
vea ca adversari pe germanul 
Schade, finlandezul Taipala și ma
ghiarul Tabori, în timp ce Pirie 
este în serie cu iugoslavul Mu- 
gosa, germanul Herman, maghia
rul Kovacs și alții.

fAgerpres)

m
ca-

califica

concu- 
urmînd 
califice

Unul din numeroasele afișe ale 
bătorii tinereții 

la marea sărbătoare a păcii și a 
prieteniei. Deși pînă la deschide
rea tradiționalului Festival Mon
dial al Tineretului mai sînt peste 
8 luni, comitetul de organizare 
are de pe acum destule griji cu 
pregătirea programului, cu găz
duirea oaspeților (și numărul lor 
va întrece 30 de mii), cu rezol
varea multiplelor probleme de or
ganizare.
UN PROGRAM VAST, VARIAT...

Cincisprezece zile reprezintă — 
poate — un interval scurt Dar cîte - 
lucruri minunate, cîte manifestări 
artistice, culturale, sportive nu 
pot fi văzute în două săptămîni 
de festival! Scopul pe care și-f 
propune programuj marii sărbă
tori (rodul muncii • colective a 
sute de autori) este în primul 
rînd de a crea o ambianță cît 
mai favorabilă prieteniei și schim. 
bului liber de păreri, de a satis
face toate gusturile, de a oferi ti
neretului din cele mai diferite 
țări ale lumii ocazia să-și mani
feste și să-și demonstreze măies
tria.

ARTA A CINCI CONTINENTE
In fiecare zi pe scenele teatrelor 

și pe estradele din Moscova vor 
avea loc aproape 70 de specta
cole și concerte. Tinerele talente 
din toate continentele vor lua 
parte la zeci de concursuri inter
naționale în domeniile cele mal 
diferite ca muzica, dansul, inter
pretarea. La aceste întreceri prie
tenești vor participa deopotrivă, 
coruri, ansambluri de dans. Or
chestre de jazz și altele. Juriul 
va fi alcătuit din cele mai renu
mite personalități artistice mon
diale.

FIECARE POATE DEVENI 
CAMPION ...

Un punct de mare atracție al 
programului festivalului îl va con- 
stitui, fără îndoială, cea de a 
treia ediție a Jocurilor sportive 
internaționale ale tineretului, 
competiție ce va fi organizată de

Festivalului: 
și a păcii.

In întîmpinarea sar-

aiară de sporturile 
„olimpice”, o serie 

ca volei, rugbi, tra-

LA MELBOURNE, IN AJUNUL MARILOR ÎNTRECERI
Romancierul Frank Hardy in vizită la delegația noastră Krivonosov

și ConnoMy au făcut antr enament comun e La „bursa neagră” biletele

programul Festivalului figu- 
zilnic aproape 350 de întil- 

concursuri, competiții. Zia-

p rog ram, m 
supranumite 
de discipline 
gerea cu arcul, motociclism, care, 
deși nu fac parte din programele 
Olimpiadelor, se bucură de o ma
re popularitate pe glob. La aceste 
competiții vor lua parte cel mai 
buni sportivi ai lumii. Dar ce vor 
face acei tineri iubitori de sport 
care nu se pot măsura cu marii 

campioni și recordmani? Pentru ei 
vor fi organizate întreceri specia-

In 
rează 
niri, 
riștii au socotit că pentru a le 
urmări pe toate ai nevoie de nu
mai... 100 de ani. Totuși, va fi 
un loc unde-și vor da întîlnire 
toți' participanții ]a Festival La 
28 iulie 1957 pe stadionul cen
tral „V. I. Lenin" va avea 
deschiderea marii . sărbători.
două săptămîni mai tîrziu, la 11 
august, tot aici își vor lua la re
vedere tinerii pe care zilele Fes
tivalului de la Moscova l-au Îm
prietenit și i-au unit

loc 
Iar

FOTBAL PESTE HOTARE
DUKLA PRAGA CAMPIOANA 

CEHOSLOVACIEI1 PE ANUL 1S5«
Cu etapa de duminică a luat 

sfîrșit campionatul de fotbal al 
Cehoslovaciei pe anul 1956. Titlul 
de campioană a revenit echipei 
Dukla, fostă U.D.A., care a acumu
lat 32 de puncte.

