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4.514 sportivi din 67 de țări și 110.000 spectatori 
au sărbătorit la Melbourne deschiderea Jocurilor Olimpice

COMENTARIUL ZILEI...
MELBOURNE 22 (Agerpres) 

GSxnespondanță specială: La 22 no
iembrie, in orașul Melbourne, de 
cealaltă parte a ecuatorului, in în
depărtata Australie, s-a deschis oea 
de a XVI-a ediție a Jocurilor O- 

>limpice, simbol al infrățiru in pace 
\și prietenie a tineretului sportiv 
de toate națiile și credințele, de 

țpe planeta noastră. In această zi 
solemnă, așteptată cu nerăbdare 
de iubitorii de sport din toate 
țările lumii, orașul Olimpiadei s-a 
trezit sub un cer senin pe care a 
reapărut, după două zile de ploaie 
și frig, un soare strălucitor. O 
briză ușoară ce suflă dinspre Pa
cific face să fluture In jurul sta
dionului olimpic flamurile celor 

67 de țări participante. Încă din 
zori, mii de locuitori ai orașului, 
turiști și vizitatori așteptau des
chiderea porților stadionului. Mulți 
dintre ei și-au petrecut noaptea 
aici pentru a ocupa un loc cit 
mai bun. In satul olimpic e o a- 
nimație tinerească. Atleții și-au lă
sat ținuta de antrenament și se 
pregătesc pentru defilare. 160 de 
autobuse aliniate pe o distanță de 
cițiua kilometri tn apropierea sa
tului olimpic sint gata să trans
porte sportivii la Cricket Ground. 
!n cursul nopții au sosit ultimele 
delegații: 27 de columbieni, 11 pe- 
ruvieni, 5 turci și 4 portughezi. Nu
mărul participanților la jocuri a 
urcat la 4.514.

zi de sărbătoare
In oraș, toate magazinele sini 

închise ca intr-o zi de sărbătoare 
și numai pe largile bulevarde cir- 
Ciulă mașini și mulțimea din ce 
tn ce mai numeroasă cu cit se a- 
propie ora de începere. La ora 10 
dimineața s-au deschis porțile sta
dionului și tn cîteva minute pe
luzele populare au fost arhipline. 
De departe se aude rumoarea sta
dionului. Două fanfare execută 
pentru public diverse melodii. Mu
zicanții formează pe gazon cele 5 
cercuri olimpice. Mulțimea izbuc
nește In aplauze clnd își fac apa
riția cei 12 heralzi olimpici care 
se opresc la picioarele micii tribune 
albe de unde se va rosti iurămîn- 
tul. După ora primului nu a mai 
rămas nici un loc neocupat; sint 
aici 110.000 de oameni. Mu’ți mea 
așteaptă nerăbdătoare începerea 
festivității de deschidere a Jocu
rilor Olimpice. La ora 15 precis 
wi automobil negru, deschis. în 
care se află ducele de Edinburgh 
intră pe stadion prin poarta de 
maraton și după ce face un tur 
de pistă se oprește în fața tribu
nei oficiale. La ora 15Z10 heralzii 
sună din trompetele de argint, a- 
nunțind defilarea delegațiilor par- 

tiapame la Olimpiadă. Pe sta
dion pătrunde in frunte, după tra
diție, delegat La Greciei, care este 
via aplaudată. Steagul țării unde 
s-au născut Olimpiadele este pur
tat de atletul George Rubanis. 
Defilează apoi prin fața tribunelor, 
în ordinea alfabetică engleză, cele
lalte reprezentative olimpice: Af
ganistan, Argentina. Austria. Ba

hamas, Belgia, Bermuda, Brazilia. 
Guiana Britanică, R.P. Bulgaria. 
Birmania, Canada, Ceylon, Chile, 
Columbia, Cuba, R. Cehoslovacă, 
Danemarca, Etiopia, Fiji, Finlanda, 
echipa ciankaișistă. Franța. Ger
mania, Marea Britanic, Hong-Kong, 
R.P. Ungară. Islanda, India, In
donezia, Iran, Irlanda. Israel, Ita
lia, Jamaica, Japonia, Kenia, Co
reea de Sud, Liberia, Luxemburg, 
Malaia, Mexic, Noua Zeelandă, 
Nigeria, Borneo de Nord, Norvegia, 
Pakistan, Peru, Filipine. R.P. Polo
nă, Portugalia. Port-Rico, R. P, 
Romînă, Singapore, Africa de Sud. 
Suedia, Ta'tlanda, Trinidad, Turcia, 
Uganda, Uruguay, S.U.A., U.R.S.S., 
Venezuela, Vietnam, R.P.F, Iugos
lavia. Defilarea a fost închisă de 
echipa Australiei, țara gazdă.

