
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJl-VA^ȚFlacăra olimpică se va apnnoe-aslăzit 
pentru a XVI-a oara

Aprinsă din lumina soarelui de 
amiază, cfiiar în locurile unde nâ- 
nile Olympiei stau mărturie glorii 
sale nepieritoare, tradiționala tor
tă olimpică străbate în aceste cli
pe străzi'e orașului Melbourne, în- 
dreptlndu-se spre „Cricket Ground 
Stadium". Purtată de miinile a mii 
He sportivi, într-o ștafetă uriașă, 
de proporții încă nemaăntîlnite, 
di'And de-a lungul celor 20.C00 de 
kilometri solie nobilelor idei propo
văduite de Pierre de Coubertin, 
tor(a olimpică își termină astfel în
delungata sa călătorie. Poposind pe 
stadionul celei de a XVI-a ediții 
a Jocurilor Olimpice, flacăra sosită 
de pe pămintul anticei Hetlade, va 
rărrdne aprinsă vreme de două săp- 
tămini, străjuind, de pe piedestalul 
așezat la loc de cinste, întrecerile 
celor 3842 de sportivi veri iți din 
toate colțurile lumii. A sosit, așa
dar, clipa solemnă a deschiderii Jo
curilor O impice de la Melbourne, 
evenimentul așteptat cu atîta e- 
moțte, cu otita fierbinte nerăbdare 
de sportivă de pretutindeni. Spre 
Melbourne, spre orașul celei de a 
XVI-a ediții a Jocurilor Olimpice, 
se îndreaptă în uceste zile privi
rile omenirii. Și nu numai pentru 
performanțele, pentru recordurile 
pe care dorim cu ardoare să ni le 
dăruiască. Jocurile Olimpice sim
bolizează, cu o măreție fără egal, 
ideea păcii ș. bunei înțe'egeri in
tre popoare. Drapelul alb cu cele 
cinci cercuri înlănțuite, chemind 
popoarele la unire pentru o viată 
pașnică, luminată de soarele bucu
riei și al muncii, flutură pe cel 
mai înalt catarg de pe stadionul 
olimpic

Din totdeauna, din timpurile stră
vechi, Olimpiadele au stricat rîn- 
duielile zeului Marte. Cu suie de 
ani înaintea erei noastre, cînd în 
ținutul Elida stăpînea regele Iphy- 
tos, războaiele nesfirșite și duma, 
care izbucnise in urma mizeriei și 
a lipsurilor, făcuseră adevărate ra
vagii. Pentru a curma această sta
re îngrozitoare, regele Iphytos se a- 
dresă o a calului din De'.fi, cerind 
sfatul și îndurarea zeilor. Răspun
sul oracolului fu lapidar și neaș
teptat:

— Introduceți din Mu.Jocurile!
Iphytos împreună cu Lyawg și 

Cleistone, șefii statelor vedre, pa
rafară un tratai prin care se stabi
lea că, odată Ia patru ani, să aibă 
loc la Olympia alergări pedestre, 
iar in timpul întrecerilor și pe pe
rioada necesară deplasării, să înce
tez* toate ostilititfile. Deci, din anii 
care se pierd în negura depărtării, 
caracterul de impresionaniă sărbă
toare a păcii și prieteniei intre po
poare a stat la baza întrecerilor o- 
'.impice. căpăHnd tot mai mult, de i 
la o Olimpiadă la alia, valoare de | 
simbol. Cînd. în 1894, baronul 
Pierre de Coubertin și prietenii săi, 
stimulați de rezultatele expediției 
arheologice pentru descoperirea 
ruinilor Olympiei, care avusese loc 
cu clțiva ani mai îrudnte și însu
flețiți de ideea reînvierii acestor 
nobile dispute sportive, au hotărtt 
organizarea primei ediții a Jocuri- 
lor O impice moderne, au avut în 
vedere tocmai această minunată 
caracteristică. Pierre de Coubertin 
a înscris la loc de frunte, printre 
principiile fundamentale ale „Car 
tei Jocurilor Olimpice", crezul său 
de nezdruntinat despre Jocurile O 
îtmpice: ,.Ele reunesc. în condîțiuni 
cît mai perfect posibile, intr-un 
concurs loial și impartial, amatori 
din toate națiunile. Nici o deosebire 
nu este admisă cu privire la o tar? 
sau persoană, pentru motive de cu
lcare. religie sau politică1'.

Transpunînd în viață principiile 
nobile și progresiste ale lui Pierre 
de Coubertin, Olimpiadele au con
tribuit la strîngerea legăturilor de 
prietenie între sportivii tuturor na
țiunilor. La Helsinki, primul care l-a 
felicitat călduros pe americanul 
Moore pentru victoria în proba de 
400 metri garduri, a fost tocmai 
principalul său adversar, sovieticul 
Lituev. După terminarea ștafetei 
de 4 x 100 metri, echipele Statelor 
Unite, Uniunii Sovietice și R. P- 
Ungare, au trecut, braț la braț, prin 
fața tribunei. Nina Dumbadze și For? 
tune Gordien, două dintre gloriile 
probei de aruncarea discului, au 
discutat adeseori împreună despre 
tehnica probei lor favorite. Acum, 
din satul olimpic Heidelberg sosesc 
vești la fel de îmbucurătoare. Marii 
protagoniști ai probei de aruncare 
a ciocanului, Krivonosov și Conolly 
s-au antrenat împreună, impărtă- 
șindu-și unul altuia din ..secretele" 
pregătirii. Consolini și Sidlo au ți
nut să se fotografieze împreună.

Cea de a XVI-a ediție a Jocurilor 
Olimpice se deschide într-o perioa
dă grea pentru omenire, cînd agre
siunea criminală anglo-franco-isra- 
eliană împotriva Egiptului a 
trezit mînia popoarelor, inti- 
nind atmosfera de puritate, propice 
bunei desfășurări a Olimpiadei. 
Poate tocmai de aceea ni se pare 
că Jocurile Olimpice ale anului 
1956 cuprind în ele un îndemn pu
ternic, dătător de speranță:

— Sportivi ai lumii! Luptați 
pentru ca pacea șt buna înțelegere 
să ocrotească viețile voastre, că
minele voastre, întrecerile voastre!
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Radiogramă de Ia Melbaafae

JocurilorIn ajunul deschiderii
(De la trimisul nostru special)

Reprezentantul nostru Ilie Savel va concura la probele de 400 m. 
plat și 400 m. garduri. El este considerat de către specialiști ca 

finalist al ambelor probe
In ajunul deschiderii Jocurilor 

Olimpice Melboumeul are aspect 
de carnaval. O animație deose
bită domnește pretutindeni pe 
străzi. Seara, cînd becurile și 
lampioanele multicolore prinse în 
pomi risipesc o lumină feerică, 
te aște,pți chiar si vezi r s“r’nd de 
după vreun colț un... Pierrot cu 
nedespărțita-i Cotombină, perso
naje clasice de carnaval.

întreg Melbourneul trăiește in
tens apropiata deschidere a marii 
sărbători sportive, deși fiecare a- 
mănunt al festivității de pe sta
dionul Cricket Ground este per
fect cunoscut. Exact la orele trei 
(șase dimineața ora Bucureștiu- 
Iui) ducele de Edinburgh va fi 
primit pe stadion de primul mi

nistru al Australiei, Menzies, de 
președintele comitetului olimpic 
internațional Brundage și de pre
ședintele comitetului de organi
zare Huges. La ora trei și jumă
tate. va începe defilarea delega
țiilor participante, în ordinea al
fabetului englez. Totuși, prima va 
intra pe stadion delegația Gre
ciei, țara de origină a Jocurilor, 
iar ultima cea a Australiei ca 
țară gazdă. După cuvintul președin
telui comitetului de organizare, 
ducele de Edinburgh va declara 
deschise Jocurile. Pe catarge se 
vor înălța drapelele de stat ale 
tuturor țărilor participante. In 
momentul aprinderii flăcării olim
pice vor răsuna, în semn de salut, 
21 salve de tun, iar 5.000 de po
rumbei (cifră care stabilește pri
mul record al acestor jocuri) își 
vor lua zborul spre cer. Un cor 
de 1.200 persoane, acompaniat de 
o fanfară, va intona imnul olim
pic.

★

Și acum, cîteva amănunte din 
satul olimpic. Reprezentantul nos
tru Ilie Savel va alerga, după 
cum se știe, în serie cu Shaw 
(Anglia), lulin (U.R.S.S.), De 
Santos (Brazilia) și Kost (Elve
ția). Recordmanul nostru are cu

loarul 5. Față de valoarea adw* 
sărilor săi, misiunea lui Savel de 
a sosi în primele două locuri pen
tru a se califica in semifinala nu 
este ușoară. In proba de înălțime 
femei, standardul de calificare ia 
concurs este de 1,58 m. iar la 
aruncarea discului de 42 m., 
cifre care nu le pot impresiona 
pe reprezentantele noastre (olan
da Balaș și Lia Manoliu. I tul 
de îngrijorător este însă faptul că 
lolanda Balaș nu a reușit încă 
să-și găsească cadența, astfel că 
la ultimele antrenamente mers" 
destul de slab. Să sperăm că în 
ziua concursului ea va fi in cea 
mai bună formă.

La proba de 200 m. future 
s-au înscris 21 concurenți. Re
prezentantul nostru Alexandru 
Popescu ia startul într-o serie 
deosebit de puternică, alături de 
americanii Yorzik (recordman 
mondial) și Marshall, francezul 
Piroley, maghiarul Ats și mexi
canul Ocampo. Maria Both va 
concura alături de Grinham Sen- 
dral, Fischer si Marchino La na- 
tație,. caVficările se vor face con
tra timp. Deutsch, portarul echi
pei noastre de polo este momen
tan indisponibil fiind rănit Ia 
un deget. La pentatlon modern 
sînt înscrise 13 echipe cu 43 de 
sportivi. Nu de mult a avut 
loc un concurs de pistol pen
tru pentatloniști cu participa
rea echipelor R.PR., U.R.S.S. 
și Chile. Cornel Vena s-a clasat 
pe primul loc, cu un excelent 
rezultat de 194 puncte. Poligonul 
de tir este însă de calitate me
diocră. Vîntul deviază de regulă 
loviturile. In calificări se va tra
ge la numai 40 de paturi.

In satul olimpic domnește per
manent o atmosferă amicală. An 
loc întîlniri și antrenamente co
mune ale sportivilor din d'ferite 
țări. Mărșăluitorii noștri s-an 
pregătit împreună cu italianul 
Pamich și sovieticul Lavrov. Ani 
putut urmări pe ''rdalion Ignatiev 
întreținîndu-se îndelung cu ame
ricanii Lea și Jones iar pe antre- 
norul sovietic Markov discutînd 
cu recordmanul mondial al arun
cării discului, Gordien.

Delegația Romîniei este încon
jurată de multă atenție. Zilnie 
diferite firme de vinuri, creme, 
radio, mașini de ras oferă sporti
vilor cadouri și amintiri.

In timpul desfășurării jocurilor 
va fi organizat un interesant fes
tival de arfă australiană, primul 
din istoria acestei țări.

RADU URZICEANU

Marele stadion din Miel bourne. Iată locul unde, în această dimineață, sportivii veniți din toată 
lumea, vor defila în fața spectatorilor, în cadrul impunătoarei solemnități 

de deschidere a Jocurilor Olimpice

Citiți în pag, a 8-a

DELEGAȚIA C. C. AL P. M. R. 
$1 A GUVERNULUI R. P. R. 
A PLECAT LA BUDAPESTA



Calendarul intern al Comitetului pentru Cultură Fizică și Sport
/ ALPINISM

1. Alpiniada de iarnă a Carpa- 
ților 20.11 — 12.III

2 Alpiniada peretelui Văii Albe 
21.VII — 5.VIII

3. Campiona ui republican de 
cățărare 10—20.VIII.

ATLETISM

1. Campionatul republican de 
cros individual și pe echipe de a- 
sociații (masculin și feminin) E- 
tapa I pe asociație 10—31.111; E- 
tapa a II-a finală 7-IV Sibiu.

2. Campionatul republican pe 
echipe de asociații (masculin și 
feminin): Tur — Etapa I 27-28.IV; 
Etapa a II-a 11—12.V; Etapa a
III-a  25—26.V; Etapa a IV-a
1-2.VI.

Retur — Etapa a V-a 5—6.X; 
Etapa a Vl-a 19—20.X; Etapa a 
VH-a 2—3.XI; Etapa a VIII-a 
9—10.XI.

3. Campionazul republican de 
maraton și 50 km. marș 14.VII 
Or. Stalin.

4. Campionatele republicane in 
dividuale (masculin și feminin) 
30.VIII—1.1X. Cluj.

5. Campionatele republicane de 
decatlon, pentatlon '(feminin) și 
ștafete (masculin și feminm,-'se
niori și juniori), 26—27.X. Bucu
rești.

6. Campionatul republican, al ju
niorilor (masculin și feminin)

Etapa I pe localități (pe orașe 
și comune) 14.IV—12.V; Etapa 
a II-a pe raioane 12.V—ÎVI; Eta
pa a III-a pe regiuni 15—16.V1; 
Etapa a IV-a finală 5— 7.V1I 
București

7. Concurs de sală pentru ju
niori 26—27.1 București

8. Concur? republican de sală 
16—17.11 București.

9. Concurs de sală interorașe 
prin corespondență 23—24.11 
București, Timișoara, Arad, Ora
dea.

10. Concurs de cros individual 
și pe echipe de asociații 10.III 
București

11. Crosul de masă — indivi
dual „SA 1NTIMP1NAM 1 MAI' 
28. IV.

12. Crosul de masă individual 
și pe echipe „SA INTIMPINAM 
7 NOIEMBRIE'.

Etapa I pe colective 25.VIII— 
I5.IX; Etapa a Il-a pe raioane 
22.IX; Etapa a IlI-a pe regiuni 
(juniori) 6.X. pe regiuni (seniori)
20. X; Etapa a IV-a finală 3.XI. 
București.

13. Concurs republican de pri
măvară interasociații, pentru ju
niori (masculin și feminin) 20— 
21.IV București.

14. Cupa Iașilor 2.V Iași.
15. Concurs republican de ma

raton redus (25 km.) și marș 30 
km. 9.VI București.

16. Concursul republican al ti
neretului (masculin și feminin):

Etapa I pe raioane 19.V—16.VI; 
Etapa a Il-ia pe regiune 30.VI; E- 
tapa a IlI-a finală 20—21.VII Tg. 
Mureș.

17. Concursul Școlilor sportive 
de tineret 18—19.V Or. S alin

18. Concursul republican al Șco
lilor sportive de tineret:

Etapa I pe școală I4.VII; Eta
pa a II-a finală 3—4.VIII Con
stanța.

I AUTO-MOTO

1. Campionatul R.P.R. de regu
laritate și rezistență 23—28. IV. 
Iași.

2. Campionat R.P.R. de moto- 
cros:

Etapa I 6.X Or. Stalin; Etapa 
a II-a 20.X București; Etapa a 
Ill-a 27.X București.

3. Campionat R.P.R. de Circuit 
Viteză:

Etapa I 9.VI București; Etapa 
a Il-a 23.VI Tr. Severin; Etapa a 
IIII-a 7.VII Arad; Etapa a IV-a
21. VII Cluj; Etapa a V-a 4 .VIII 
Ploești.

4. Concurs pentru record 1 km 
cu start lansat și de pe loc. 26— 
27.V București.

5. Concurs pentru record Coasta 
Hula 12—14.VIII Mediaș.

6. Concurs pentru record Coasta 
Feleac 16—18.VIII Cluj.

7. Cupa Walter Agaton 12.V 
București

BOB

1 Campionatul republican 6-13.1 
Poiana Stalin

BOX

1. Campionat R.P.R. Seniori ca
tegoria I și maeștri:

Etapa de zonă (Galați, Craiova, 
Stalin, Oradea) 1-6.X; Etapa finală 
22—27.X București.

2. Campionatul R.P.R. seniori 
pe echipe de asociații;

Etapa I 4.VIII; Etapa a II-a 
18.VI1I; Etapa a III-a l.IX; E- 
tapa a IV-a 15.IX; Etapa a V-a
24. XI; Etapa a Vl-a 8.XII; Etapa 
a Vila 22.XII.

3. Campionatul de calificare se
niori:

Etfpa I raion 1—27.1; Etapa a
II- a regiune 10—28 II: Etapa a
III- a zonă 14—19.III (Timișoara, 
Cluj, Iași, Pitești): E’.apa a IV-a 
finală 1.1V—7.IV Or. Stalin.

4. Campionatul R.P.R. Juniori 
individual:

Etapa I raion 1—27JII; Etapa 
a II-a regiune IC—24.IV; Etapa 
a III-a zonă 7—12.V (Oradea, 
Tr. Severin, Sibiu, Galați); Etapa 
a IV-a finală 21—26.V Bucuri.

5. Concurs de juniori pe ech'pe 
de regiuni:

Etapa I 9.VI; Etapa a II-a 
23.VI; Etapa a TTl-a 7.VII; Etapa 
a IV-a finală 21—2ă.VU C. Lung 
Muscel

6. Concursei școlilor de tineret:
Etapa I zone (Sibiu, Constanța) 

21—28.VII: Etapa a II-a finală 
8—15.LX Baia Mare.

CAIAC-CANOE

1. Campionatul republican de 
șeiiori (masculin și feminin):

Etapa de oraș 17—HV; Etapa 
finală. 31 .V—2.VI Snagov.

2. Campionatul republican de
mare fond 1—25.VII Dunăre.

3. Campionatul republican de 
fond (masculin și feminin) 11-1XX 
Snagov.

4. Campionatul republican de 
juniori (masculin și feminin):

Etapa de oraș 19—21.V1I; Etapa 
finală 9—11.VIII Snagov.