In ultima etapă s-au înregistrat 
rezultatele: Dukla Praga — Dynamo 
Praga 6-3; Spartak Kosice — Banik 
Kladno 3-2; Ruda Hvezda Bratisla
va — Slovan Bratislava 1-1; Spar
tak Sokolovo Praga — Dynamo Zi- 
lina 3-3; Spartak Trnava — Banik 
Ostrava 1-1. A mai rămas de dispu
tat meciul Spartak Hradec Kralo- 
ve — Tatran Preșov; rezultatul 
întîlnirii nu mai poate aduce nici o 
modificare în clasament.

Pe primele 3 locuri se află, în 
ordine:
Dukla Praga 22 12 8 2 57:20 32
Slovan Bratislava 22 10 7 3 37:23 27
Spartak Sok. Praga 22 11 4 7 50:33 26 

Dynamo Praga a scăpat ca prin 
urechile acului, clasîndu-se pe lo
cui 10. Au retrogradat Dynamo Zi- 
lina și Spartak Kosice. Au promo
vat în prima ligă Tankista 
și Ruda Hvezda Brno.

★
• Duminică s-a desfășurat 

fia finala competiției „Cupa 
tei Sovietice” între echipele 
mo Sofia și Narodna Armia 
div. Dinamo a cîștigat cu 
de 5-2 (3-2).

★
După 8 etape, In fruntea 

mentului campionatului Italian 
află echipa Napoli. Fără să dispună 
de „vedete”, Napoli a avut pînă 
acum o comportare excelentă, fiind 
singura echipa neînvinsă. Cea mai 
mare surpriză a etape! s-a înregi
strat la Vicenza, unde fostul lider 
Sampdoria (echipă în care joacă 
numeroși internaționali —- Berna- 

Conti, Firmani, Tortul. Ag- 
— și austriacul Ocwirk) a 
prima înfrîngere în cam- 

din partea echipei Lanerossi, 
pe locul 16.

Praga

ia So- 
Arma-
Dina- 
Plov- 

scorul

clasa
se

sconi, 
noletto 
suferit 
pionat, 
clasată _ ____ __ .

O puternică revenire de formă a 
arătat fosta campioană Fiorentina 
care în 
Roma (cu A. S. Roma)

4

fosta
urma victoriei obținute la 

a trecut de

puncte, 
gurează

formația St. Etienne fi- 
serle de jucători talen- 

a avea însă pretenții de 
Dintre jucătorii cel

In
_ o
tați, Iară _ 
mari vedete. ------ .
mai cunoscuți se numără Meklouii, 
Njo-Lea, Lefevre, Domingo și cei 
doi Tilinski. Foarte pasionantă este 
lupta pentru locul 2. Deocamdată, 
pentru acest loc candidează nu mai 
puțin de 5 echipe, care sînt la ega
litate de puncte, iată ordinea pri
melor clasate:

Etienne
2. Toulouse
3. Racing Club
4. Reims
5. Lens
6. Sochaux
7. Nimes
• La Glasgow in fața a 60.000 

spectatori, în cadrul campionatului 
interbritanic. reprezentativa Scoției 
a întrecut selecționata Irlandei cu 
1-0 (1-0) prin golul înscris de Scott în 
min. 27.

1. st.