Parada echipelor din 67 de țări 
a oferit un spectacol de neuitat 
prin coloritul viu și variat al cos
tumelor, prin ținuta impecabilă a 
sportivilor, prin voioșia care a 
domnit tot timpul. De un mare 
succes s-a bucurat delegația Uniu
nii Sovietice. Sportivii sovietici e- 
rau foarte eleganți; băieții în haine 
albe și fetele în bluze și fuste 
albastre. Spectatorii și membrii ce
lorlalte delegații i-au primit cu a- 
plauze furtunoase.

Membrii delegației romîne îm 
brăcați tn costume albastru-gri 
au cules de asemenea ovațiile pu

blicului pentru ținuta lor perfectă. 
I olanda Balaș, recordmana mon
dială la săritura în înălțime a 
fost strigată din tribune și i s-a 
făcut o călduroasă manifestație de 
simpatie. O scenă care a plăcut 
mult publicului a fost atunci cină 
sportivii americani, care ii precedau 
pe cei sovietici, s-au oprit, au scos 
aparatele de fotografiat și chiar 
acolo pe pistă și-au făcut mai 
multe fotografii împreună cu cei 
mai renumiți campioni din echipa 
U.R.S.S.

Delegațiile de participanți la O- 
limpiadâ s-au aliniat apoi pe te
renul verde din centrul stadionului. 
Președintele Comitetului olimpic de 
organizare, Wilfred Kent Hughes, 
a salutat pe participanți, urindu-le 
bun venit în Australia. In cuvîntul 
său el a spus: „Prezența voastră 
aici pe stadion, este o dovadă că 
flacăra olimpică arde cu o strălu
cire din ce in ce mai mare. Fie 
ca Jocurile Olimpice din 1956 să 
dea întregii omeniri noi speranțe 
în lupta sa pentru prietenia tot 
mai strînsă a popoarelor".

SOSEȘTE FLACĂRA
La ora 16.33 (ora locală) ducele 

de Edinburgh a declarat deschisă 
cea de a XVI-a Olimpiadă. Pe 
catarg se înalță încet, profilîndu-se 
pe cerul azuriu steagul alb, olim
pic, cu cele 5 cercuri înlănțuite 
care simbolizează înfrățirea conti
nentelor și raselor. 5.000 de porum
bei au zburat fîlfiind cîteva minute 
ca un nor alb deasupra stadio
nului. Apoi 21 de salve de tun 
anunță cel mai interesant moment 
al ceremoniei: sosirea flăcării care 
a fost aprinsă cu 3 săptămîni în 
urmă în Grecia, la poalele mun
telui Ollmp. In Australia, flacăra 
olimpică a fost adusă cu avionul 
și din orașul Cairns pînă la Mel
bourne 2 830 de atleți au purtat-o 
cite o milă fiecare. Ultimul schimb 
al ștafetei este tînărul atlet austra
lian Ron Clark. El apare pe pista 
de zgură roșie cu torța aprinsă 
în mină.

MOMENTUL CEL MAI SOLEMN

Mai mulți sportivi rup rîn- 
durile și i[ înconjoară pe tînărul 

(Continuare în pag. 8)

Flacăra olimpică nu arde numai la Melbourne...
La cîteva ceasuri după ce flacăra adusă din Olimp 

fusese înălțată pe marele stadion dim Melbourne, la 
20.000 km. depărtare, la București se desfășura o 
solemnitate închinată Jocurilor Olimpice. Cei peste 
5.000 de spectatori care au umplut pînă la refuz 
tribunele sălii Floreasca, au fost martorii unei 
ceremonii simple, dar de o adîncă semnificație: 
pe frumosul soclu construit în stil clasic și așezat 
pe înaltul tribunei a fost aprinsă flacăra olimpică. 
Ea va arde, întocmai ca și la Melbourne, pînă în 
seara zilei de 8 decembrie, ultima zi a întrecerilor 
olimpice.