5. Concurs republican pentru ca
tegoria a II-a. a III-a și nedasi- 
fîcati (masculin ți fem'nin):

Etapa de oraș 16-18.VIII; E- 
tapa finală 30 VW—1- IX Sm- 
gov.

6. Concurs republican de sla
lom 28 -29 IX Arad.

CANOTAJ-ACADEMIC

1. Campionat republican -seniori 
(masculin și feminin):

Etapa de oraș 17—19.V; Etapa 
finală 21—23.VI Snagov.

2. Campionat republican de fond 
(masculin și feminin) 18—2OJC 
Timișoara.

3. Campionat republican de ju
niori:

Etapa de oraș 19—21.VII; Etapa 
finală 9—ll.VIII Snagov.

4. Concurs republican pentru ca
tegoria II, III și neclasificați 
(masculin și feminin);

Etapa de oraș 23—25.VUI; Eta
pa finală 20—22. IX Snagov.

CĂLĂRIE

1. Campionatul republican pro
ba completă 24—28.V Sibiu

2. Campionatele republicane de 
dresaj și obstacole 10— 14.X Bucu
rești.

3. Campionatul republican de 
mare fond 9—12.XI București.

4. Concurs republican de dresaj 
și obstacole (I) 10—12-V Timi
șoara.

5. Concurs republican de dresaj 
și obstacole (II) 20—22.VI Bucu
rești.

6. Concurs republican de dresaj 
și obstacole (III) 4—6.VI1 Brăila.

CICLISM

1. Campionatul republican de ci- 
clocros (masculin și feminin);

Etapa I pe regiuni 3—10.III; 
Etapa a II-a finală 17. fii Cluj.

2. Gampionatul republican de 
semifond:

Etapa I pe regiuni 12—19.V; 
Etapa a II-a finală 23.VI Bucu
rești.

3. Campionatul republican de 
fond;

Etapa I pe regiuni 7.VII; Eta
pa a II-a finală 28.VII București.

4. Gampionatul republican de 
pistă:

Etapa I Oraș București 28.VII—
4.V11I;  Etapa a II-a finală 18—
25. VIII București.

5. Campionatul republican de 
mare fond 1—15.IX.

6. Cupa Orașelor:
Etapa I 13—14.IV Craiova; E- 

tapa a II-a 11—12.V Bacău; Eta
pa a III-a 8—9.V1 Iași; Etapa a
IV- a 29—30.VI Brăila; Etapa a
V- a 3—4.VII Constanța; Etapa a
VI- a 31.VIII—l.IX Satu Marc;
Etapa a Vll-a 26—27.X Arad.

7. Concursul Școlilor Sportive de 
tineret:

Etapa I 22—23.VI Orașul Stalin; 

Etapa a II-a 27—28.VII Ploești; 
Etapa a III-a 21—22.IX Brăila.

8. Cupa „7 Noiembrie" 6—13_X 
București.

GIMNASTICA

1. Campionatul republican pe e- 
chipe de asociație:

Etapa I pe localități 7JV—5.V; 
Etapa a 11-a pe asociații 12.V— 
16.VI; Etapa a III-a finală 13— 
I4.VTI București

2. Campionatul republican in
dividual cu programul maeștri
lor (masculin și feminin) 16-I7.XI.

3. Campionat»! republican de 
juniori individual (masculin și 
feminin):

Etapa pe localitate 2—16.VI;
Etapa finală 6—7.VII București.

4. Gupa Orașelor:
Etapa I regională (primăvară) 

tur; faza I pe orașe 21.IV; faza 
a II-a interorașe 28.IV.

Etapa I regională (toamna) 
retur; faza I pe orașe 10.XI; faza 
a II-a interorașe 17.X1.

Etapa a ii‘a finală (masculin)
5.X1I  Sibiu; (feminin) 8.X1I Cluj.

5l Concursul școlilor sportive de 
tineret (masculin și feminin):

Etapa pe școală 5—12.V; Etapa 
a II-a fi.ialâ 18—19.V P’oești

HALTERE

1. Campionatul Individual al

pe regiune 4—ll.III:
aiă 29 — 30 — 31. 111

București.
2. Campionatul republican pe 

echipe de asociații 6—tkXIl 
București.

3 Concurs cu invitați (cate
goriile: semimijlode, mijlocie, se
migrea și grea) 16—30.VI Lu- 
peni și Tg. Mureș.

4. Concurs interorașe prin cores
pondență VII-XII.

LUPTE CLASICE

1. Campionatul republican Indi
vidual (seniori):

Etapa pe raioane (orașe) 5—12. V 
Etapa pe regiune 2—9.VI; Etapa 
finală 4—7.VII București.

2. Campionatul republican indi
vidual (juniori):

Etapa raion 24—31.III; Etape 
regiune 14—21.IV; Etapa finală 
I6-19.V Or. Stalin.

3. Campionatul republican pe 
echipe:

Tur 1511. 3—10—24.III 7.TV.
Retur 12-27.X. 10—17—30.X1

1.XII
4. Campionatul de calificare pe 

echipe:
Etapa de regiune 11 — 18.V1II; 

Etapa interregională 1—22.IX; 
Etapa finală 4—6.X Tulcea.

5. Concursul școlilor 6por ive de 
tineret (lupte clasice și libere):

Etapa pe școală 27.X—2JCI; 
Etapa finală 5—8.XII Hunedoara.

6. Cupa 1 Mai individual cate
goria 79, 87 și grea (categoria 
If, HI și începători) 27—28. IV 
Craiova.

LUPTE LIBERE

1. Campionatul republican in
dividual (seniori):

Etapa de regiune 26.V—2.VI; 
Etapa, finală 30.VI—3.VII Cluj.

2. Campionatul renublican indi
vidual (juniori):

Etapa pe regiune 20—27.X; Eta
pa finală 21—24.XI Reșița.

3. Cupa Orașelor:
Etapa I pe orașe 4-11.V1II; Eta

pa a II-a inter orașe 8.IX—20.X; 
Etapa a III-a finală 2—3.XI 
Ploești

N A T A Ț I E

I. ÎNOT ȘI SĂRITURI

1. Campionatul republican in
dividual și pe echipe de asociație 
(masculin și feminin) 6—8.IX 
București.

2 .Campionatul republican de 
mare fond individual și pe echipe 
de asociații (masculin și feminin) 
— la înoț l.IX Dunăre.

3. Campionatul republican in
dividual de juniori (masculin și 
feminin):

Etapa I pe raioane 1—16.VI; 
Etapa a II-a pe regiuni 20.VI —
l.VII;  Etapa a III -a finală 19— 
21.VII Lugoj; Etapa a III-a finală- 
Sărituri platformă 6—8. IX Bucu
rești.

4. Cupa de Iarnă „DANTE 
GHERMAN" (masculin și feminin) 
seniori și juniori 21—22.XII Bucu
rești.

5. Concursul Școlilor spo:tive de 
tineret (înot) — masculin și fe
minin 3—4.VIII Arad.

TI. POLO PE APA

1. Campionatul republican (e- 
chipele A) 9.VI—15.IX.

2. Campionatul categoriei B 
23.VI—25.VIII.

3. Campionatul de calificare: 
Etapa I pe raioane (orașe)

16.VI—14.VII; Etapa a II-a pe 
regiuni 21.VII—18.VTII; EtaDa a 
III-a finală 6—8.IX București.

4. Campionatul republican al 
juniorilor:

Etapa I pe regiuni 1—25 VI; 
Etan', a II-a pe zone 12—16.VII 
(București, Tg. Mureș, Oradea); 
Etapa a III-a finală 14—18.VIII 
București.

5. Cupa de Iarnă (echipele din 
categoria A):

Etapa I pe zone (București — 
Oradea) 29.XI—LXII; Etapa a
II- a finală 11—15.XII București.

III ÎNOT SĂRITURI, POLO 
PE APĂ

1. Cupa Turda (juniori) mascu
lin și feminin 20—21.IV Turda.

2. Cupa de vară a femeilor (se
nioare și junioare) 28—29.VI Cluj.

3. Cupa Reșița juniori (masculin 
și feminin) 12—13.X Reșița.

4. Cupa Oradea seniori (mas
culin și feminin) 28—29.IX Oradea.

PENTATLON MODERN

1. Cupa de Primăvară 18—23.V 
București

2. Campionatul republican de 
pentatlon modern 23-28.VIII Sibiu

3. Concurs republican de qua- 
driatlon:

Etapa I pe regiuni 15—20.VI; 
Etapa a II-a finală 11—14.VII 
Craiova.

4. Concurs republican de triatlon: 
Etapa I pe raioane J—14.VI1;

Etapa a II-a pe regiuni 9-ll.VIII; 
Etapa a III-a finală 25—27.VII1 
Iași.

POLIATLON

Campionatul republican de po- 
liatlon G.M.A.:

Etapa I raională 3-4.VIII 1957; 
Etapa a II-a regională 17—18.VIII; 
Etapa a III-a finală 30.VIII — 
l.IX Turda.

SCRIMA

1. Campionatul republican in
dividual masculin și feminin 
(maeștri și categoria I) 4—9.VI 
București

2. Campionatul republican pe 
echipe categoria A:

Tur: floretă fete + floretă 
băieți 4—7.IV Cluj; spadă+sabie 
2—5.V Ploești.

Retur: floretă băieți -ț- floretă 
fete 17—20.X Satu Mare; spadă-ț- 
sabie 31 .X—3.XI Tg. Mureș.

3. Campionat pe echipe catego
ria B 17.111—24.XI.

4. Campionat republican indivi
dual juniori (masculin și feminin):

Etapa regională 20.11—10.III;
Etapa finală 26—31.III Oradea.

5. Cupa Orașelor pentru seniori
1— 6.X Iași.

6. Cupa Orașelor pentru juniori 
13—19.11 Ploești.

7. Concurs republican individual 
de categoria II (masculin și fe
minin) :

Etapa regională 24.1—17.11; E- 
tapa finală 5— 10.III Arad.

8. Concursul Școlilor sportive de 
tineret 11—14.VII Cluj.

SCHI

1. Campionatul R.P.R. indivi
dual: a. probe alpine (seniori și 
senioare): Etapa I 13-17.11 Poiana: 
etapa a Il-a 13—17.III Sinaia; b. 
probe fond și sărituri (seniori-se- 
nioare) 23—28.11 Poiana; c. toate 
probele (juniori-junioare) 19-22.111 
Poiana.

2. Concursul republican pe e- 
chipe de tineret (tineri pînă la 
21 ani):

etapa I (alpine) 19—20.1 Se
menii; etapa I (nordice) 26—27.1 
Borșa; etapa a Il-a (nordice)
2— 3.II V. Dornei; etapa a II-a 
(alpine) 2—3.II Bucegi; etapa a
III- a (nordice) 16—17.11 Predeal; 
etapa a III-a (alpine) 20—21.11 
Poiana.

3. Cupa R.P.R. (reprezentative 
de asociații):

etapa I sărituri 24.111 Borșa 
(cupa Dinamo) fond 6—7.IV Si- 
naiaBucegi; alpine 13—14.IV 
Sinaia; etapa a II-a sărituri 31.111 
Borșa; Cupa Voința fond 13-14.IV 
Sinaia-Bucegi; alpine 27—28. IV. 
Sinaia; etapa a III-a sărituri 7.IV 
Borșa; Cupa C.C.A fond 20-21.IV 
Sinaia-Bucegi; alpine 4—5.V Fă
găraș.

4. Concursul de deschidere al

pe anul 1957
sezonului: alpine 6.1 iDiham; foni 
51 Predeal; sărituri 6.1 Borșa, I

T I R

1. Campionatul republican im 
dividual arme speciale (mascuîin 
și feminin) 2.IX—8.IX București

2. Campionatul republican pe » 
chipe de asociații — arme sper 
claie 23—27.X București.

3. Cupa inier-regională prin co
respondență (categoria II, III șl 
juniori) 29—30.VI.

4. Cupa 1 Mai — prin core» 
pondență (categoria II, III și jn* 
niori) 21.IV.

5. Concursul Școlilor de tinerește 
Tur 11—12.V Or. Stalin 
Retur 14—15.IX Petroșani.

VELE

1. Campionat R.P.R. de star:
Etapa I pe asociații 20.VIII 

Constanța; Etapa a II-a finali 
2—9. IX

2. Campionat R.P.R. de snip» 
(masculin):

Etapa I pe asociații 20.VIII; 
Etapa a U-a finală 11—22.IX 
Mamaia.

3. Campionatul republican (f» 
minim) clasa enipe:

Etapa I pe asociații 22.V; Etapa 
a II-a finală 2—22.VI București

4. Concurs republican de yole 
(masculin):

Etapa I pe asociație 20.VI1I: E» 
tapa a II-a finală 24—29.IX M» 
maia.

5. Concurs republican yole (f» 
miftin); Etapa I pe asociații 29.V| 
Etapa a II-a finală 24—30.V1 
București. r

FOTBAL «
1. Campionatul republican (ca

tegoria A) turul 25.VI1I—24.XI
2. Camoionatul categoriei B. 

turul 25.VIII—17.XI
3. Campionatul categoriei C. tu

rul l.IX—17.XI
4. Campionatul republican al ju

niorilor, tunul 15. IX—10.XI
5. Cupa R.P.R. (556/57 (etapei» 

interregionale) 8.VI—1.XII
6. Cupa R.P.R. 1957/58 (4 etape 

regionale) LIX—3.XI
7. Cupa Primăverii (echipele A) 

tur 31.III—5V; retur 2.VI—30.VI; 
finală 7.VII

8. Cupa Primăverii (echipele B) 
tur 7.IV—19.V; retur 26.V—30.VI; 
semi finală 14.VII; finală 21.VII

9. Cupa Primăverii (echipele C) 
tur 7.IV—19.V; retur 26.V—28.VII.

baschet I
1. Camp, republican mase, cat 

A 1957‘
turul seriilor 17.11—17.111.1957; 

returul seriilor 24.III—14.IV.1957; 
finale 19—21.IV.1957.

2. Camp, republican feminin cat. 
A. 1957-

turul seriilor 24.11—24.III.19575 
returul seriilor 31.III—28.IV.1957; 
finale 3—5.V. 1957.

3. Câmp, republican mase. cat. 
A 1957/58:

turul 6.X—15.XII. 1957; returul
2.11— 13.IV.1958.

4. Camp, republican fem. cat. A. 
1957/58:

turul 29.IX—24.XI. 1957; return*
16.11— 13.IV.1958.

5. Campionatul de calif, mase, 
și fem.:

etapa raională 20.1—16.IV.1957; 
etapa regională 20—23.VI.1957; e- 
tapa direct regională 20.1—23.VI. 
1957; etapa zonală 7.V1I—18.VIII. 
1957; etapa finală (mase.) Con
stanța 3—8.IX.1957; etapa finală 
(fem.) Satu Mare 27.VI1I—l.IX. 
1957.

6. Camp, republican de juniori 
și junioare:

Etapa -raională 14.IV— 14.V11 
1957; etapa regională 19—21.VII. 
1957; etapa zonală 9—11 VIII.1957: 
etapa finală (mase.) Rm. Vîlcea 
24—29.IX. 1957; etapa finală (fem.) 
Iași 24—29.IX 1957.

HANDBAL

1. Camp, republican mase, cat 
A. 1957:

turul seriilor 31.111—28.IV1957; 
returul seriilor 5.V—23.VI.1957; fL 
n&ă București 30.VI.1957.

2. Camp, republican fem. cat.
A. 1957: 31.111.1957—30.1'1.1957.

3. Câmp. mase, categ. B. 1957: 
turul seriilor 7.IV—5.V.1957; re

turul seriilor 12.V—9.V1.1957.
4. Camp, republican mase, ca

tegoria A 1957/58:
turul l.IX—10.XI.1957; ’ retun* 

30J?i—8.VI.1958.

(continuare în pag. a 111-a)
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5. Camp, republican fem. cat. 
A. 1957/58:

turul l.IX—10.XI.1957; returul 
30. II1—8. VI. 1958.

'6. Camp. mase. cat. B 1957/58: 
turul l.IX—10.XI.1957; returul

30.III—8.VI.1958.
7. Camp, de calificare mase, și 

fem. 1957/58:
etapa raională 1.IX. 1957—27.1V. 

1958; etapa regională 4—11.V.1958; 
etapa interregiuni l.VI—20.VII. 1958

8. Concursul republican de 
handbal în sală (7) mase, și fem. 
1956/57-

etapa pe centru 9.X11.956—111. 
1957; finală București 16—20.11. 
1967.

9. Concursal republican de 
handbal :n sală (7) mase, și fem. 
1957/58:

etapa pe centru 8.XI1.1957—26.1. 
1958; etapa finală 23—28.11.1958.

10 Concursul regional de pri
măvară masculin și feminin-,

etapa ra'onală 31.111—23.VI. 
1957: etana regională 7—21.V1I 
1957

HOCHEI PE GHEAȚA
1. Camp, republican cat. A
etapa 1 (serii) 14—17. I 1957 
turneu final locul 1—4 20—27.1.

1957; turneu final locul 5 —8 24— 
27.1.1957;

2. Camp, categ. B. 28.1—5.II. 
1957;

3. Turneul de calificare 5—10. 
1.1957.

HOCHEI PE IARBA
1. Campionatul republican mase, 
etapa de zonă tur 19.V—2. VI.

1957; etapa de zonă retur 8. IX—22
IX. 1957; elapa finală București 
24—29.1X.1957.

2. Campionatul republican fem. 
etapa de calificare 15.IV—23.V1.

1957; etapa finală tur 3—7.VIL 
1957; etapa finală re cr 3—7.IX. 
1957.