Paris

Din întrecerea generoasă 
a sportivilor Olimpiadele 

vor avea de cîștigat

au
MELBOURNE 19 (radiogramă 

de la trimisul nostru). — In 
cursul zilei de sîmbătă delegația 
noastră a avui plăcerea să pri
mească vizita cunoscutului roman
cier Frank Hardy care ne-a vizi
tat țara în cursul acestui an. Har
dy s-a întreținut amical cu mem
brii delegației noastre. Duminică 
ne.am deplasat la Ballarat unde 
urmează să se desfășoare întrece
rile de canotaj. Reprezentanții no
ștri sînt în mare formă: astfel D. 
Âlexa și S. Ismailciuc au scos cel 
mai bun timp la canoe dublu vi
teză (1.000 m.). O cursă tare se 
prevede a fi la caiac dublu, unde 
sînt înscriși o serie de concurenți 
valoroși. O ușoară îngrijorare ne-a 
pricinuit campionul nostru la ca
noe, Leon Roitman, care s-a rănit 
la picior. El va concura însă în 
mod sigur, fiindcă rana este su
perficială.

In satul olimpic au sosit ulti
mele delegații participante la jocu
ri. Azi a avut loc ceremonia ri
dicării steagurilor Bulgariei, Ma- 
laiei, Singapor-ului și statului 
Porto Rioo. Interesul locuitorilor o- 
rașului Melbourne și mai ales a 
tineretului pentru tot ce este olim
pic se manifestă prin goana după 
autografe, prin colecționarea de 
insigne sau pur șl simplu pi in sta-

ajuns la prețuri
ționarea timp de ore întregi în ju
rul satului olimpic pentru a pri
vi mai de aproape pe marii spor- 
tivi ai lumii. Locuitorii satului se 
vizitează reciproc și din ce în ce 
ma-i des. Ziarul „Herald" scrie că 
australienii sînt uimiți de fehil 
cum se ajută sportivii între ei și 
de prietenia care domneșle aci. 
I-am văzut pe celebrii Krivonosov 
și Connolly discutînd cu multă în
suflețire după un antrenament co
mun de multe ore. In bazinul o- 
limpic echipele de polo ale U.R.S.S. 
și Angliei au susținut un meci a- 
mical terminat cu scorul de 8-5 în 
favoarea sovieticilor

Concursurile de antrenament 
continuă cu intensitate

Astfel, la Royal Park s-au întîl- 
nit o parte din cele mai bune să
ritoare în înălțime, din lume. Au
stralian^ Mason s-a clasat pe pri
mul loc cu o săritură de 1 m. 725, 
după ea urmînd Mc Daniels 
(S.U.A.) cu 1 m. 70, Geyser (A- 
frica de Sud) cu 1 m. 68, ca, și 
Bernott (Australia). Alte atlete au 
obținut rezultate —- de asemenea 
— bune : Borwik (Australia) a 
reușit 6 m. 12 la săritura în lun
gime, Anderson (S.U.A.) a arun
cat sulița la 45 m. 77 și Brown 
(S.U.A.) a reușit la aruncarea 
discului 47 m. 05. Staieta aastra-

fabuloase
liană — feminină bineînțeles — 
a tost creditată la 4 x 100 m. cu 
timpul de 45”8.

Interesul publicului pentru con
cursuri este — fără exagerare — 
uriaș. De aceasta profită bursa 
neagră care face speculă cu bile
tele. La mica publicitate a ziare
lor apar chiar anunțuri în care se 
oferă și se caută bilete. Pentru un 
abonament la tntiecerile atletice 
ale J.O. s-au oferit 100 lire austra
liene, ceea ce reprezintă salariul 
mediu lunar al unui funcționar. 
De altfel, pentru intrarea la di
verse antrenamente se cumpără 
bilete.

Un Incident amuzant s-a întîm- 
plat pe parcursul flacărei olim 
pice. In timp ce alergătorii care 
purtau torța străbăteau orașul 
Sidney un grup de cetățeni au 
vrut să... 
flacăra 
nau să 
J.O. A 
poliției 
olimpic 
lieni.