Festivitatea a fost încadrată de întâlnirile din 
campionatul unui sport olimpic: baschetul. în sune
tele cunoscutului marș sportiv, și-a făcut apariția în 
sală un grup de sportivi de frunte ai țării. In 
primul rînd pășea maestrul emerit al sportului Dina 
Cristea, cel care în atâtea rînduri, pe atîtea sta
dioane ale lumii, a propagat ideea olimpică * 
întrecerii pașnice, prietenești, între snortivii de pre
tutindeni. In urma lui veneau ceilalți membri al 
gărzii de onoare a flăcării olimpice: maestrele 
emerite ale sportului Ella Zeller și Elena J!anu, 
maeștrii sportului Anica Țicu, Rodica Sădeanu, 
Jacqueline Zvonewski, Gh. Băcuț, Ștefan Roman, 
Constantin Dumitrescu, Vasile Tiță. Dumitru Cuc. 
După discursul rostit de prof. Gh. Teodorescu. vice
președinte al Comitetului Olimpic Romîn, maestrul 
emerit al sportului Dinu Cristea —- vizibil emoțio
nat — a aprins flacăra olimpică. In liniștea care se 
coborîse asupra sălii ati răsunat acordurile imnului 
olimpic.

In aceeași zi, în cinstea marelui eveniment al 
deschiderii Jocurilor, flacăra olimpică a fost aprinsă, 
cu fastul cuvenit și în alte mari orașe ale lum:i: 
Roma, Moscova, Belgrad, Stockholm, New-York, 
Atena. Berlin și altele. Flacăra olimpică nu arde nu
mai la Melbourne.-(Foto: L. TIBOR)

După o luptă aprigă cu norii și 
cu ploaia, soarele văratic austra
lian a fost primul învingător al 
celei de a XVI-a Olimpiade. Putea 
oare globul ceresc de foc să nu se 
alăture zecilor de mii de spectato
ri la solemnitatea aprinderii pe 
stadion a flăcării oferite de data a- 
ceasta din dogoarea sa, unor pro- 
metei moderni. înarmați cu lupe și 
obiective uriașe? Și iată că în ziaa 
deschiderii Jocurilor, căldura a po
posit irezistibilă in orașul Olim
piadei, aduci nd și primele ei neplă
ceri: accesele de insolatie- După 
cum ne-a comunicat trimisul nos
tru special la Melbourne, Radu Ur- 
ziceanu, festivitatea de deschidere 
s-a soldat, printre altele, și cu vreo 
...200 de leșinuri, astfel că ambu
lantele sanitare au avut de la 

început și din plin de lucru.
Atmosfera caldă — la figurat și 

la propriu — a caracterizat înce
putul jocurilor. De aceea, primele 
starturi, primele performante și re
corduri. chiar și primii eroi ai O- 
I.mpiadei — campionii — n-au pu
tut estompa momentele emoționante 
pe care le-au trăit spectatorii in ziua 
solemnei festivități de pe Criket- 
Ground. Americanii au fraternizat 
cu sovieticii, albii cu negrii, cu 
galbenii, ca într-o mare comunita
te, ca într-o adevărată familie re
unită sub flamura olimpică. O- 
dată în plus s-a dovedit că sportul 
poate clădi punți trainice de înțe
legere între oameni, poate crea 
un limbaj comun în care cuvîntul 
„pace" să dețină locul de frunte.

Sub acest aspect, a XVI-a Olim
piadă a pornit la drum cu augu- 
ri din cei mai buni. Tineri vînjoși, 
adunați din toate coifurile lumii au 
pornit la luptă, dar nu pe cîmpuri 
de bătălie, ci pe terenuri pașnice 
cu gazon, pe piste de zgură, în 
apa limpede și cristalină a bazine
lor de înot. Trompetele lor n-au 
cîntat marșuri războinice, ci au 
intonat imnuri închinate păcii și 
iubirii, iar cuvintele și gîndurile lor 
s-auu unit sub tremurul sacru al 
flăcării rupte din astrul veșnic viu, 
în jurămîntul de a păstra neîntinate 
nobilele idei olimpice, de a se În
trece cinstit, de a fi și de a că
mine prieteni...

Imaginile a două zile olimpice 
pot furniza subiectul unei cârfi și 
nici decum nu pot fi — înserate 
măcar — într-un articol de ziar.