OINĂ

1. Campionatul republican:
etapa raională 15.IV—l.VI. 1957; 

etapa regională l.VI.—1.VIL1957; 
etapa interregiuni Dej, Rm Vîlcea 
Constanta și Focșani 7—8X1.1957; 
etapa finală Timișoara 24—27.X. 
1957.

2. Cupa R.P.R. Galati 27—30. 
VIII. 1957.

3. Cupa orașelor București 
24—26. V. 1957.

PATINAJ ARTISTIC

I. Campionatul republican mas
culin și feminin:

etapa regională 20.1.1957; e'apa 
finală București 9—13.11.1957

PATINAJ VITEZA

1. Campionatul republican mas
culin și feminin:

etapa regională 20.1.1957; etapa 
finală Lacul Roșu 30.1—5.II. 1957.

POPICE

1. Campionatul republican pe e- 
chipe masculin și feminin:

etapa raională 10.1.—1.VII.1957; 
etapa regională 5—10.1X.1957; 
etapa interregiuni 14—17.X.1957; 
etapa finală Ploești 4—9.XI.1957.

2. Campionatul republican indi
vidual masculin și feminin:

etapa raională 25.VIII.—20.IX. 
1957; etapa regională 20.X.—20.XI. 
1957; etapa finală Timișoara 5—8 
XII.1957.

RUG Bl
1. Campionatul republican cat A. 
turtrl 17.III—5.VI.1957; returul

25.VI1I—24.IX.1957.
2. Campionatul categ. B
turul 17.III—2.VI.1957; returul 

8.IX—24.XI.I957
3. Cupa R.P.R. 7.IV—20.X.1957.
4. Camp, republican de juniori, 
etapa pe centre tur 7.IV—2.VI

1957; etapa pe centre retur l.IX— 
27X1957; etapa finală 3—17.IX 
1957

ȘAH
1. Camp, republican indiv. mase 
optimi de finală l.IX—20.XII

1956; sferturi de finală 15.III—15. 
IV.1957; semifinale București și 
Sibiu, Craiova, Timișoara 15—17
X. 1957; finala București I0.XI—15 
XII.1957.

2. Camp, republican indiv. femi
nin sfert"ri de finală 1.IV—LV.1957 
semifinale București, lași, Oradea
5.VII —5.VIII.1957: finala la Plo- 
fești 10.IX—12.X.1957.

3. Câmp, republican pe echipe 
mixte:

etapa regională 5.1—15.IIL1957; 
semifinale Bacău, Oradea, Bucu
rești și Or. Stalin 5—12.V.1957; 
etana finală Sinaia 15—25.VIII 
19S7.

4. Câmp, republican de compozi
ție LIII.—31.VIII.1957.

5. Camp, republican de dezlegări
1.111— 31.V1II.1957.

6. Turneul maeștrilor P. Neamț 
20.VII—15.VIII.1957.

TENIS DE CIMiP
1. Camp, republican individual 

masculin și feminin București 
1—10.LX.1957.

2. Camp, republican pe echipe 
mixte 27.IV—22.IX.1957.

3. Camp, republican de juniori și 
junioare:

etapa raională 1—14.VII.1957; 
etapa finală București 11—18.VIII. 
1957.

4. Concursul republican pt. ju
cătorii de cate?. Il-a:

etapa raională 1—14.VII.1957; 
etapa finală București 1—10.1X. 
1957.

5. Campionatul de calificare:
etapa raională 27.IV—19.V.1957; 

etapa regională 2—3O.VI.1957; e- 
tapa finală 20.VII—29.IX.1957.

6. Concursul Cupa de iarnă Bu
curești 28.1—3.II.1957.

TENIS DE MASA

1. Campionatul republican indiv. 
masculin și feminin:

etapa raională 1.—27.1.1957; eta
pa regională 2—3.II.1957; etapa 
finală București 23—24.11.1957.

2. Campionatul republican pe e- 
chipe masculin:

tur 31.III — 26.V.1957; retur 
l.IX—27.X.1957.

3. Campionatid republican pe e- 
chipe feminine-

tur 31.111 — 12.V.I957; retur 
l.IX—13.X.1957.

4. Campionatul republican de 
juniori și junioare:

etapa raională 7X—10X1.1957; 
etapa regională 23—24.XI.1957; 
etapa finală Sibiu 7—8.XII.1957.

5. Campionatul de calificare;
etapa raională 20.1—19.V.1957; 

etapa regională 14—I5.IX.1957; e- 
tapa interregiuni Constanța, P. 
Neamț, Craiova, Or. Stalin, Tg. 
Mureș, Oradea 27—29. IX. 1957; 
etapa finală Iași 14—17.IX.1957.

6. Goncursul republican pt. jucă
torii de categ. a Il-a:

etapa raională LI—27.1.1957; e- 
tapa regională 2—3.II.1957; etapa 
finală Ploești 9—10.11.1957.

VOLEI

1. Campionatul republican cat. A 
masculin și feminin (numai tur) 
1957 17.111—12.V.1957.

2. Campionatul de calificare 1957 
etapa raională 14.IV—9.VI.1957;

etapa regională 16—23.VI.1957; e- 
tapa interregiuni 7-21.VII.1957; e- 
tapa finală 1—18.VIII.1957; tur 
1—4.VIII.1957; retur 15—18.VIII 
1957.

3. Campionatul republican cat. A 
1957/1958 masculin si feminin:

turul 6.X—8.XII.1957; returul
13.111- 15.V.1958.

4. Campionatul de calificare 
1957/58

etapa raională 15.IX.957—1 l.VI. 
1958; etapa regională 18—25.VI. 
1958; etapa interregiuni 9—23.VII 
1958; etapa finală 3—20.VIII.1958.

5 .Campiona‘ul republican de
juniori:

etapa raională 14.IV — 19. V. 
1957; etapa regională 26.V—2.VI. 
1957; etapa interregională 15—29. 
IX—11—13X 1957.

6. Cupa regiunilor:
etapa pe centre 13—15.1X.1957; 

etapa finală 27—29.IX.1957.

G,ă. Cristo’.oceanu (Dinamo) unul dintre cei mai buni schiori ai 
țării noastre

Ultimele noutăți din lumea boxului...
Duminică, un singur meci — 

restanța dintre echipei? Voinței 
și Progresului — a ținut „afișul‘“ 
in campionatul republican de box 
pe echipe. Despre aceasta intil- 
n're am avut ocazia să schimbăm 
clteva cuvinte cu Lucian Popes
cu, antrenorul echipei Progresat.

— Victoria „Voinței" este me
ritați pe deplin... Vreau să spun, 
insă, că in condițiuni normale, 
problema învingătorului in aceas
tă dispută ar fi fost mult mai 
greu de rezolvat. Intr-adevăr, le
er.-na mea a fost nevoită să piar
dă fără luptă șase puncte (la 
cat- cocoș C. Bohor pășit
greutatea, iar Ta dȘoerS. /. Rodi- 
cer.co nu s-a prezentat). Pregă
tisem o formație capabilă să facă 
față cu succes pugiTiștUor de la 
Voința, dar înainte de a pleca din 
București ne-am trezit cu două 
„absențe nemotivate." Al. Bari- 
cin și 1. Rodicenco n-au venit, lă- 
s'ndn-mi astfel descoperite două 
poziții pe care mizam foarte 
mult.

— Meciurile au fost de bună 
calitate?

— Am văzut ciieoa evoluții sa
tisfăcătoare. Mă refer tn primul 
tind la excepționala comportare a 
lui Dumitru Prunoiu care a ob
ținut victoria în fata lui C. Ghe- 
rasim. 1. Zlătaru, I. Schwartz și 
Gh. Răssler au avut de asemenea 
comportări meritorii. Albert Blank 
a urcat din nou treptele ringului 
— dînd dovadă de dragoste și de
votament pentru echipă. La înce
put s-a descurcat destul de greu 
în fața lui Gh. Gîtcă — un boxer 
cu garda inversă și foarte rezis
tent. Mai tirziu. însă el a luai 
conducerea ostilităților și datorită 
„seriilor* sale la corp a obținut 
o victorie indiscutabilă-

„Marginalii" la un regulament de șah
.-.Faptul este unic. Credem. Jucă

tori, arbitri, antrenori, oficiali, 
spectatori, cu toții sint de acord că 
regulamentul este prost alcătuit, 
dar nimeni nu a îndrăznit însă 
pînă acum să aducă o modificare 
„prețiosului" document.

Dacă două jucătoare sau un 
junior fntîrzie 1 minut la rundă 
se dă meci pierdut întregii echipe; 
Dacă întîrzîe un senior, atunci 
— nimic grav! — i se pune cea
sul în mișcare (așa cum se face 
la concursurile de șah din toate 
țările lumii) și respectivul se poa
te prezenta în răstimpul unei ore 
întregi, după trecerea căreia i se 
consideră partidă pierdută prin 
depășirea timpului de gîndire. 
Restul concurențjtor își joacă mai 
departe partidele lor, bineînțeles. 
In numele instaurării unei discipli
ne ideale, se legiferează asemenea 
inadvertențe, făcîndu-se o discri
minare ridicolă între membrii a- 
cele:ași echipe. Rezultatul, est se 
poate de trist, s-a putut vedea du
minică la ultima rundă a finalei 
campionatului republican. Jucătorii 
Științei Timișoara și cei ai lui 
Dinamo abia se așezau la mese, 
cînd arbitrul anunța implacabil 
că meciul este ... terminat. Nu 
venise încă o jucătoare de la Di
namo. In confuzia iscată — între
bări, proteste, propuneri — abia 
s-a putut observă că ambele jucă
toare dinamoviste se aflau deja 
în sală. E drept acul ceasor
nicului indica 4 minute peste ora 
începerii, astfel incit ceea ce pro
mitea a fi o intilnire frumoasă s-a 
transformat intr-un penibil forfait 
8 mese goale au stat întreaga sea
ră ra 6 acuzare mută la adresa 
celor care fac asemenea regula
mente draconice și (bineînțeles/

FLAMURA ROȘIE 1ȘI COMPLE
TEAZĂ ECHIPA...

Antrenorul Cih. Axioti privește 
cu multă seriozitate meciu] cu 
C.C_A. Deși ,,flamuriștii“ au puți
ne șanse să mai cedeze „Lanterna 
ioșie“ ei se pregătesc temeinic 
pentru ultima tor Intilnire.

După ultimele știri, se pare că 
își va face reapariția Luca Roma
no, care după meciul cu Gh- Fiat, 
din finala campionatului republi
can individuai anunțase că nu va 
mai sui treptele ringului.
CLASAMENTUL COMPETIȚIEI 

DUPĂ ULTIMA ETAPA
1. Dînamo
2. Voința
3. C.C.A.
4. Energia
5. Locomotiva
6. Progresul
7. FL roșie

5 4 0 1 116: 19 8 
4401 87: 71 8
4 3 0 1 84: 76 6
4 2 0 2 8&I 78 4 

4 1 0 3 74: 77 ?
4 1 0 3 63: 94 2
5 • • 5 71:117 I

DUMINICA O NOUA ETAPA...

cu trei întîlnirî destul de echili
brate In Capitală se dispută me
ciurile Energia—Voința (sîmbătă 
seară) și Flamura rație cu C.C.A. 
(duminică dimineață). Tntîlnirea 
Progresul cu Locomotiva are loc la 
Sibiu. Programul meciului C.C.A. 
— Flamura roșie este următorul: 
Toma Ilie—M. Ghencea, N. M:n- 
dreami — D. Mîțu, E. Cișmaș — 
Hie Gheorghe. V. Szekely (P. Rîn- 
jea)—Luca Romano. Fr. Ambruș— 
I. Demeter, M. Stoian — C. Kiss, 
Serbu Neacșu — Nită Nicolae. D. 
Țurlui — Gh. Moise, D. Tiță — 
Bătrînu Tănase-

Voința și Energia nu și-au a- 
nunțat încă formațiile. E cert însă 
că din program nu vor lipsi: D. 
Adam, I. Schwatrz, D. Rizea, Da
nii ă Done etc.

G. M.

a acelora care nu au grija să se 
conformeze lor, dîn moment ce 
le-au acceptat.

Nu e acesta singurul păcat al 
regulamentului campionatului re
publican de șah pe echipe. O altă 
„perlă” a sa este distribuirea cu
lorilor la cele 8 table- In fiecare 
meci, seniorii unei echipe au de 
4 ori albele și o dată negrele 
(sau viceversa). Vă închipuiți ce 
handicap poate constitui aceasta 
intr-un meci decisiv. Dacă avanta
jul primei mutări nu prezintă prea 
multă importanță pentru jucătoare 
sau juniori, în mina unui jucător 
de categorie superioară el devine 
însă o armă decisivă, lin exemplu: 
în meciul Știința T:m.-Ener gia, 
jucînd ,,în zodia albului’*, timișo
renii au înscris scorul de 4—1 I* 
primele mese. (Scriem aceasta ia
ră a încerca să diminuăm citași 
de puțin meritele noilor campioni, 
care s-au Prezentat pregătiți ex
cepțional la finală.)

Mai permite faimosul regulament 
orice schimbare pe lista de jucători 
ai unei echipe, de sus în jos și de 
jos în sus, cu o singură condiție : 
„ei să fie de aceeași categorie”. 
Cînd toti jucătorii sînt candidați 
de maeștri, cum e cazul la Știința 
București, atunci — de pildă — 
Drimer poate Juca pe rfnd la masa 
l-a, a IH-a, a V-z și a iLa. Re
gulamentul permite-..

Și o ultimă problemă, care de 
altfel a. mai fost dezbătută în zia
rul nostru, acum mal bine de un 
an. Am scris atunci și ne menți
nem ta aceeași părere, că formula 
«le alcătuire a echipelor (5 seniori, 
1 junior și 2 jucătoare) este de
fectuoasă. In afara faptului că se 
creează un număr fără soț la se
niori este complet nejust să fie

Odată cu zăpada schiul 
va redeveni sportul nr. 1

Sezonul competițional de 
schi — intern și internațional 
— bate la ușă. Cei mai buni 
schiori ai țării se vor intilni din 
nou în diferite concursuri și 
campionate cu caracter republi
can. O serie de elemente tinere, 
care s-au afirmat în întrecerile 
de anul trecut, vor avea posibi
litate să confirme valoarea re
zultatelor pe care le-au obți
nut.

Anul acesta, schiorii diferite
lor asociații și-au început ac
tivitatea muit mai devreme de- 
cît în sezonul trecut. Natura, < 
mai darnică, a acoperit cu un 
strat gros de zăpadă pîrtiile de 
schi din platoul Bucegi, și din : 
alți masivi. '

Astfel stind lucrurile, o parte 
dintre schiorii asociațiilor Vo
ința și Dinamo au urcat, în 
munți, unde pot fi văzuți la 
lucru pe pîrtiile din jurul caba
nelor, Piatra Arsă și Babele.

Printre cele mal cunoscute 
nume din lumea schiului care, 
se pregătesc în momentul de 
față pe pîrtiile din Bucegi s'nt: 
I. Bîrsan, Gh. Cristoloveanu, 1. 
Letcă, M. Aldescu, C. Enache, 
Ștefania Botcariu etc., toți de 
ia asociația Dinamo. împreună 
cu ei se antrenează și lotul de 
tinere; al asociației Voința la 
care s-au adăugat și cîțiva se
niori, urmind ca restul lotului 
să urce peste puțin timp. Men
ționăm că Dumitru Sulică, ma
estru al sportului, este actual
mente antrenorul lotului Voin
ța (alpine).

■ Schio.ti Casei Centrale a 
Armatei s-au pregătit citea 
timp la Bușteni și Predeal ur- 
mînd să-și continue pregătirile 
fie în Bucegi fie în Postăvar.

■ Consiliul central al asocia
ției Voința proiectează ca :n- 
tr-un viitor apropiat să depla
seze lotul schiorilor săi la Za
kopane, în R.P. Polonă. Aici, 
schiorii Voinței se vor pregăti 
împreună cu cei de la asocia
ția sportivă „Starf".

■ Acum, în prag de sezon 
competițional, se impune ca o 
serie de puncte incluse în pla
nul de acțiune privind activita
tea antrenorilor din anul 1957. 
precum și o serie d? obiective 
ale comisiei centrale de schi, 
să fie temeinic studiate și puse 
în practică. Așteptăm ca în a- 
cest sezon antrenorii să ajun
gă la o unificare a vederilor 
lor în ceea ce privește princi
piile și metodica ant'enamen- 
tului. De asemenea, este nece
sar ca bazele sportive — pîr- 
tii, amenajări speciale etc — i 
să fie .complet terminate pînă 
la începerea sezonului compe
tițional.

condiționat rezultatul unui întreg 
meci de prestația a 2 jucătoare 
(25 la sută din efectivul echipei). 
Proporția aceasta este artificiali 
și nu reflectă stadiul de dezvoltare 
a șahului feminin din țara noastră. 
Pentru oricine știe să privească 
just lucrurile, devine limpede că 
nivelul șahului feminin este încă 
destul de slab. In plus din cau
za răspunderii care apasă pe urne-- 
rii jucătoarelor unei echipe. ele 
joacă timorat, greșesc frecvent, 
rezultatul partidelor lor rămînnd 
la voia întîmplării. Lin punct oter- 
dut poate doar modifica scorul ge
neral al întregului meci! Am văzul 
astfel la această finală cum Ro.iica 
Manolescu, în poziție suoerionr". a 
lăsat pe adversara ei. Doina Ma
yer, să facă o combinație vizibilă 
care i-a adus o damă în plus pe! 
tablă, sau pe Alexandra Nicolau 
care a pierdut rapid la Rodica ReL 
cber prin greșeli de deschidere. 
(Găsim inutil a înșira aci alte e-i 
xemple). Greutatea de a găsi, ju
cătoare face ca unele echipe sa nu 
se poată prezenta la primele faze 
ale campionatului republican. La 
Ploești, de pildă, din cele 6 me
ciuri ale campionatului orășenesc 
în primăvară, s-a putut disputa 
doar unul... Forfaifurile au abun
dat și în alte orașe. De aceea, ne 
permitem să repetăm (după un an) 
propunerea noastră inițială : să se 
adopte formula campionatului 
Uniunii Sovietice — 6 seniori, I 
junior și o jucătoare.