In sfîrșit, pină 
circa 600 ziariști 
pînzit terenurile, 
nament și bineînțeles satul olim 
pic.

pe locul 8, pe locul 
Iată clasamentul-

1. Napoli 8 3 5 0 11: 6 11
2. Sampdoria 8431 10:11 M
3. Milan 8 5 12 14:10 11
4. Fiorentina 8422 14:10 10

5. Juventus 8 2 5 1 11: 7 9
6. Internaționale 8 2 5 11 «10: 7 9
7. Torino 8 3 3 2 9: 7 9
8. Trlestina 8332 8: 7 9
9. Roma 8242 11:11 8

10. Bologna 8 2 3 3 12:10 7
11. Palermo 8 2 3 3 8: 8 7
12. Atalantr 8 2 3 3 £: 9 7
13. Udinese 8 2 3 3 12:16 7
14. Padova 8152 10:14 7
15. Genova 8 1 4 3 7: 9 6
16. -Lanerossi 8224 9:13 6
17. Lazio 8 1 3 4 5^12 5
1«. Spal 8 2 1 5 4:13 5
ST. ETIENNE SINGURA ECHIPA
NEÎNVINSA IN CAMPIONATUL

FRANȚEI
După 11 etape, in fruntea cam

pionatului francez se află echipa 
St. Etienne, care conduce cu 6

Luni dimineața la primăria d:<i 
Melbourne a fost deschis Congre
sul Comitetului Olimpic Interna
țional, care își va începe efectiv 
lucrările marți și le va continua 
în tot cursul săptămînii.

In sunetele unei fanfare peste 
2.000 de persoane, printre care o- 
ficialități australiene, locuitori ai 
orașului, vizitatori străini, s-au a- 
dunat în fața primăriei unde a a- 

vut loc festivitatea. Intr-o scurtă 
ruvîntare guvernatorul statului 
Victoria, Dalles Brooks, a spus că 
de data aceasta Jocurile Olimpice 
au Ioc în Australia, la 12.000 mile 
depărtare de vechea Olimpie, ceea 
ce este o mare cinste pentru locu
itorii celui de al „cincilea conti
nent". Cred că Australia merită 
aceasta — a spus el. Din anul 
1898 noi am trimis sportivi ta 
toate Olimpiadele și recordurile 
campionilor noștri sînt cunoscute 
în lumea întreagă.

Președintele Comitetului Olim
pic Internațional, A. Brundage, a 
dealarat în cuvîntarea sa: „Aici, 
la Melbourne, au venit sportivi din 

țări diferite animați de dorința 
de a respecta legile olimpice pen 
tru a crea o atmosferă de priete
nie. Din întrecerea generoasă a 
sportivilor VHmptaueie vor avea 
de cîștigat" (Agerpres)

„fuMpNfo părticică din 
olimpicT,” pe care intențio- 
o păstreze acasă pe timpul 
fost nevoie de intervenția 
pentru a 
al acestor

tempera zelul... 
cetățeni austra

acufn au sosit 
care au și îm- 
sălile de antre-

RADU URZICEANU

Ultimele știri
Joi. în drum spre Melbourne, a 

sosit la Sydney președintele fe
derației internaționale, de natație 
(F.I.N.A.) Mario Negri care a 
făcut corespondenților de presă 
următoarea declarație: „La acea
stă ediție se anunță o Duotă de 
mari proporții pentru cucerirea me
daliilor olimpice. Cu mari șanse 
se prezintă înotătorii din Austra
lia, Japonia, S.U.A. și R. P. Un
gară. Sportivii sovietici au șanse 
de victorie în concursul de sări
turi de la trambulină fiind excelent 
pregăti(i. Eu i-am văzut anul a-

olimpice
cesta la Moscova și mi-au lăsat o 
bună impresie".

• Corecordmanuî mondial ța 
100 metri plat, negru! american 
Ira Murchinsson a fost internat în 
infirmeria satului olimpic, sufe
rind de o gravă infecție la nas și 
gură. El va fi supus unui înde
lungat tratament cu antibiotice. In 
ultimele zile, cînd Murchinsson. 
deși bolnav, a continuat să se an
treneze și să concureze. rezrjta 
fele sale slabe au influențat ne
gativ timpurile înregistrate de 
ștafeta 4 x 100 m. a S.U.A.
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