Ieri la amiază i-am cunoscut pe 

primii campioni: V- Kuț, Ch. Du
mas, O. Fikotova. Deși în fața 
lor nu s-au dărîmat — ca în an
tichitate — porțile cetăților, nume
le lor au fost pe buzele tuturor și 
vor rămîne scrise în cartea de o- 
noare a sportului mondial. Un mo
ment emotionant a fost atunci ci nd 
faimosul Jesse Owens. spectator 
de data aceasta la întrecerile că
rora le-a dat atîta strălucire ca 
20 de ani urmă, l-a felicitat pe pri
mul campion olimpic de at'etism.

In absenfa natației, sport aproa
pe național în Australia, atletis
mul a constituit clou-ul întrecerilor 
de vineri. Și dacă victoriile obținute 
de Vladimir Kuț la 10.000 m. și de 
Charles Dumas la săritura în inăl- 
Ume au fost oarecum așteptate, 
mai mult chiar, cei doi ca dețină
tori ai recordurilor lumii aveai 
datoria .morală* să cîștige, îa 
schimb cucerirea medaliei olimpice 
ie aur ia aruncarea discului de că
tre studenta cehoslovacă Olga Fi
kotova este considerată ca o mare 
surpriză. Specialiștii spun că, chiar 
dacă Ponomareva — favorita pro
bei — nu ar fi fost accidentată 
la umăr, ou greu ar fi învins-o pe 
Fikotova în forma strălucită ară
tată de aceasta ieri.

O impresie extraordinară a 
produs nu numai alergarea dar 
și maniera în care a cîștigat 
Vladimir Kut cursa de 10.000 
m. Marele sportiv sovietic a 
condus tot timpul de-a lungul 
celor 25 de ture de stadion. 
Iată ce a declarat el reprezenta»-’ 
ților presei, după victorie: „Și to
tuși aceasta n-a fost cea mai dură 
cursă din cariera mea. Dar pre
zența englezului Pirie mi-a dat 
unele emoții la început. Aproape 
lipit de mine, Pirie nu pierdea 
nici un centimetru și aveam chiar 
impresia că-1 lovesc cu cuiele de 
la pantofi. Simțindti-mă însă in 
cea mai bună formă am putut să 
controlez cursa și să cîștîg. A- 
plauzele și încurajările publicului 
m-au purtat pur și simplu spre 
victorie".

„Cursa a fost foarte rapidă și 
mărturisesc că am fo-t surprins 
de formidabilul sprint final al lui 
Vladimir Kuț* a declarat Kovacs 
adăugind că el credea în victoria 
lui Pirie.

TELEGRAME
MELBOURNE 
Heidelberg

LOTULUI OLIMPIC AL R. P. R.
_ „In numele Comitetului pentru Cultură Fizică și Sport, precum 

și în numele tuturor sportivilor d'n R. P. R. vă urăm din toată 
inima deplin succes. Urmărim cu încredere și dragoste eforturile
voastre de a reprezenta cît mai demn culorile scumpei noastre pa
trii j

Rugăm transmiteți tuturor spvlivilor și tehnicienilor că întreg 
poporul nostnu salută cu toată dragostea pe reprezentanții săi cu 
ccazia deschiderii Jocurilor Olimpke".

ION VAI DA 
vicepreședinte al C.C.F.S./C.M. 

MELBOURNE
Heidelberg

LOTULUI OLIMPIC AL R. P. R.
„In numele Comitetului Olimpic Romîn urăm succes deplin celei 

d- a XVI-a ediții a Jocurilor Ol*m pice și salutăm cu toată simpatia 
pe reprezentanții R. P. R.“.

COMITETUL OLIMPIC ROMIN ’ 
vicepreședinți : GH. TEODORESCU 

CORNELIU MANESCU



Însemnări critice dintr-un popas la Sibiu' (I)

Nici valoroasa înotătoare Ga
briela Mangezius, nici at’e- 
ții C. Chelărescu, Maria Struț 

sau Hcrta Gundisch, nici fotbaliștii 
Pantelimoin, Ganga sau Băilă n-au 
părăsit Sibiul. Și, totuși, nu des
pre sportivii fruntași îți vorbesc 
astăzi activiștii din Sibiu.

— Cu ei nu prea avem noi griji, 
tovarășe! Altul e necazul: activita
tea sportivă de masă nu merge. 
Nu merge de loc!