Atît, despre regulamentul cam. 
pionatului republican de șah Pe 
echipe...

RADU VOIA J



1936: UN AN IMPORTANT PENTRU 
JESSIE OWENS Șl IOLANOA BALAȘ

î

de ani, gloria 
Berlin participă 

De data aceasta

După douăzeci 
Olimpiadei de la 
iarăși la Jocuri, 
tns.i Jessie Ov. ens — căci cespre 
•1 este vorba — nu va mai purta 
un număr de 
■urnele lui nu 
mai este înscris 
printre competito- 

de la
Acum 

doar 
spec-

cord al lumii). In acești șase ani 
de cind numele lolandei Balaș 
este înscris pe tabelul recorduri
lor naționale, cifrele performante
lor sale au fost într-o continuă 
creștere: 1951

răi J. O. 
Melbourne. 
Owens este 
un ,simplu“ 
ta tor...
Cu douăzeci de 

ani în urmă, cind 
nu se stinseseră 
încă ecourile ex
cepționalelor în
treceri de pe „O 
iimpia Stadion” 
din Berlin și cînd 
excelentele rezul
tate realizate de 
Owens continuau 
să fie pe buzele 
iubitorilor de sport 
și să facă ocolul 
lumii, în Timi
șoara, la 12 decembrie, vedea lu
mina zilei fetița muncitoarei Etel- 
ka Balaș. La 12 ani lolanda Ba
laș a început să practice atletis
mul și judecind după primele-i 
rezultate, nimănui nu i-a trecut 
prin minte că fetița aceea va pu
tea ajunge într-o zi... competi
toare olimpică. Și nu numai atît 
ci o candidată de frunte la titlul 
de campioană olimpică, la me
dalia de aur a probei de sări
tură in înălțime !

lolanda Balaș a purtat recor
dul țării de la 1,48 m. (cît era 
pînă în 1951) pînă Ia excepționa
lul rezultat de 1,75 m. (perfor
manță care constituie un nou re-

concurent.

ț

(1,51 m.J; 1952 
(1,53 m.); 1953
(1.60); 1954 (1,65) 
1955 (1,70); 1956 
(1,75 m .). lolanda 
a corectat de 17 
ori recordul țării, 
egalindu-l de 6 ori 
la diferite înălți
mi. In 1954 a cîș- 
tigat titlul de 
campioană mondia
lă universitară la 
Budapesta 
m). 
gint

(131 
medalia de ar
ia campiona- 
europene de 
Berna (1,65 
in 1955 a cîș- 

tigat medalia de 
aur la festivalul 
de la Varșovia. De 
patru ori a fosi 
campioană interna

ționala a RP.R. odată a Bulga
riei și odată a Belgradului. In ul
timii cinci ani a participat la 37 
concursuri internaționale din care 
a ci ști gat 31. Din 1955, de la Oslo, 
cind a sărit pentru prima oară
l, 70 m„ lolanda Balaș a trecut 
pină acum de 7 ori peste 1,70 m. 
și cite odată mai sus 1,71 m„ 1,73
m. și 1,75 m.

Zilele acestea lolsnda va par
ticipa la prima sa Olimpiadă in- 
cercind să termine victorioasă 
lupta deosebit de grea cu cele 
mai bune săritoare In înălțime 
din întreaga lume.

Succes mult succes, loll!

0 interesează in special, 
Olga Orban...

1954; Mare zarvă la liceul ma
ghiar din Cluj. Corpul proleso- 
raJ este neliniștit de atitudi
nea 
este 
Iilor 
platț refuză să facă 
pentru că îi place scrima, 
fruntea nemulțumitelor jse a>llă 
profesoara de educație fizică, 
hotărăște: „Olga Orban, ori 
nunță la îndeletnicirile fale 
„mușchetară” și se apucă 
antrenament la atletism, ori 
interzicem să mal facă sport".

Zis și făcut. Olga Orban, 
elevă conștiincioasă și discrpli- 
nată, continuă să concureze pen
tru școala sa în întrecerile atle
tice. Dar, „camuflată” de profe
soara de limba romină, Ecateri- 
na Bar to ș (și ea scrimeră), Ol-

elevei Olga Orban care, deși 
campioană regională a șco. 
medii la lungime și 80 n» 

atletism 
in

ba 
re
de 
de 
îi

ca

Karoly Takacs al nostru.

Vă prezentăm pe maestrul emerit al sportului losif Sîrbu» 
campion olimpic la Helsinki și poate la

strădanii nemaiînulnite, de care 
este capabil numai un om înzes
trat cu calitățile maestrului nostru 
emerit, losif Sîrbu a reușit să ega
leze și chiar să întreacă perfor
manțele sale ........... .

Publicațiile din diverse țări au 
comentat de mu te ori, cu lux de 
amănunte, povestea celebrului tră- 
gător de pistol, Karoly Takacs, 
cel caro a reușit, 

stingă, să egaleze 
obținută cu mina 
dreaptă înainte ca 
odiosul război mon. 
dial să i-o fi re
tezat din umăr. 
Dar asemenea e- 
xemple de voință 
excepțională, de ii. 
tonică muncă de 
reeducare, s-au mai 
ivit și în alte îm
prejurări. Unul din
tre ele, de dată 
foarte recentă și 
care este cuprins 
iot în paginile is
toriei tirului, ne e 
mai drag ca ori
care altul, fiind vorba de campionul 
ckmpic, maestrul emerit al sportului 
Iosif Sîrbu. Aproape un an de 
zile am păstrat tăcere asupra 
accidentelor suferite de losif în 
timpul campionatelor europene și 
mai apoi in vremea p-egătirii olim
pice. In liniște, Sîrbu trebuia să-și . 
ducă la pun sfirșit opera de a-și 
muta linia de ochire de pe dreapta 
pe stingă și de a-și „dresa* ge
nunchiul cu meniscul rupt. După

cu mâna 
performanța de altădată.

Acesta este tră
gătorul de armă li
beră care peste câ
teva zile va apăra 
culorile României 
pe poligonul Wil
liamstown. Titlul 
cucerit de losif 
Sîrbu la Helsinki 
nu mai este pus 
în joc astăzi, dar 
Sîrbu va ținti spre 
alte cununi olim
pice, spre cele de 
la 3 x 40 și de la 
60 focuri culcat. 
Desigur că țelul 
său este foarte 
dat fiind aleasagreu de atins, 

participare de la Melbourne și con
dițiile speciale în care se prezintă 
compatriotul nostru. Dar nimic nu 
este imposibil pentru voința de 
fier dovedită in atitea rinduri de 
valorosul nostru reprezentant. De 
altfel, la plecarea sa spre Austra
lia, losif Sîrbu a promis miilor 
de tineri din țara noastră că va 
face totul pentru a confirma aș
teptările lor. Și el ne-a demon
strat totdeauna că putem avea de
plină încredere în ciivînful său.guța ți-a urmat antrenamentele 

de scrimă în sala colectivului 
Progresul Poligrafie Gluj cu ma
estrul Ludovic Ozoray. Fetița cu 
păr bălai și cu zîmbetul totdeau
na pe buze a progresat într-un 
ritm uimitor. In anul debutului 
în scrimă a și" devenit campioană 
de junioare, dar profesoara de 
gimnastică a continuat să fie su
părată. In anul următor la 17 ani 
neîmpliniți, Orban cucerește ti
tlul de campioană la senioare. 
Profesoara de educație fizică iși 
menține punctul de vedere. Dar, 
în zadar, căci Olga și-a urmat 
chemarea în sport. Succesele ei 
depășesc granițele țării. La Leip
zig, Budapesta, Varșovia, Lu
xemburg, Como și Londra, absol
venta liceului maghiar din Cluj 
cînpTește 
Profesoara 
mai este 
Ea se afă
lor care așteaptă cu 
dar cu încredere, rezultatele de 
ia Melbourne. O interesează în 
special Olga Orban...

Intre cei doi luptători este o diferență de... 20 ani și de... 5 olim* 
piade I D. Pîrvulescu, într-un meci de antrenament cu antrenorul It 

Tozser, clasat pe locul cinci la I. O. din 1936.în semn

DE LA C.U.T. LA J.O
...Iln îața secretarului comisiei 

de organizare se 
tînăr mărunțel, i 
copil.

— Vă rog să 
Întrecerile de box.

Secretarul l-a privit 
mirare.

— La box? Păi cite 
■i dumneata?

— 47. Fac categoria 
Mă antrenează maestrul 
Anton Oșca. Cred că ați 
■1.

Secretarul dădu din cap 
de încuviințare.

— Care-i numele dumitale ?
— Dobrescu Mircea.
Cînd secretarul a trecut în foile 

de concurs numele tînărului mă
runțel <tar îndrăzneț din fața sa, 
nu și-a închipuit firește, nici vn 
moment că este vorba de numele 
unui boxer care avea să strălu
cească în scurtă vreme pe firma
mentul pugilismului amator inter 
național. Mircea Dobrescu s-a pre- 
aentat atunci la startul primelor 
întreceri ale Cupei Unității Tine
retului. A câștigat etapă de etapă 
și a aiuns în finală. Cînd a coborit 
treptele ringului după ultimul me
ci, era campion al celei dintîi 
compeftiții de masă 1

Ct;rînd, devine campion regio
nal (Dobrescu boxa pe vremea a- 
ceea la Graiova) și păstrează tit
lul acesta trei ani la rînd. Comba
tivitatea sa debordantă, dîrzenîa 
ți visoarea cu care luptă de la 
primul ?i pînă la ultimul sunet 
de gong, l-au adus în lotul re
prezentativ. A boxat în primul 
meci international cu maghiarul 
Bed nai, fost finalist Ia „europene”, 
dștigind detașat la puncte. Au 
urmat J. O. de la Helsinki. Cine 
n-a auzit despre victoriile repurta
te asupra japonezului Nagata și 
«uedeziului Johansson? Alte succe- 
■ț: medalia de aur la J.M.U. (Bu
dapesta 1954) și la Fcstivrb 
la Varșovia, precum și locul 
Hoilea la campionatele europene 
(fin 1955.

Mircea Dobrescu a boxat în Fln- 
landa. Suedia, Polonia, Ungaria, 
R.F. Germană, Cehoslovacia, Fran
ța etc. Este maestru al sportului 
din anul 1962. Face parte din sec 
ția de box a C.C.A. și este antre
nat de Marcu Spakov. A cucerit 
de două ori titlul de campion al 
țării. Acum, reprezintă culorile 
patriei la Melbourne.

prezentase 
cu o statură

mă înscriti

cu vădită

kilograme

„minimă”.
Oșca. 

auzit de
numele țării noastre, 

de gimnastică NU 
supărată. Dimpotrivă, 
astăzi în rîndurile ce- 

nerăbdare,

UN TALENT
MULTILATERAL

Vocea crainicei și con
sacrata formulă de che
mare la locul de concurs 
ti erau familiare cind a 
luat parte, pentru prima 
oară, la o întrecere de 
gimnastică. Făcuse cu
noștință cu ele la con
cursurile de atletism, 
unde își înscrisese nu
mele pe tabela celor mai 
bune performere din acea 
vreme, la înălțime, greu
tate și lungime. Toi aiît 
de familiarizată era și 
cu atmosfera din timpul 
întrecerilor de handbal, 

fiind o componentă de ba-

ză a echipei S-M.T.C.F. 
Orașul Stalin.

In această vreme, o 
dispută serioasă s-a dai 
In sufletul Elenei Leu- 
ștean. Trebuia să aleagă 
din cele 3 ,,preferințe" 
una căreia să i se de

dice. Era greu, criteriul 
rezultatelor nefiind vala
bil — la toate era deo

potrivă de oună—răm- 
nînd să decidă doar a- 
tracția pe care o exerci
ta fiecare dintre aceste 
sporturi asupra talenta
tei sportive. Și alegerea 
a fost dintre cele mai 
fericite. Elena Leuștean 
optînd pentru sportul 
frumuseții, eleganței, pre. 
ciziei. gimnastica. Ce-l 
drept, nici aceasta nu 

s-a lăsat mai prejos față 
de o astfel de favoare, 
și — după o serie de 
alte succese — în 1954, 
la campionatele mondia
le desfășurate la Roma, 
„aleasa* îi aduse în dar, 
drept mulțumire un fru
mos loc V, înscriindu-i 
astfel numele pe lista ce. 
lor mai bune gimnaste 
din lume.

Avem încredere în el
Simpatia de care se bucură D. 

Fîrvulescu nu se datorește numai 
faptului că luptătorul echipei

Simion Ismailciuc — pescarul 
de la c-urile Dunării o

Un scurt portret al va
lorosului canoist care ne 
va reprezenta în marile 
întreceri de pe lacul 
Wendoure reprezintă, a- 
parent, o sarcină ușoară : 
SIMION ISMAILCIUC 
practică această discipli
nă sportivă doar de trei 
ani. Și totuși, palmare
sul său îl indică drept 
pretendent la titlul o- 
limpic. Cu ce s-a prezen
tat S. ISMAILCIUC la 
Melbourne ? Iată o su
mară „carte de vizită” : 
1953 — performanțe va
loroase la întrecerile din 
cadrul Festivalului de la 
București: 1954 — co
boară, la simplu, sub 5 
minute (pină atunci per
formanțele oscilau în ju
rul timpului de 5 : 20); 
1955 — cîștigă toate pro
bele de simplu din țară; 
locul 1 la 1.000 și 10.000 
în întîlnirea cu canoiștii 
din R.D. Germană; locul 
1 la viteză în întrecerea 
R.P.R.—R.P.U.; locul 1 
•n proba de simplu vite
ză cu prilejul întreceri
lor de la Poznan (Festi
valul de la Varșovia);

1956 — cîștigă probele 
de 1000 și 10.000 pre
cum și proba de dublu 
(cu D. Alexe) în con
cursul de la Grunau; 
termină învingător în 
concursul de Ia Helsinki 
(1000, 10.000 și 1000
simplu) și în întrecerea 
cu canoiștii Uniunii So
vietice (1000 și 10.000 
dublu cu D. Alexe).

In cea
cere, la Melbourne, ca- 
noistul romîn S. ISMA
ILCIUC a ocupat locul... 
Dar, mai bine să aștep
tăm I

mai mare între-

luptlnid. 
cunoscu. 
al spor- 
noastră,

C.C.A. este, in general un băiat., 
simpatic, prietenos, glumeț. Aceste 
însușiri ale lui D. Pîrvulescu sînt 
apreciate de prietenii săi. El este 
însă prețuit de toți acei care se 
ocupă de acest sport, pentru cali
tățile sale de luptător. Chiar „bâ- 
trînii” noștri sportivi, fde obicei 
foarte exigenți simt o adevărată 
plăcere să-l urmărească 
Unul dintre aceștia, bine 
tui Jean Chirtop, pionier 
tului luptelor din țara
mi-a spus, nu de mult, următoa
rele: „Parcă întineresc cînd îl văd 
luptînd pe D. Pîrvulescu. In el 
mocnește o scînteie de geniu (n.n. 
în materie de lupte). Păcat că nu 
este totdeauna serios. Altfel, nu ar 
avea adversari în lume printre lap- 
tătorii din categoria sa’’.

Totuși, D. Pîrvulescu a dovedit 
că poate fi serios — dnd vrea- 
Ne-a dovedit-o cu dfierite prilejuri 
și mai ales cu ocazia turneului de 
lupte de la Opatija, cînd a cîști- 
gat de o manieră strălucită locul 
I. In plus, a dat dovadă de o neo
bișnuită voință: abținîndu-se de ta 
mîncare zile întregi pentru a „fa
ce” categoria.

La Melbourne, D. Pîrvulescu va 
avea de înfruntat adversari pu
ternici, ca Fabra, campionul mon
dial, Bilek, Viitala, Solovev, Vu- 
kov, Anderson și alții. Dar noi 
avem încredere în el și-i urăm 
succes.



CU GINDUL LA MELBOURNE! De-a lungul anilor
Iarna a îmbrăcat Bucureștiul în 

straie mohorîte. Zăpada, vîntul și 
frigul pătrunzător alungă încet 
toate competițiile sportive de pe 
stadioane în săli... Ziua își micșo
rează... existența în folosul surorii 
sale, noaptea... Soarele, sglrcit a- 
cum, nu-și mai arată decît ra
reori fața și atunci razele sale nu 
mai reușesc ca altădată să Jn- 
cingă" atmosfera.

Undeva însă, tocmai la antipod, 
un mănunchi de tineri ae pe plaiu
rile noastre s-a alăturat altor gru
puri sosite din cele patru zâ-i, 
pregătindu-se să înceapă o luptă 
cinstită, cavalerească, pentru cu
cerirea cununei olimpice. Sub soa
rele arzător al Australiei mii de 
tineri au purtat flacăra olimpică 
pentru a o aduce astăzi pe cel 
mai mare stadion al Melbourneului, 
stadion care va purta de acum 
numele nobilei competiții.

Atenția tuturor este îndreptată 
spre Capitala statului Victoria. Su. 
tele de mii de tineri din țara 
noastră, iubitori ai sportului, co
legii celor aflați la Melbourne, fa
miliile reprezentanților noștri la 
/. O., se gîndesc acum cu dra
goste și mândrie la cei ce vor pur
ta pe treninguri numele scump al 
țării noastre. Toți se pregătesc cu 
înfrigurare să le urmărească evo
luția și le trimit cele mai calde 
urări de succes...

Ne-am înfilnit zilele trecute cu 
maestrul sportului Dumitru Ciobo- 
taru. Ne-a oprii: „Ce știi despre 
ai noștri?'1 I-am spus. — „îmi pare 
rău că accidentul pe care l-am su
ferit cu cîteva luni tn urmă m-a 
oprit să fiu alături de ei. Le do
resc atît de mult succesul I Am 
încredere mai ales in Mircea Do- 
brescu și sînt convins că va face 
să se. audă de isprăvile lui. Cînd 
vorbiți cu ei la telefon transmi- 
te(i-le mult, mult succes". Și 
trebuie să vă mărturisim că dacă 
am transmite la telefon mesagiile 
tuturor sportivilor și indrăgostiți- 
lor de sport ar trebui să consu
măm, numai pentru aceasta, tot 
timpul afectat comunicărilor cu 
Melbourne.

CONVORBIRE „PARTICULARA* 
CU MELBOURNE

Soția maestrului sportului Petre 
Cișmigiu, antrenorul lotului de 
tir aflat la Melbourne a fost mal 
întreprinzătoare. Ea a comandat 
legătura telefonică cu orașul olim
pic. Cu răbdare a așteptat Ungă 
aparat pînă cînd centralista a 
sunat-o și i-a spus .Aveți legă
tura cu Melbourne r. Așa a putut 
să transmită direct, fără interme
diari, urările sate sportivilor noș
tri

A apărut* ziaru 11 Noile vești despre locurile O- 
Umpice sînt atît de interesante încît ninsoarea 
nu-1 poate împiedica pe maestrul sportului D. 
Ciobotaru să se oprească chiar în acest decor 
pentru a le citi cu un minut mai devreme.

Cum se va desfășura turneul olimpic
la hochei

JJn număr de il echipe — îm
părțite în 3 grupe — participă la 
turneul de hochei pe iarbă; grupa 
A: India, Afganistan, Singapore,
S.U.A.; grupa B ; Anglia, Kenya, 

Malaya ; grupa C: Pakistan, Ger
mania, Noua Zeelandă, Belgia.

In grupe, întîlnirile se dispută 
sistem campionat. Primele clasate 

grupele A și B și primele două 
da sa te din grupa C se califica în 
semifinale. Programul acestor me
ciuri care vor avea loc la 3 de
cembrie va fi următorul: 1 A — 
B C și 1 B — 1 G La 6 decem

„vom fi alaturi de ei in 
fiecare clipă*

Treburile ne-au purtat pașii spre 
uzina „Clement Gotwald". Am în- 
tilnit acolo foarte mulți cunospuți 
de pe terenurile de sport. Tînărul 
C. Petre (ciclist înfocat) ca și cei
lalți ne-au împărtășit nerăbdarea 
cu care așteaptă vești din Austra
lia. „După orele de producție — 
ne-a spus el — discutăm cu aprin
dere șansele noastre Ia Jocuri. îmi 
pare rău că nu avem reprezen
tanți și La probele cicliste. Sînt 
convins că la Roma (1960) vom 
avea n. s-o fi gîndit oare și

Alo t Melbourne ?
De la capătul celălalt al firului 

a răspuns unu! din locatarii sa
tului olimpic: maestrul sportului 
Petre Cișmigiu.

la el?...). Cred că Ioli și Sîrbu 
vor urca cele mai malte trepte 
ale podiumului olimpic de premie
re. Noi dorim ca stindardul patriei 
să urce de cît mai multe ori pe 
catargele de la Melbourne. De aici 
din depărtare vom Ii tolușc alături 
de ei în fiecarț clipă șl asta cu 
siguranță le va spori puterile".

SUCCES PAN TOATA INIMA!
feri am fost vizitați la redacție 

de maestrul sportului Marin Do- 
chiliță: pe Stadionul Republicii
l-am înlîlnit pe maestrul sportului
N. Rășcănescu; am primit telefon 
de la maestra sportului Lia Sîrbu; 
am ;ost căutați de pentatlonistul 
Alex. Stoenescu; primim mereu te
lefoane de la zeci și zeci de ti
neri muncitori, militari, elevi, stu. 
denți, sportivi și sportive care ne 
roagă să le transmitem celor de 
la Melbourne „succes din toată 
inima". Am făcut-o și o vom mai 
face. Dacă nu tot la telefon, deoa
rece timpul nu ne-o permite. le 
vom transmite aceasta prin inter
mediul ziarului. Și să nu aveți nici 

o indo'alâ. Mesa
giile vor a:unge 
la Melbourne.
Avem această cer. 

titudine. deoarece 
am fost înștiințați 
că ziarul sosește 
în satul olimpic la 
o săptămtnă după 
apariție. Sportivii 
noștri primesc cu 
deosebită plăcere 
știrile venite din 
patria lor dragă a 
cărei faimă sporti
vă o apără acolo. 
Inceptnd de astăzi, 
ei vor face totul 
pentru a dovedi 
buna lor pregătire, 
pentru a ocupa lo
curi fruntașe...

Succes din toată 
inima I

H NAUM

pe iarbă
brie se dispută finala (între învin
gătorii din semifinale) iar meciul 
dintre învinșii în semifinale 
va hotărî ocuparea locurilor 3—4.

Cele mai mari șanse pentru 
cîștigarea turneului le are echipa 
Indiei, de 5 ori camnioană olim
pică (1928—1932—1936—1948— 
1952). Pentru locurile următoare 
candidează echipele Noii Zeelan- 
de și Olandei. De remarcat că e- 
chipa Indiei a susținut recent în 
Noua Zeelandă 23 partide. 22 de 
partide s-au terminat cu victoria 
indienilor, iar una cu cea a local
nicilor.

CE-AU ADUS NOU IN ATLETISM JOCURILE OLIMPICE
Atletismul este uria din puținele 

discipline sportive care nu încunu
nează campioni mondiali, fiindcă 
nici nu programează un campionat 
al lumii. De aceea, pentru atleți, 
Jocurile Olimpice sînt competițiile 
cele mai importante, de aceea evo
luția lor este însăși evoluția atle
tismului. De altfel, de la prima lor 
ediție modernă de acum 60 de ani 
și pînă astăzi, întrecerile atletice 
ale jocurilor olimpice au fost oca
ziile care au consfințit probe și re
guli devenite lege, forma de astăzi 
a concursurilor fiind rezultatul di
rect al olimpiadelor.

Să aruncăm o privire asupra 
programului din 1896. Găsim o 
singură probă de sprint (100 m.), 
una de sprint prelungit (400 m.) 
și două de... fond (800 și 1 500 
m.), la care se adaugă maratonul. 
Sînt prezente toate săriturile, dar 
numai două aruncări și nici o șta
fetă. Următoarele ediții ale jocu
rilor olimpice aduc în progra
me noi probe. Unele cu o viață 
foarte scurtă ca cea de 60 m, aler
gată în 1900 și 1904, sau 2 500 și 
4.000 m. obstacole.

In schimb, alte probe, deși a- 
par mai tîrziu, își cuceresc locul 
pentru totdeauna, devenind clasi
ce. Datele de apariție ale lor meri
tă să fie menționate In 1900 se 
dispută, pentru prima oară la J. O„ 
200 m. plat, 400 m. g., și arunca
rea ciocanului In 1904 nici o nou
tate. In schimb, în 1908, apare a- 
runcarea suliții sub două forme 
(stil liber și aruncarea de preci
zie). Cele mai multe noutăți le-au 
avut J. O. de la Stockholm (1912). 
Programul se completează cu cele 
două curse de fond 5 și 10 km., 
care înlocuiesc alergările în miile 
(3 și 8), cu 10 km. marș, ștafetele 
4X100 m. și 4X400 m. și decatlo
nul. Tot de la această dată se va 

ține evidența ofi
cială a recordurilor 
mondiale. Progra
mul J- O. de la 
Stockholm este ast* 
fel cel mai complet 
din istoria lor, 
scheletul lui de ba
ză rămînînd ace
lași pînă astăzi. 
Modificări au mai 
intervenit, dispă- 

rînd unele probe care nu și-au 
dovedit necesară existența, sau din 
alte motive. De exemplu după 
J. O. de la Paris (1924) s-a 
scos din program alergarea de 

Programul Jocurilor Olimpice de la Melbourne
A = După amiaza S = SearaD = Dimineața

cros pe echipe deoarece din cauza 
căldurii excesive din ziua dispu
tării ei (termometrele au înregis
trat 50°) mulți alergători au leși
nat loviți de insolație. Și ultima 
ediție a J. O. (Helsinki 1952) a 
adus o schimbare: proba de 10 km. 
marș, care se dispută pe pistă a 
fost înlocuită cu 20 km. marș pe 
șosea.

Intre timp, au apărut din 1928 și 
probe feminine. Numărul lor. re
dus la început numai Ia cind, a 
crescut de la o ediție Ia alta, tota
lul de astăzi liind întrunit de abia 
în 1948, la Londra, cind pentru 
prima oară se dispută 200 m. plat, 
săritura în lungime și aruncarea 
greutății. Nu este exclus ca după 
Melbourne numărul probe’or femi
nine să fie sporit introduc'nda-se 
în program și cursa de 800 m. 
(disputată în 1928 ia Amsterdam) 
și o probă complexă. pentationuL

Dar Jocurile Olimpice nu au 
contribuit numai la stabilirea pro
belor atle'ice clasice. De-a lungul 
anilor, ele au fost prilej de lămu
rire a controverselor născute din 
lipsa de precizie a regulilor, de 
crearea unor noi reguli, ca și de 
răspîndirea unor noi procedee teh
nice, fiecare ediție dind loc în a- 
cest sens unui vast schimb de ex
periență. Din mulțimea faptelor 
care ilustrează contribuția jocuri
lor în acest domeniu, reținem pe 
cele pe care le socotim mai intere
sante, fie prin natura anecdotică, 
fie prin urmările avute. Astfel, ma
ratonul de la Londra din 1908 a 
fixat pentru totdeauna distanța Ia 
42 km., 196 m. deși vestita cîmpie 
a bătăliei antice este la 42 km. de 
Alena. Plusul s-a ivit din dorința 
organizatorilor englezi de a trece 
traseul maratonului prin curtea 
unui castel regal și a fost fatal 
italianului Dorando, ale cărui for
țe s-au epuizat la cîteva zeci ce 
metri de linia de sosire pe care a 
trecut-o cu ajutorul spectatorilor 
și.... oficialilor. Descalificarea Iui 
a produs un vehement protest pu
blic. La aceleași jocuri. în 1908, în 
finala cursei de 400 m. care se a- 
lerga pînă atunci cu plecarea în 
bloc, s-a produs o busculadă care 
a determinat pe oficiali să dicteze 
realergarea finalei și descalifica

rea americanului Caipenter, autorul

gru sâ devină 
apărut regula

neregu.ei. Ceilalți alergători ame> 
ricani se solidarizează cu colega! 
lor și refuză să realerge finala. 
Așa că englezul Ha Is well, devine 
campion olimpic, a’ergind de unul 
singur. De la acest incident, cursa 
de 400 m. se aleargă insă pe cu
loare După J. O. din 1912, în ur
ma prezenței în finala cursei de 
100 m. a cinci americani. care aa 
furat pe rind plecarea pentru a e- 
nerva pe sudafricanul Patching 
(iot atunci Drew 3 fost închis în 

ca nu cumva un ne- 
campîon olimpic), a 
care limitează gre
șelile de start sub 
sancțiunea descali
ficării- Iar Fiindcă 
tot Ia S’ockholm a* 
mericanii au pre
zentat cite șase oa
meni de probă, iar 
francezii zece ia 
maraton, pentru J.
O. de la Anvers 
(1920), s-a decis ca 
numărul maxim al 

ooncurenților unei națiuni intr-o 
probă, să fie de patru, număr re
dus la trei la ediția din 1932.

In privința noutăți’or tehnice 
răspîndite de J. O. merită de a fi 
amintiți ca precursori ai unor pro
cedee devenite clasice: Krânzelin, 
câștigătorul probelor de garduri 
din 1900, primul care a renan'at 
la planarea elegantă, cu picioru ae 
atac strins sub trunchiul țintit 
drept, pășind obstacolul: Horine, al 
treilea la J. O din 1912, dar în a- 
celași an, primul săritor peste 2 
m. și recordman mondial cu 2.01 
m. folosind rostogolirea pe o par
te; Albritton, al doilea ’a Berlin la 
săritura în înălțime, folosind ros
togolirea ventrală și OR • cam
pion în 1952, primul aruncător de 
greutate care începe e anul cu 
spatele în direcția aruncării.

Ce vor aduce nou .1. O. de la 
Melbourne? In curînd vom avea 
răspunsul și la această întrebare. 
Pînă una, alta. Jocurile de anul a- 
cesta au prilejuit o decizie a Fe
derației Internaționale prin care 
devine prohibit stilul spaniol !a a- 
rurtcarea suliței. Ce va mai fi, vom 
auzi.

GH. EPURAN



Astăzi in sala Floreasca
Un joc de tradiție al baschetul^ nostru Dinamo—C.C.A.

CARNET ATLETIC

rîndul baschetu- 
serie — progra-

Hotarit îucru, e 
Iui să ofere — în 
me „tari” amatorilor de sport ai 
Bucureștiului. La numai patru 
zile de la reușita reuniune de du
minică, iubitorii baschetului vor 
avea prilejul să urmărească două 
jocuri extrem de interesante: Di
namo București-C.C.A. și Locomo
tiva P.T.T.—Știința ICF .

Dinamo—CCA a devenit o în- 
tîlnire tradițională a baschetului 
nostru. In anii din urmă aceste 
două echipe — incontestabil cele 
mai valoroase formații masculine 
ale țării noastre— și-au disputat 
cu regularitate locul de onoare al 
campionatului. In ultimii trei ani 
dinamoviștii au obținut cîștig de 
cauză, îmbrăcînd de tot atîtea ori 
tricourile de campioni. In partidele 
d'recte. însă „rivalii” și-au împărțit 
victoriile: Dinamo a învins de 3 
ori și CCA de 2 ori. Nu este greu 
de remarcat, deci, rivalitatea spor
tivă dintre 
reunite, au 
urmă lotul 
nale.

Dar este 
moment asupra acestui punct : 
valitatea sportivă. Cînd sportivii 
înțeleg sensul bun al întrecerii, al 
disputei, al rivalității, se realizează 
un cîștig efectiv pentru sport. A- 
cela că, prin aruncarea în luptă a 
tuturor resurselor, a întregii capa
cități a ech'pelor, întrecerea cîști- 
gă în valoare și spectaculozitate. 
Din păcate însă, adeseori, rivalii 
sportivi nu înțeleg să limiteze în
trecerea lor la lupta sportivă, nu 
înțeleg să folosească numai mij
loacele ’ regulamentare, loiale, pen
tru a tranșa această rivalitate. Ei 
recurg Ia gesturi, mijloace și ati
tudini care nu fac decît să influ
ențeze negativ nivelul jocului și 
să creeze o atmosferă nepotrivită, 
in asemenea „păcat" an căzut 
uneori și jucătorii de la Dinamo și 
CCA in trecutele lor întâlniri.

Dorind ca jocul lor să fie în 
primul rînd o propagandă pentru 
frumusețea baschetului — care are 
multă nevoie de asemenea demon
strații — am amintit bascheiba- 
liștilor care vor apare astăzi în 
sala Floreasca adevăratul sens al 
rivalității sportive. Ne exprimăm 
speranța că fiecare dintre ei va 
face totul pentru a obține o per- 
foi.nanță bună ,dar — mai mult 
și mai important dec t aceasta — 
sîntem sigu i că vor depune efor
turi în primul rînd pentru practica
rea unui joc de factură superioară, 
dus in Limitele unei per
fecte SPORTIVITĂȚI. Am fi 
tare mulțumiți dacă în cronica 
noastră de sîmbătă am putea su
blinia— înaintea oricărui alt aspect 
— comportarea corectă a jucători
lor ambelor echipe. Ei n-ar face de 
loc rău dacă ar învăța, chiar și 
din acest punct de vedere, de la 
antrenorii lor (Alexandru Popescu 
și Constantin Herold) care sînt e- 
xemple de atitudine reținută, o- 
biectivă și demnă față de adver
sari și arbitri.

Socotim că, trecînd peste orice 
considerații de ordin tehnic sau 
tactic, această problemă — a com
portării disciplinare — trebuie pu
să pe primul plan. Așteptăm ca 
Folbert și oamenii lui, Constantini
de și coechipierii săi să ne 
din nou dovada 
toate, știu să 
tivității.

Iată acum 
echipe:

DINAMO:
Răducanu, L. Nagy, Dan Nicule
scu, M. Răducanu, Kari, M. Spi
ridon, Cojocaru, Nedelea, Pruncu, 
L. Niculescu, Karagbeorghe.

C.C.A. : Folbert, Fodor, Nedef,

cele două echipe, care, 
format 
echipei

în timpul din 
noastre națio-

bine să ne oprim un
ri-

că, înainte 
respecte legile

formațiile celor

Constantinide,

facă 
de 

spor-

două

Em.

Kari (Dinamo București) într-o spectaculoasă pătrundere spre coș. 
. posibilul pentru a-l opri.

tuația destul de grea în care i 
află în clasament și care 
că drept 
dantă.

Programul de astăzi din SALA 
FLOREASCA este următorul:

Ora 18,30: Locomotiva PTT — 
ȘTIINȚA I.C.F.— Ora 20: Dinamo 
București—C.C.A.

Barada și Fodor (C.C.A.) fac
Stamatescu, Em. Niculescu. Bura- 
da, Testi ban, Florea, Schjvartz, Eor- 
dogh.

Arbitri; Petre Marin (București), 
E. Hotya (O-adea).

In „deschidere", Știința ICF în
cearcă o carte mare: aceea de a 
trece de performera returului, Lo
comotiva P.T.T., spre a evita si-

se 
o indi- 

a doua echipă retrogra-

UNELE CONSTATARI
Dunfnică a luat slîrșit campio

natul d? lupte pe echipe, după în
treceri desfășurate de-a lungul a 
10 etape (tur-retur). Cele 16 forma
ții participante (mai puțin Flamu
ra roșie Galați, eliminată din con
curs cu două etape înainte de stîr- 
șit) au susținut cîte 30 mec uri. 
Despre avantajele acestei formule 
de campionat am mai scris, așa 
că nu mai insistăm asupra lor. in
teresante sînt roadele formulei, 
mai ales că — față de o serie de 
critici la adresa campionatului, a 
colectivelor etc., s-a pus întrebarea 
în ce măsură această competiție 
este utilă.

Fără îndoială că în actuala for
mulă acest campionat a avut un 
rol pozitiv în dezvoltarea sportului 
luptelor, chiar dacă au existat și 
unele lipsuri. Important este fap
tul că datorită lui s-au întărit unele 
secții de lupte (destul de puține, 
din păcate), că s-au ridicat o se
rie de elemente tinere foarte valo. 
roase (în număr considerabil), s-a 
stimulat importanta operație a 
clasificării (deoarece în campionat 

nu pot participa decît luptători de 
la cat. II-a în sus) și, în slîrșit, 
s-a creat un stimulent pentru toa
te celelalte formații de lupte care 
vor să facă parte din primul cam. 
pionat al țării. Campionatul a 
menținut într-o activitate conti
nuă (cu excepția vacanței de vară) 
pe sportivii fruntași, a făcut posi
bilă selecționarea unui mare nu
măr de tineri într-o serie de echipe

campionatele de voleiȘi in
are loc sprintul final

CLASAMENTELE CAMPIONATU
LUI REPUBLICAN PE ECHIPE

La încheierea celei de a treia 
ediții a Campionatului republican 
de atletism pe echipe găsim po
trivit a da publicității clasamen
tele acestei competiții. Clasamen
tele sînt încă neoficiale, pînă 
momentul în care 
logaîe de biroul 
trate.

In clasamentul 
întîi, așa cum am 
fost ocupat de echipa 
Știința, care a reeditat' figura fă
cută de dinamoviști în 1954 și a 
terminat neînvinsă toate cele 16 
meciuri susținute. Prezentînd o e- 
chipă mai puțin completă ca în 
ârecut, în special la femei, Dinamo 
a trebuit să se mulțumească cu 
locul doi. Locul trei, ca și Ta ce
lelalte ediții ale întrecerii, a 
fost 
țici 
lej. 
pei 
reia 
neri , 
echipa Progresul a fost cea mai 
tînără echipă a competiției).

Clasamentul general

ele vor fi 
Comisiei

în 
omo- 
cen-

loculgeneral, 
mai anunțat, a 

asociației

19!

ediții ale întrecerii, 
ocupat de echipa asocia- 

Lococnotiva. C_  ’ 
subliniem comportarea 
Progresul, din rîndurile că- 
au făcut parte numeroși ti- 
(din acest punct de vedere,

Cu acest pri- 
echi-
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1. Știința 16 16 0 0 4167,5:2967,5 32
2. Dinamo 16 12 1) ‘1 4016 :3266 24
3. Locomot. 16 11 0 5 3655,5:3472,5 22
4. En. Met. 18 10 1 5 3699 :3366 21
5. C.C.A. 16 10 0 6 3557 :3311 20
6. En. constr 16 6 0 10 3589 :3503 12
7. Progresul 16 3 1 12 3320 :3596 7
8. Voința 16 2 6 14 3705 :3892 4

Q Recolta 16 1 0 15 2545 :4O59 2

Clasamentul echipelor masculine

1. Dinamo 16 15 0 1 2995 :1935 30
2. C.C.A. 16 13 1 2 2644.5:2057.5 27
3. Știința 16 13 0 3 2493.5:2021,5 26
4. Locomotiva 16 9 1 6 2241.5:2331.5 19
5. En. Met. 16 6 0 10 2335 : 2292 12
6. Progresul 16 6 0 10 2131,5:2393.5 12
7. En. constr. 16 6 0 10 2115.5:2463.5 12
8. Recolta 16 2 0 14 1737 :2624 4
0. Voința 16 1 0 15 1839,5:2543,5 2

Clasamentul echipelor feminine
1 Știința 16 16 0 0 1674 : 946

PE MARGINEA CAMPIONATULUI DE LUPTE PE ECHIPE
(de tineret și de asociații) care 
s_au manifestat în întreceri inter- 
rA^ionale cu destul succes-

Au fost însă și lipsuri serioase. 
Ih primul rind o greșită orientare 
în alcătuirea formațiilor și de multe 
ori ch ar nepricepere. Tot la acest 
capUol se poate reproșa celor mai 
multe echipe (sau mai bine zis an
trenorilor respectivi) că au supli
nit l psa luptătorilor din catego
riile mari de greutate cu sportivi 
având 
goria 
lupte, 
cauză 
acest 
mente, însă marea majoritate In 
categoriile mici de greutate. An
trenorii sînt mulțumiți, desigur, 
cînd în secțile lor se încadrează cît 
mai mulți tineri, dar nu fac aproa. 
pe nici un efort pentru a căuta în 
întreprinderile respective, în car
tier etc. și oameni pentru catego
riile mari de 
ca în aceeași 
cît mai mulți 
cerea cărora 
cele mai bune elemente) dar este

multe kilograme sub cate- 
la care au fost obligați să 
Aceasta lipsă are însă o 
ma iadîncă. In general, în 

an s-au ridicat multe ele- 
, însă marea majoritate

grentate. Este bine 
categorie sâ existe 

luptători (din între- 
pot fi selecționate

neapărat necesară o permanentă 
preocupare peniru ridicarea unor 
luptători în categoriile superioare, 
.‘•lai supărător este faptul că unii 
antrenori — prevalîndu-se de o a- 
numită prevedere regulamentară— 
prezintă echipa incompletă sau se 
înscrie chiar ei (de formă) în con
curs. Desigur pentru ei este o so
luție dar cu astfel de „soluții" nu 
putem fi în nici un caz de acord.

F roblemele acestui campionat nu 
sînt însă epuizate și vom mai re
veni asupra lor. Publicăm mai jos 
clasamentul definitiv al întrecerii: 
Din. Buc. 30 28 1 
C.C.A. 
Progr. Lg. 30 22 3 
Energ. PI. 30 26 4 
Energ. B.M. 30 18 3 _ — 5

6
5 1
7 1
5 1
6 3

6 6 18 
7 4 19 
5 4 21

En. o», st. 
Loc. Tim. 
Energ. Reș.
Pr. Buc. 
V-ța Tg.M. 
Energ. Cluj
FI. r. Arad 
FI. r. Cluj 
Din. S. ».
Energia 
Huned.
FI. r. G-țl

Tinerii voleibaliști au

30 24 4

30 16
30 15
30 13
30 12
30
30
30
30
30

9
7

1 211: 28 (154-117) 87
2 169: 71 ( 98- 71) «2
5 145 : 91 ( 82-63) 77

6 150: 82 ( 99- 51) 74
I 9 134: 99 (88- 46) 69

9
9

12
II
16
17

135: 95 ( 
131:102 ( 
115:117 ( 
112:123 ( 
105:131 (
97:135 ( 
82:150 ( 
86:149 (
88:146 (

90- 45)
41)
59)
41)
30)
37)

56-
71-
75-
60-
59- 23) 
62- 24) 
65- 23)

30
30

6 1 23
1 O 29

49- 34) 4383:149 (
25:172 ( 20- 5) 20

dreptul la mai multe

Al 
re-

Z Locomotiva 16 12 1 3 1414 -.1139 23
3 En. Constr 16 12 0 4 1473,5:1071,5 24
4. En Met. 16 10 1 5 1364 :1074 21
5. Progresul 16 6 C 10 1209.5:1181.2 12
6. C.C.A 16 5 0 11 992,5:1253,5 10
7. Dinamo 16 4 Q 12 1021 :1331 9
8. Voința 16 4 0 12 865,5:1348.5 8
9. Recolta 16 2 0 14 803 :1435 4

DOUĂ NOI RECORDURI
REPUBLICANE

După cum ne informează 
Gross, corespondentul nostru 
gional din Timișoara, în localitate
a avut loc săptămîna trecută un 
concurs în cadrul căruia au tost 
stabilite două noi recorduri repu
blicane. Astfel, Ana Șerban parti- 
cipînd la o întrecere de pentatlon 
a realizat 3917 p. Rezultateie ei 
în cele cinci probe au fost: greu
tate—8,25 m.; înălțime — 1,43,
200 m. — 26,9; 80 m.g. — 11,4 și 
lungime — 5.32. Celălalt record a 
fost doborît de Maria Mariș-lan- 
dele în proba de triatlon, cu 2231 
p. Rezultatele ei: 100 m. — 13,2; 
lungime— 5,43; greutate — 8,25.

SCRISOARE DIN BÎLEA,
Bănuiți, desigur, că rîndurîle 

care ne-au sosit la redacție venind 
de la lacul Bîlea, sînt din partea 
hocheiștilor. Autorul scrisorii, an
trenorul echipei C.C.A., Mihai Fla- 
maropol, ne relatează că, după ce 
cîteva zile vremea a fost favora
bilă (cer senin și temperatură 
scăzută), jucătorii bucureșteni îm
preună cu cej de la Recolta Mier
curea Ciuc putînd patina în bune 
condițiuni, ninsoarea a început să 
cadă.

Datorită acestui fapt, hbcheiștii 
s-au văzut obligați să-și reducă 
activitatea de pregătire tocma! 
cu capitolul cel mai important și 
pentru care urcaseră pînă acolo: 
patinajul. In acest interval de 
timp ei vor participa la ședințe 
teoretice, și ședințe de pregătire 
fizică generală. In ședințele teo
retice hocheiștii de la C.C.A. stu
diază un bogat material documen
tar, compus din cele mai recente 
lucrări de specialitate, cum sînt 
„învățămintele Olimpiadei de la 
Cortina D’Ampezzo" de V. Tara
sov, ..Problemele muncii de antre
nament la hochei" de Vaclav 
Bryzek, „Cum s-au antrenat echi
pele de hochei la Cortina d’Ampe
zzo" de

Echipa 
Bîlea eu 
(lipsește 
Recolta Miercurea Ciuc are acolo 
numai cîțiva dintre jucătorii de 
bază : Takacs I, Ferenczi, Sprencz, 
Iako, Spierer, Torok II, Fodor. Se 
pare că hocheiștii din Miercurea 
Ciuc, veniți la Bîlea înaintea celor 
de la C.C.A., s-au putut bucura 
mai mult de vremea favorabilă 
pregătirii, făcînd 12 antrenamente 
pe gheață. Din păcate, așa cum 
aminteam mai sus, din formația 
de la Miercurea Ciuc au lipsit 
undi titulari (frații Fenke, Csa- 
szar, Szabo, etc.).

In încheierea scrisorii sale, an
trenorul M. Flamaropol își expri
mă speranța că la Bîlea vremea 
Se va îmbunătăți în așa fel încît 
hocheiștii fruntași din cele două 
echipe să se poată pregăti în cele 
mai bune condițiuni.

Vladimir Kqstka, etc.
C.C.A. se găsește la 

efectivul aproape complet 
doar portarul Dron), iar

intîlnîri internaționale
dea și alte orașe) și cele per
manente (organizate în Bucu
rești pe lingă echipele , Tînărul 
Dinamovist și Locomotiva G.N.), 
au scos la iveală nenumărați 
tineri și tinere dotați pentru 
volei; iar anul acesta pentru 
prima dată a fost alcătuită și 
o echipă de tineret care a în
treprins un turneu — soldat cu 
frumoase succese — în Albania. 
Turneul a contribuit la progre
sul unora dintre cei ce-pu al
cătuit această 
nu, Cherebețiu, 
lescu au fost 
miați la Paris, 
damovici, Păunoiu. Boldur 
să numim numai cîțiva dintre 
cei ce-au făcut deplasarea în 
Ailbania) se numără acum prin
tre rezervele naționalei.

Competițiile rezervate junio
rilor (campionatele republi
cane, Cupa Orașelor etc.), au 
scos la iveală alte talente cum 
ar fi Elena Marcu și Elisa- 
teta Szabo (Locomotiva Bucu
rești), Zoltan Kozovics, Aurel 
Drăgan. Mihai Coste (Locomo
tiva Timișoara), Vasile Iuga,

La campionatele mondiale 
desfășurate anul acesta la Pa
ris, voleiul nostru și-a cîștigat 
galoanele consacrării. După ce 
anul trecut la București voleiba
liștii ocupaseră locul a! II-lea 
în întrecerea celor mai bune e- 
chipe masculine din Europa, e- 
chipele naționale masculină și 
feminină, urmînd o linie ascen
dentă, au devenit in 1956 vice- 
campioni ai lumii.

Dar, în afara sportivilor și 
sportivelor care au alcătuit cele 
două formații, în țara noastră 
mai sînt încă multe elemente 
talentate (despre care vrem să 
vorbim în acest articol), încit 
se ajunsese la un moment dat 
la posibilitatea alcătuirii a trei 
ecnipe reprezentative masculi
ne, de valori sensibil egale. Cen
trele de antrenament lunare 
(organizate anul acesta la Ol- 
♦en’ța. Giurgiu, Piatra Neamț 
etc. și la care au participat ele
mentele cele mai talentate din 
orașele respective), cele trimes
triale (la care au participat ju
niori și jucători trecuți de vîrsta 
junioratului de la Bacău, Ora

Nioolae Mincel (Locomotiva 
București), Gabriel Wolf și 
tiupsclier (Progresul I.T.B.), 
care ar putea alcătui valoroa
se echipe reprezentative de ju
niori. Spunem ar putea 
pentru că pînă acum nici

odată nu au fost organizate 
întreceri internaționale pen
tru juniori în țara noastră. 
Mai mult, dintr-o convorbire a- 
vută acum cîteva zile cu tov. 
Takacs, antrenor de stat, am 
aflat că echipele de juniori și 
de tineret vor lua parte la în
treceri internaționale- de abia la 
mijlocul anului viitor! Inspecția 
de volei ar trebui să re preo
cupe cu mai mult interes de a- 
sigurarea întîlnirilor interțări 
sau chiar inter-colective la ju
niori și tineret, știut fiind că 
meciurile internaționale contri
buie la crearea unui bogat ba
gaj de cunoștințe și obișnuiesc 
pe sportivi (în special cînd joa
că în străinătate) cu condiții 
deosebite de joc. Experiența 
făcută anul acesta cu echipa de 
tineret a reușit și ar trebui con
tinuată.

discipline spor-în alte 
și-au încheiat activitatea 
în curs, ultimele etape 

campionatelor republicane 
(masculin și feminin) de volei 

* Sînt decisive pentru stabilirea or- 
dinei finale a clasamentului.

La băieți, de pildă, deși con
duce neînvinsă în 14 jocuri. Lo
comotiva București nu poate fi 
Considerată campioană, deoarece 
în aceste ultime etape mai tre
buie să joace cu Știința Arad, 
C.C.A. și Dinamo București. Di- 
îiamoviștii se află la două puncte 
de campionii de anul trecut și, 
fel eaz de eșec al acestora, au 
șansa de a cuceri primul loc. In

Ca și 
tive care 
pe anul 
ale <

jocurile amintite mai
•pentru

afară de 
sus, subliniem ca deciși' 
stabilirea echipei campioane me
ciurile C.C.A. — Dinamo Bucu
rești (se dispută luni) și Dinamo 
București — Energia Orașul 
Stalin.

La fete, deținătoarea titlului va 
fi decisă de partida Progresul 
C.P.C.S. — Știința I.C.F., pro
gramată peniru luni. In caz de 
victorie Progresul C.P.C.S. se 
poate considera campioană ; iar 
dacă victoria va revenii studente
lor, primul loc va fi decis de seta- 
veraj, ceea ce nu se va cunoaște 
decît în ultima «ăptămînă

★
Mîine la ora 18, se dispută în 

sala Floreasca meciul restanța 
Locomotiva București — Progre
sul Galați (masculin).

echîpă. Corbea-
Derzsi, Micu- 

printre cei pre- 
Agîrbiceanu, A- 

(ca



Echipa de hochei pe gheață a R.P.R. 
participă la Campionatele Mondiale

Intre 4 și 20 decembrie ho- 
cheiștii fruntași din {ara noastră 
vor pleca la Berlin pentru a se 
antrena în compania a două puter
nice echipe din R. D. Germană. 
Zilele acestea a fost alcătuit Io
tul din care se vor alege cei mai 
buni jucători. Printre selccționa-

Meciuri importante pentru evitarea retrogradării 
în campionatul categ oriei A la rugbi

Astăzi se desfășoară în Capi
tală și în țară meciurile ultimei 
etape din cadrul campionatului 
republican de rugbi categoria A-

In centrul atenției celor care 
doresc să urmărească o partidă 
de calitate se află întîlnirea din
tre campioana anului trecut, Lo
comotiva Grivița Roșie și cea a 
anulai în ours, Dinamo București. 
Indiferent de rezultatul cu care 
se va termina meciul, dinamo- 
viștii bucureșteni nu mai pot 
pierde titlul de campioni ai R.E.R. 
pe anul 1956, iar feroviarii vor 
ocupa tot locul 111 în clasamentul 
acestei competiții. Lipsind uuza 
jocului, ne așteptăm la o partida 
de un înalt nivel, cunoscută fiind 
valoarea jucătorilor celor două 
formații. Meciul se va desfășura 
pe terenul Locomotiva Grivita Ro
șie la ora 14,30.

Meciul dintre C.C.A. și Energia 
S. M. Or. Stalin (teren C.C.A. 
ora 14,30) este lipsit de im
portanță atît pentru deținătorii 
Cupei R.P.R-, cărora victoria sau 
înfrîngerea le rezervă același loc 
II, cât și pentru echipa de la poa
lele Tîmpei, care a scăpat de e- 
moțiile retrogradării.

Rugbiștii de la Locomotiva 
F.T.T. întîlnesc o echipă cunos
cută prin valoarea rezultatelor ei: 
Energia I.S.P. Petetiștii vor tre
bui să lupte din răsputeri pentru 
a obține măcar un rezultat de 
egalitate, care le poate asigura 
rămînerea în prima categorie. Lo
comotiva P.T.T. are șanse pentru

Jumătatea la grămadă Comșa (Locomotiva Grivifa Roșie) deschide 
spectaculos linia sa de 3/4. (Fază din meciul Dinamo București-Lo- 
comotiva Gr. Roșie disputat în turul campionatului).

(Foto: R. VILARAj

Pe zi ce trece, participanții la 
concursurile Pronosport devin to’ 
mai buni cunoscători ai ,,secretelor“ 
alcătuirii unei scheme cu mari 
șanse de a fi premiată. O dovadă 
concretă a acestui fapt o consti
tuie și concursul Pronosport din 
18 noiembrie. Intr-adevăr, deși 
surprizele n-au lipsit (Recolta 
Avîntul Tg. Mureș a capotat în 
deplasare cu Energia Metalul Uz. 
tractoare, iar Progresul Focșani pe 
teren propriu în fața Științei Bucu
rești) trierea a anunțat, iar omo
logarea a confirmat existența a 
7 variante cu 12 rezultate exacte. 
Cele 7 variante aparțin la 9 part!- 
cipanți (6 cu variante întregi, 2 
cu fractionate de 30% și unul cu 
fracționat de 40%). Pe regiuni 
situația se prezintă astfel : 3 din 
București, 2 din Hunedoara și 
cite unul din Iași, Pitești, Timi
șoara și Craiova. Buletinele co
lective și-au dovedit și de data 
aceasta superioritatea, deși nici 
multiplele nu s-au dovedit ine
ficace. Mai mult chiar. Stanciu 
Const,"-ntin din Iași a obținut pre
miul I cu o singură variantă de 
2 lei 1 E o performanță pe care 
vi-o dorim fiecăruia 1

Cercetînd multe din bu linele 

biii se află Dron, Pușcaș, Lako, 
Csaka, Ganga, lonescu, Peter, Zo- 
grafi, Incze, Takacs 1 și alții.

Intre 24 februtrie ți 3 martie 
echipa R.P.R. va participa la 
Moscova la campionatele mondia
le de hochei pe gheață.

(Agerprcs)

un meci nu!, deoarece Energia 
I.S.P. este lipsită de aportul mul
tor jucători de bază. întîlnirea va 
avea loc pe stadionul Locomotiva
P.T.T. la ora 14,30.

La Cluj, echipa studenților din 
localitate — care a retrogradat în 
campionatul categoriei B. — pri
mește vizita formației Progresul 
Sănătatea. Ca și Locomotiva 
P.T.T., jucătorii de la Sănătatea 
au nevoie de un rezultat de ega
litate pentru a evita retrograda
rea.

Ultimul meci din cadrul acestei 
etape, Dinamo IX — Energia Pe
troșani, se va disputa dtiminicâ 
pe stadionul Tineretului teren IV 
ora 11, în deschidere ia returul 
finalei campionatului de juniori 
al R.P.R., -în care se vor întâlni 
echipele Energia M.T.D. Bucu
rești — Locomotiva Grivița Ro
șie (în primul meci Energia 
M.T.D. a întrecut Locomotiva Gri- 
vîța Roșie cu scorul de 6 — 3 
(0-3).

Echipele Energia Republica Bu
curești și' Știința București, clș- 
tigătoare în cele două serii ale 
campionatului categoriei B, voT 
activa anul viitor în prima ca
tegorie.

Duminică, în categoria B, se 
vor disputa ultimele meciuri res
tanță, după cum urmează: Ener
gia Lupeni — Știința Timișoara; 
Locomotiva Buzău — Energia 
Mine București.

©’onosport
cale au adus la concursul trecut 
premii însemnate participanților 
respectivi am observat numeroase 
variante așternute după sistemul 
redus sau alte sisteme și recla
me asemănătoare. De un deosebit 
ajutor la alcătuirea acestora a 
constituit-o desigur apariția bro
șurii Pronosport al cărui bogat 
cuprins constituie un adevărat 
ghid pentru participanții la con
cursurile de pronosticuri sporti
ve. Broșura Pronosport se găse
ște de vînzare la toate agențiile. 
Costul ei este de 2 lei.

Și tragerea din urnă a premii
lor speciale pentru ,,0“ rezultate 
de luni 19 noiembrie a conlirmat 
că la Pronosport toți participanții 
au mari șanse de a obține premii 
însemnate. Astfel, dacă Vlăduț 
Alexandru din București a obți
nut cu 100 de variante motoci
cleta I. J. pentru participantul cu 
cele mai multe variante cu ,.0" 
rezultate, tot o motocicletă I. J.

Topșa (Energia Ploești) pe care îl vom revedea duminică în jo
cul de Cupă Energia-Locomotiva in luptă pentru balon cu Boian 

(Dinamo) care a terminat 'activi tatea oficială internă

ASTĂZI LA CLUJ:
ȘTIINȚA— C.C.A.
Astăzi se dispută Ia Cluj unul 

din meciurile optimilor de finală 
ale Cupei R. P- R-t pe stadionul 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ Știința in- 
tilnește echipa campioană. Casa 
Centrală a Armatei București, 
care va folosi în acest meci for
mația completă.

La Reșița, are ioc tot astăzi 
ultimul meci din cadrul campio
natelor republicane de fotbal: E- 
nergia din localitate întîlnește 
Energia Mediaș. Jocul este foar
te important pentru echipa dm 
Reșița, care este clasată acum pe 
ultimul loc. O eventuală victorie 
o poate salva de retrogradare.

★

Jocul programat pentru astăzi pe 
stadionul Republicii între echipele 
Locomotiva București și lotul de 
juniori al R.P.R. a fost anulat.

ȘTIRI
• Toate jocurile dfci cadrul Cu

pei R.P.R. care se vor disputa du
minică încep la ora 14.

• Tragerea la sorți a semifina
lelor Cupei are Ioc în primele zile 
ale săptămînii viitoare. Datele dis
putării semifinalelor și finalei vor 
fi stabilite in cursul zilei de as
tăzi.

• Biletele pentru jocul din ca
drul Cupei R.P.R. dintre Locomo
tiva București și Eăiergia Ploești 
— care se desfășoară duminică pe 
stadionul Giukști începînd de la 
ora 14 — se găsesc la agenția 
centrală Pronosport (CaL Victoriei 
Nr. 9), agențiile Pronosport din 
Bd. Dkucu Golescu și str.'A. Briand 
6, ia casele stadioanelor Giulești, 
la Dinamo și C.C.A. Biletele se 
pun in vînzare azi la ora 9.

a obținut și faciu Matilda din 
Făgăraș numai cu o singură va
riantă cu „0“ rezziltate, prin tra
gere din urnă 1 Acest exemplu — 
cu 2 lei o motocicletă I. J. — 
este credem suficient de convin
gător ca să determine pe toți 
participanții să depună buletine 
pentru „0“ rezultate la fiecare 
concurs. Reamintim cu această o- 
cazâe că I. S. Pronosport oferă 
săptămînal ca premii speciale 
pentru „0“ rezultate o motocicle
tă I. J. pentru participantul cu 
cele mai multe variante cu „0" 
rezultate, o motocicletă 1. J. 
și 5 ceasuri Doxa prin tragere 
din urnă.

• După cum se știe, meciul I 
(Dinamo București — Ț.D.N.A. 
Sofia) din programul concursului 
Pronosport nr. 47 (etapa din 25 
noiembrie) este anulat. Partici- 
partții vor trebui să completeze 
pronosticul la primul meci de re
zervă A : Beerschot— Verviers.

• Plata premiilor de la con
cursul Pronosport nr. 46 (etapa 
din 18 noiembrie) începe în Capi
tală mîine vineri 23 noiembrie 
ora 17 la ao-ențiile proprii Prono
sport din raioanele în care și-au 
depus premiații bul +.aele.

ȘI-ACUM, CUPA...

Duminică seara ia consianat 
ultimul act cAicial al campiona
telor de fotbal pe anul în curs. 
Au fost întocmite clasamentele și 
astfel s-a stabilit ierarhia echipe
lor noastre din competițiile de 
categoriile A. B și C. Vor urma 
acum, se înțelege, comentariile 
și prezentările învingătorilor. 
Dar... activitatea fotbalistică nu 
s-a terminat.

De acum, de la terminarea cam
pionatului, Cupa R.P.R. părăsește 
planul al doilea al atenției și in
teresului. Ea devine întrecerea 
centrală și aceasta intr-un mo
ment foarte important al desfă
șurării ei: sferturile de finală. 
Ni se pare că actuala ediție a 
Cupei a rezervat mai multe sur
prize și aspecte interesante de
cit cea din anul trecut, de pildă. 
Să le vedem!
DOUA RETROGRADATE ȘI O 
ECHIPA DIN CAMPIONATUL 

REGIONAL AU STRĂBĂTUT UN 
DRUM NEAȘTEPTAT DE LUNG

„Mai lipsea doar Dinamo Ba
cău și toate retrogradatele ar fi 
fost prezente în Cupă", remarca 
foarte just zilele trecute Victor 
Dumitrescu, fundașul echipei 
C.C.A. Intr-adevăr, Locomotiva 
Timișoara va juca duminică la 
Cimpia Turzii cu Energia partida

Nu dorim să se mai întîmple 
pe terenurile noastre de sport

Deși relatarea apărută în 
ziarul nostru de luni asupra 
meciului de campionat dintre 
Energia Flacăra Ploești și Di
namo București a fost oarecum 
succintă, cititorii au putut to
tuși trage concluzia că această 
întîlnire, disputată rntr o at
mosferă încordată la maxi
mum. a avut o desfășurarea 
penibilă.

Intr-adevăr, incitați de o 
parte din spectatori, unii jucă
tori pfoeșteni, Pahonțu, Pereț, 
Drăgan și IV.arinescu s au de
dat la o serie de acte nespor
tive, la lovirea adversarilor, 
chiar cînd aceștia nu aveau 
mingea, la bruscarea și apos 
trofarea arbitrului, transfor
ming! o întrecere sportivă între 
două echipe fruntașe ale fot
balului nostru într-o rușinoasă 
exhibiție de maidan. Acest 
grav aspect al meciului de Ia 
Ploești nu poate rămîne fără 
consecințe. Desigur că o măsu

SANCȚIUNI BINE VENITE
Printre rezultatele „surprinză

toare" înregistrate în ultimele e- 
tape în categoriile B și C (rezul
tate de care ne-am ocupat în co
loanele ziarului la timpul potrivit) 
era și cel al meciului dintre Lo
comotiva Craiova și Progresuil Ti
mișoara. Victoria revenise timișo
renilor cu 2—0, chiar la Craiova, 
deși de-a lungul campionatului ca
tegoriei C — seria IV-a — unde a- 
ceștia activau, Locomotiva se ară
tase superioară. 'Ancheta făcută a 
scos la iveală adevărul: pentru a 
reuși să rămînă în categoria C, 
Progresul Timișoara a folosit prac
tici necinstite, incom’patibre cu 
morala sportivă.

Consecventă înlăturării din ră
dăcini a acestor „metode" de ob
ținere a victoriilor, comisia cen
trală de fotbal a hotărît retrogra- 

care o poate aduce în semifinalei» 
Cupei. Știința Cluj primește asUN 
zi la Cluj vizita echipei noastre 
campioane — C.C.A. — și, în caz 
de victorie, poate cumpăra bilete 
pentru trenul de Galați, unde E- 
nergia — echipa din campioiraiu! 
regional și performera nr. 1 a 
Cupei — așteaptă liniștită... pra-: 
da din sferturi (amintim că gală- 
țenii au „devorat" pînă acum 
două echipe de categoria B șî 
una de categorie Al). După cum 
vedem, două echipe care au re
trogradat au ajuns în partea fi
nală a Cupei, vrînd parcă să 
infirme ohiceiul echipelor ame- 
nițate în campionat de a aban
dona Cupa. Iar alta de regiune 
a încurcat toate socotelile și pare 
decisă, in continuare, să „răs
toarne carele mari".

In sferturi, doar un singur meci 
între echipe de aceeași ca egorie: 
Locomotiva București Energia; 
Ploești, care va umple — sîntem 
siguri — tribunele stadionului 

•Ciulești. Iar la Orașul Sț.ilin, E- 
nergia (de două ori ma: pericu
loasă pe teren propriu decit în 
deplasare) are toate șansele să 
ajungă în semifinale, deși Pro
gresul Oradea pune mare preț re 
noua formulă a atacului, cu Ca- 
ricaș centru. Toate acestea se 
vor petrece însă duminică. Pînă 
atunci, echipele fac ultimele pre
gătiri; CCA și Știința nu mai ?:t 
nevoie de... parteneri de antrena
ment, servindu-se reciproc nentru 
aceasta în jocul de astăzi.

Pentru încheiere, vă rezervăm o 
mică surpriză : părerile unui ..neu
tru” asupra ultimelor jocuri de 
Cupă. Este vorba de OZON, care 
ne-a spus: ,„Vu trebuie să fii un 
mare specialist pentru a constata 
că cele mai multe șanse de a cu
ceri și anul acesta trofeul le are 
C.CĂ. Intervin însă mult în pro
nosticuri și sorții I Văd cu multe 
posibilități pentru semifinale pe 
Energia Orașul Stalin. A doua 
mare adversară a C.C.A.-ului va 
fi insă Locomotiva, care cred că 
se află într-o formă mal bună 
decit Energia Ploești. Socotelile 
sint însă valabile numai în cazul 
citid Știința Cluj nu le va încurca 
in meciul de astăzi. Cupa... e cupă 
și Surprizele se pot ține lanț".

ef. i. .

ră de suspendare a terenului 
din Ploești, țin nd seama de 
atmosfera turbulentă întreținu
tă de o parte dintre spectatori, 
nu poate avea efect practic, a- 
cum, la încheierea sezonului. 
Aceasta nu înseamnă însă că 
atit conducătorii colectivului 
Energia Ploești, cît și acei 
spectatori puși totdeauna pe 
harță, nu trebuie să reflecteze 
adînc la cele petrecute și la 
posibilitatea de a se aștepta in 
sezonul viitor Ia o astfei de 
sancțiune dacă nu vor proceda 
cu toată hotărîrea la instaura
rea unei atmosfere cu adevă
rat sportive pe teren. Fiindcă 
una este să vibrezi alături de 
echipa favorită și s-o încura
jezi din răsputeri — și acest 
elan nu putem decît să-l pre
țuim — și alta este să acoperi 
cu invective echipa oaspe și să 
timorezi pe arbitru.

S. MASSLER

darea colectivului timișorean din 
categoria C, iar cîțiva jucători da 
la ambele echipe au fost suspend 
clați pe diferite termene.

Cele petrecute la Craiova trebuie 
să dea serios de gîndit conducă
torilor secțiilor de fotbal, antre
norilor, jucătorilor și tuturor ce
lor care au legătură cu activitatea 
fotbalului din țara noastră și,care, 
probabil, mai au în minte decizia 
asemănătoare dată în „cazul Me
talul Hunedoara". Orice fel de ac
țiuni menite să denatureze rezul
tatele de pe teren și care dăunea
ză — deci — în mod direct fot
balului nostru vor fi sancționate cu 
toată asprimea.
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Delegația C. C. al P. M. R 
și a guvernului R. P. R 

a plecat la Budapesta
Miercuri seara a părăsit Capitala plecînd spre Budapesta dele

gația C.C. al Partidului Muncito resc Romin și a guvernului Repu
blicii Populare Romîne. Din delegație fac parte tovarășii: Gheotghe 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al C.C. al P.M.R., Cluvu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R.P.R , membru în Biroul Po
litic al C.C. al P.M.R., și Emil Bodnăraș, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P R., membru în Biroul Politic al C.C 
al P.M.R.

Delegația este însoțită de tovarășii: Aurel Malnășan, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe, Valentin Steriopol, locțiitor al mini
strului Comerțului Exterior, și prof. univ. Valter Roman-

La plecare, în gara Băneasa, membrii delegației an fost conduși 
de tovarășii: Gheorghe Apostol. Pe tre Boriiă. Nicolae Ceaușescu, losif 
Chișinevschi, Miron Constantines cu, Alexandru Drăgfcici, Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pîrvulescu. Dumitru Colia, Leonțe Râutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Jă nos Fazekas, AL BirUdeanu. S- 
Bughici, Gh. Hossu, Alexa Augu stin. Constanta Crăciun, I. Cozma, 
ing. M. Florescu, ing. Gherasim Popa. C. Doncea, D. Simulescu, 
ing. St Bălan, acad. prof. P. Con stantinesca-lașL Gh- Diaconescu, 
I. Dumitru. Gb. Gaston Marin. C. Loacear, Manea Mănescu. ir- 
Voinea Marinescu, I. Mineu. Marcel Popescu, Al. Sencovici, Marin 
5tancu»M. Suder, C. Teodoru și alții.

Au* fost de față Ferenc Keleti. ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.P. Ungare la Bu curești $• Kf’i altor misiuni di
plomatice acreditați la București. (Agerpres)

Cuviotd scriitorului

FOTBAL PESTE HOTARE
O NOUA 1NFRINGEM PE TEHLS
PROPRIU A ECHIPEI R P. GER

MANE

FRANKFURT PE MAIN, îl (prin 
radio) Miercuri după amiază s-a 
desfășurat in localitate medul din
tre reprezentativele R. K Germane 
și Elveției. Victoria a revenit elve
țienilor cu soorul de »-l (î-l) Punc
tele au fost înscrise in ordine de 
Riva IV in mm. 11, Hugl H în mth- 
24, Neusefer (RF.G.) in mm. M șt 
Ballamann in min. SL Victoria echi
pei oaspt a fost pe deplin meritată.

Fotbaliștii elevețieni au avut *- 
proape tot timpul inițiativa, reepin- 
gind cu multă siguranță contra-a- 
tacurle sporadice ale echipei gazda. 
Echipa germană nu a corespuns nici 
în acest meci, și ca urmare a pier
dut și această partidă susținută pe 
teren propriu. Este cea de a patra 
înfrîngere din acest an pe teren 
propriu! (1-2 cu Olanda, 1-3 eu 
Anglia. 1-3 cu U R.SS. și... acum 
1-3 cu Elveția) Au jucat următoarele 
formații: „

ELVEȚIA: P artier-Koch, Thaller, 
Kernen-Frosio, MuHer-Antenen, Bal- 
lamann, Hugl, Maier, Riva. R. F. 
GERMANA: Kubseh-Schmledt. L»e- 
briech, Juskowîak-Eekel, Simoaiak- 
Vollmar. Neusefer, F. Walter, Pfaff. 
S chaffer. La 25 noiembrie 
R.F. Germane întîlnește la 
echipa Irlandei

«COȚIA-IIGOSIAW.I 2-»

GLASCOW. 21 (prin radio). — Pe 
stadionul Hampden Park. în fața 
a 55.000 de spectatori s-a desfășurat 
miercuri după amiază întîlnirea in
ternațională de fotbal dintre repre
zentativele Scoției și Iugoslaviei, 
care a revenit pe merit gazdelor cu 
scorul de 2-0 (1-0). Anul trecut la 
Belgrad cele două reprezentative au 
terminat la egalitate: 2-2.

Echipa Scoției a avut inițiativa In 
marea majoritate a timpului și a 
înscris prin Mewdow (min. 37) șl 
Baird (min. 55). Cel mai slab com
partiment al echipei Iugoslaviei a 
fost atacul care a ratat numeroase 
ocazii. Arbitrul Roomer (Olanda) a 
condus următoarele formații: SCO
ȚIA: Younger-Parker. Hugues-Mc. 
Coll, Young. Doherty-Scoot, Mewdow, 
O’Reilly. Bard. Perney. IUGOSLA
VIA: Beara-Belin, stankovlci-Tasiel, 
Hervat, Boșkov-petakovici, Milinti»»- 
vici, Ogneanov, Vukaa, Zebeț.

La 2» 
viei va 
țională

echipa 
Dublin

noiembrie, echipa Iugosla- 
întîlni la Londra echipa na- 
a Angliei

PE SCURT
• In cadrul unui concurs de hal

tere care a avut loc la 15 noiembrie 
Ia Pekin, cunoscutul campion Ce» 
Cian-cai din categoria cocoș, a sta
bilit un nou record mondial la sti
lul ,.aruncat** ridicind o halteră de 
137.500 kg. Vechiul record mondial. 
135 kg. aparținea de asemenea spor
tivului chnez. (Agerpres).

Campionatul de hochei pe gheață al U.R.S.S. este in plină des- 
făș urare. Ca fi in anii trecuți, trei echipe se desprind net de cele
lalte ca nivel de joc, lupți nd efectiv pentru titlul de campioană a 
țării. Este vorba de T.S.K. - M. O. formația care numără in 
ri.ndurile sole pe Bobrov — căpitanul echipei U.R.S.S. '■ Șuvalov, 
Ba bici, Sokigubov, Tregubov; Dinamo Moscova, în cadrul căreia
activează Kuzin, Uvarov, Krilov, Karpov, Jiburtovici, de asemenea 
membri ai echipei U.RS.S. și Aripile Sovietelor care au in Kuoev- 
ski, Gurișev. Hlistov, Kiselev, jucătorii de bază.

Militarii au început foarte bine campionatul și după un meci 
nul (0—0 cu Dinamo) au obținut nouă victorii consecutive la scoruri 
ce au variat intre 6—0 și 11—1. La un punct în urma lor se află 
fo'mația Aripile Sovietelor care a întrecut au 6—1 pe Dinamo Mos
cova. Dinamoviștii au pierdui pină acum trei puncte.

In fotografie: o spectaculoasă fază din meciul T.S.K.-M.O. — 
Aripile Sovietelor, încheiat cu victoria primilor. Fundașul mtiiicr 
Ivan Tregubov (nr. 3) deși flancat de trei apărători adverși, reu
șește să înscrie.

Cțnpearl Federației internatwnale de ciclism
Zilele trecute s-au desfășurat la 

Zurich lucrările congresului Fe
derației internaționale de ciclism 
pentru stabilirea calendarului in
ternațional pe anul 1957.

Cu mare interes a fost primită 
telegrama federației egiptene care 
a anunțat că nu poate trimite de- 
taratul său la congres dar cere pe 
această cale ca Turul ciclist al E- 
giptului 6ă fie înscris în calenda
rul internaționaL Cel de al IV-lea 
Tur ciclist al Egiptului urmează să 
se desfășoare între 10 șl 17 ianua
rie 1957. Federația egipteană a

Importante hotăriri ale A.I.B.A
Marți a avut loc in aula Univer

sității din Melbourne o ședință a 
Asociației ir*, «naționale de box »- 
mator (AIBA) prezidată de Emil 
Gremaux (Franța), la care au par
ticipat reprezentanți a 35 de țări- 
După lectura raportului secretaru
lui AIBA, R. H. Russel (Anglia), 
au fost prezentate câteva date in
formative in legătură cu apropia
tul turneu olimpic de box, care va 
începe în seara zilei de 23 noiem
brie. Președintele AIBA, Emil Gre
maux. a comunicat apoi că turneul 
olimpic va cuprinde 13 reuniuni și 
că tragerea la sorți ca și cîntarul 
oficial se vor face in cursul dimi
neții dinaintea fiecărei reuniuni. 
S-a hotărit deasemenea să se a- 
corde o medalie de bronz și eeiui 
de al treilea clasat deoarece la 
Helsinki s-au atribuit cite o me
dalie de aur și argint pentru pri
mul și respectiv secundul clasat la 
fiecare categorie.

AIBA a adresat invitații de par-

ticipare la turneul de box din 
cadrul întrecerilor Internaționale 
Sportive ale Tineretului, care vor 
avea loc la Moscova între 29 iulie 
și 10 august 1957. S-a stabilit ca 
la acest turneu să participe boxerii 
în vîrstă pînă la 26 ani. Cu oca
zia acestei ședințe delegatul Cey
lonului a propus înființarea cate
goriei ,.ac“ pentru boxerii sub 48 
kg. Delegatul Austriei a cerut ca 
limita de greutate la diferite cate
gorii să poată fi depășită cu 1 
kg. Aceste propuneri vor fi rezol
vate cu ocazia viitorului congres al 
A.I.B.A. Delegații la ședință au 
hotărît în unanimitate să alcătu
iască un nou regulament destinat 
să evite accidentele. Următorul 
congres al AIBA a fost inițial sta
bilit să aibă loc la Cairo. In caz 
că federația egipteană nu va fi în 
măsură să-l organizeze din diferite 
motive, atunci lucrările vor avea 
loc la Leipzig în 1958. (Agerpres)

trimis invitații și altor țări din 
Asia și Africa care nu 
pat pînă acum.

Printre acestea este 
Federația marocană a 
un Iot de cicliști care 
antrenamentele.

In anul viitor se va. desfășura 
cea de a 10-a ediție jubiliară a 
tradiționalei competiții cicliste 
„Cursa Făcii“ Praga-Berlin-Var- 
șovia (2—15 mai). Președintele 
Federației cehoslovace, Storzer, a 
asigurat Congresul că încă de pe 
acum au început pregătirile pen
tru organizarea în cele mai bune 
condîțiuni a acestei mari curse ci
cliste.

Alte mari curse cicliste înscrise 
în calendarul internațional pentru 
amatori sînt: cursa București-So- 
fia (iunie).. turul Iugoslaviei 
(16—20 iulie), turul R.P. Polone 
(15—25 august), și turui Europei 
(5—15 septembrie). Campionatul 
mondial de amatori (șosea) va 
avea loc la 17 august în Belgia.

au partid.

și Maroctil. 
selecționat 
au început

Azi la Melbourne se reaprin
de flacăra olimpică și începe 
cea de a XVI-a ediție modernă 
a unor jacuri străvechi.

Zilele treSpte am văzut in
tr-un ziar fotografia atletului > 
care primea pe muntele Olim>p, 
după tradiție, făclia din ■ 
mîinile unei femei. De la mo-, 
meniul acesta solemn a 
destul timp. Peste mări alba
stre, traversind oceane 
rioase, flacăra a fost 
pe continentul australian. încă, 
in timp ce scriu emoționat a- 
ceste rînduri, un atlet aleargă 
pe străzile Melbourne-ului pur- 
tind-o spre imensul stadion 
deasupra căruia va arde iot 
timpul întrecerilor. E regretabil 
că de diva timp s-a renunțai 
la Olimpiadele artistice ce se 
desfășurau paralel cu concursu
rile sportive. Mai ales in ziMe 
noastre <dnd deasupra lumii 
plutesc amenințările sinistre ale 
războiului, glasurile poeților 
din toate țările ar fi fost bine 
venite. Pentru că, steagul alb 
al Olimpiadelor a chemat tot
deauna la întreceri pașnice 
chiar și pe cei pe care îi a- 
trage mai mult meșteșugul ar
melor decît sunetul lirei.

Stntem martorii unor eve
nimente turburătoare și am 
vrea t.a mai mult decit ari
cind să triumfe spiritul pașnic. 
Fie ca exemplul amiciției spon
tane a sportivilor, pe care tl 
dcui de obicei competițiile mari, 
să fie semnificativ pentru cei care, 
nevrind să fină seama de gla
sul hotărît al popoarelor, se 
joacă încăpățînaț  i cu o flacără 
mult mai primejdioasă, acea a 
războiului

★
Pentru a cincea oară o dele

gație de sportivi ne reprezintă 
(ara la Olimpiadă. Știm că vom 
urmări cu toții comportarea n- 
cestor tineri și că nu puține 
speranțe se leagă de numele 
lor. Dorim din toată inima ca 
deasupra lui Cricket Ground 
Stadium să se ridice flamura 
Romlniei, ca la unele probe, 
printre primii din lume, să fie 
sportivii țării noastre și avem 
certitudinea că aceste aștep
tări nu var fi înșelate. I olanda 
Balaș, losif Sirbu, Zoîtan Hos
podar, Dumitru Pîrvulescu. 
Mircea Dobresou, L. Rotman, 
milioane de romini vă doresc 
succes 1

trecut

miste-
adusă

Astă in sala Floreasca
FESTIVITATEA APRINDERII FLĂCĂRII OLIMPICE

Din cauza timpului nefavorabil, locul de doSjășurare a festivității 
aprinderii flăcării olimpice — care urma să fie stadionul Republicii 
in pauza jocului de fotbal dintre Locomotiva București și lotul de 
juniori al R. P. R. — a fost schimbat

Pentru ca sportivii bucureșteni sa fie alături de miile de spor
tivi ai lumii care au început marea întrecere a Jocurilor Olimpice, 
festivitatea, organizată de Comitetul Olimpic Romîn, va avea loc 
astăzi, la ora 20, ui sala Flore as ca, înaintea întîlnirii derbi a cam
pionatului republican de baschet Dinamo București-C.C.A

Flacăra olimpică va fi aprinsă de maestrul emerit al sportului 
Dinu Cristea. Apoi, un grup de maeștri și maeștri emeriți ai spor
tului vor înălța drapelul olimpic. In cadrul festivității va lua et^ 
vîntul un reprezentant al Comitetului Olimpic Romîn.

cu o zi Înainte DE DESCHIDERE
• Echipele selecționate de baschet 

ale R.P. Polone șt R.P.F. Iugoslavia 
s-au întîlnit la 19 noiembrie la Cra
covia. Victoria a revenit echipei 
poloneze cu scorul de 76—69 (36—26).

• Cea de a X-a ediție a popularei 
competățai cicliste internaționale: 
Praga-Beriin-varșovia, care se va 
desfășura în mai 1957 va suferi cîte- 
va modificări în ceea ce privește 
traseul. Prima etapă se va alerga 
în jurul orașului Praga, plecarea și 
sosirea avînd loc în cartierul Ziz- 
kov. Etapa a Vl-a care se va alerga 
în jurul orașului Leipzig, măsoară 
60 km. și se va desfășura individual 
contra cronometru. S-a hotărît de 
către organizatori să fie invitate 
următoarele 20 țări: Anglia, Aus
tria, Belgia- Bulgaria, Danemarca, 
Egipt, Finlanda, Franța, Iugoslavia, 
Italia, Luxemburg, R. F. Germană, 
Olanda, Suedia, Romi ni a, Ungaria, 
Uniunea Sovietică șl țările organi
zatoare: Cehoslovacia. R. D. Germa
nă, și Polonia.

MELBOURNE 21 (radiogramă 
de la trimisul nostru). Plouă, 
plouă într-una și vremea continuă 
să fie rece, neprielnica pentru an
trenamente și concursuri de veri
ficare. Aproape 300 sportivi au su
ferit din această cauză, diferite 
accidente mai mult sau mai puțin 
grave. Antrenorul lotului de atle
tism al Italiei, Oberweger, a luat 
chiar o hotărîre „eroică" nemaiîn- 
găduvid participarea oamenilor săi 
la vreun antrenament. înainte de 
această interdicție, Consolini a a- 
runcat discul la 56 m., dovedind 
că e în formă.

S-A ANUNTAT TIMP 
FRUMOS

Pentru joi (nji. azi) ziua
chiderii J.O. Institutul meteorologic 
local a anunțat timp frumos, cald 
și soare! Vă închipuiți cu cită ne
răbdare se așteaptă aci confirma- 
tea acestei previziuni. Dar în timp 
ce atleții și alți sportivi care vor

concura în aer liber suferă, con- 
curenților la polo, box, lupte etc. nu 
le pasă de timp și se antrenează 
cu asiduitate. La polo, echipa 
U.R.S.S., căreia i se acordă mari 
șanse în turneul final, a întrecut 
la scor (8—2) formația Germaniei, 
iar Italia a obținut o surprinză
toare victoriei asupra formației 
R.P.F. Iugoslavia. (3—1). In sala 
„Expoziției" un mare număr de 
spectatori și corespondenți de pre
să au putut urmări în... avanpremie
ră pe scrimerii maghiari care au a- 
rătat o formă deosebită. O exce
lentă impresie au lăsat Mihaly, 
Fullop, J. Gyuricza, Lidia. DomoL 
ki, Gerevitch, Karpati ș.a.

de6- NAT FLEISCHER LA ANTRENA
MENTUL BOXERILOR SOVIETI

CI ȘI POLONEZI

Cunoscutul cronicar american 
de box Nat Fleischer a urmărit la 
antrenamente diverse loturi. El a 
fort irr>-'r's'onat de medul cum se

pregătesc boxerii sovietici și po
lonezi. In comentariul său publicat 
în ziarul australian „Sun", Fleis
cher scrie: „Antrenorii boxerilor 
sovietici și polonezi folosesc me
tode științifice*.

Comisiile tehnice lucrează intens 
pentru fixarea seriilor diverselor 
probe, a capilor de serie, trag la 
sorți împărțirea concurenților. Se
riile ștafetei feminine de atletism 
de 4x100 au fost fixate astfel; se
ria I: Germania, ’Australia, Italia, 
Franța, Canada, seria II: U.R.S.S., 
R.P. Polonă, Anglia, S.U.A. La 
natație s-a înscris un mare număr 
de concurenți 35 la 1.500 m., 37 
la 400 m.l, la sărituri 34 bărbați 
și 18 femei. Atletismul și natăția 
sînt sporturile cele mai iubite de 
australieni. Din această cauză, la 
ora actuală nu se mai găsește nici 
un bilet pentru vreuna din probele 
acestor sporturi. Se scontează pe 
participarea a circa 17.000 spec
tatori în prima zi a probelor de 
natație

1NTILNIR1 PRIETENEȘTI

Profitînd de timpul liber pînă la 
deschiderea J. O. sportivii din di
ferite țări continuă să se întilneaa- 
că și să discute prietenește. O 
reoepție la vila unde se află de
legația cehoslovacă a reunit pa 
toți participanții la Jocuri. Ziare!» 
6-au ocupat pe larg de această re
cepție, ilustrînd-o în coloanele Ier 
cu fotografia celor doi Zatopek, 
Dana și Emil. Sportivii cehoslovac 
au participat — la rîndul lor — k» 
o recepție oferită de guvernator*! 
Statutului Victoria.

In momentul cînd termin trans
miterea știrilor, soarele a apărut, 
vremea începe să se încălzească. 
Previziunile meteorologice se ade
veresc. Sînt toate semnele că olim
piada se va desfășura în bune con
diții atmosferice.
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