Să fi întîkiit oare pe cel mai pesi- 
mi't activist sportiv? Greu de cre
zut. Cu aceleași cuvinte ne-a în- 
timpinat aproape fiecare dinte 
cei cu care am discutat — vreme 
de cîteva zile — despre sportul și 
sportivii sibieni. Apoi, cîteva vizite 
la colectivele sportive; discuții cu an
trenori, sportivi și... suporteri; un 
ceas-două petrecute în tovărășia... 
rapoartelor de activitate, a situa
țiilor statistice și a planurilor de 
muncă, ne-a,u întărit convingerea 
că, într-adevăr, la Sibiu, sportul 
a făcut muilți pași înapoi. Iată de 
ce ne-am propus să înfățișăm ci
titorilor cîteva din aspectele ne
gative care ne-au întîmpinat chiar 
din prima zi a popasului no6tru.

ACTIVITATEA SPORTIVA DE 
MASA — O AMINTIRE

E tî un trist adevăr ce poate 
fi demonstrat prin cele mai 
variate exemple:

a) Colectivele sportive neglijea
ză în mod nejustificat această ac
tivitate. La colectivul Energia-Me- 
ta’ul „Independența”, de exemplu, 
singura activitate sportivă este a- 
ceei a echipei de fotbal. La între
cerile de cros nu a participat nici 
un muncitor din această fabrică 

■— ne-a relatat tov. Nagy, preșe
dintele comitetului orășenesc 
C.F.S. De altfel, trebuie spus că 
ni-ri unui din fostele colective 
„Metalul" nu ee poate lăuda cu 
realizări în activitatea sportivă de 
mase. Muncitorii de la IRES. Ba
lanța, Metalurgica sau Elastic 
sînt foarte rar văzuți pe terenurile 
de sport. Cîteva vîrfuri sportive la 
Progresul Finanțe Sfaturi, echipe
le divizionare de la Progresul 
IAS, ici-oolo o acțiune pe linia 
sportului de masă la Energia-Con- 
structorul și Voința. Atît!

b) In Sibiu nu se mai organi
zează tradiționalele competiții po
lisportive, campionatele de hand
bal, volei și baschet, etc. Din ce 
în ce mai puțini participanți la 
întrecerile de cros și la cele din 
cadrul Spartachiadelor; aproape 
de loc la cele cîteva concursuri 
de casă.

c) In colectivele sportive, în în
treprinderile din Sibiu privirile nu 
ți se mai opresc asupra afișelor 
mobilizatoare, nu se mai face nici 
un fel de propagandă și agitație 
sportivă. Tinerii nu mai sînt în
demnați să 6e prezinte la startul 
concursurilor pentru trecerea nor
melor G.M.A...

d) Rarele ședințe ale colective
lor sportive sînt consacrate de cele 
mai multe otî analizării unei „im
portante probleme de fotbal sau 
handbal” dar niciodată măsurilor 
privind activitatea sportivă de 
masă

O ■’ se face însă că multe situa
ții statistice indică o depășire a 
angajamente'or, o rodnică activi
tate sportivă de masă?

SA NU NE MAI FURAM 
CĂCIULĂ!

interesant să vedem cum 
scrie uneori istoria sportuluiEste 

se 
sibiain. Colectivele sportive E- 

nergia-fnidependența. Balanța, Elas
tic, Metalurgica nu și-au îndeplinit 
nici unul din angajamentele cu 
privire la creșterea numărului de 
purtători ai insignei G.M.A. In 
schimb, (cdlectivul Energia-Uon- 
structorul care se angajase să pre
gătească 13 purtători a realizat 
125! Și astfel, pe oraș, colectivele 

"Energia și-att depășit angajamente
le cu 7—800 la sută. In fehilje^ 
cesta nu trebuie să ne mire dacă 
la sfîrșitul anului, toate angaja
mentele colectivelor sportive vor 
fi îndeplinite, depășite și supra- 
'depașite, deși nici la Progresul 
IAS nu s-a făcut nimic, nici la 
Avîntul, nici la școlile medie nr.
1, Lemn forestier, Centrul școlar 

^■sanitar, școala profesională „7 No- 
riembrie" etc.

Tot atît de grăitoire este și 61- 
“ttfiația la clasificări unde „salva- 
rrea” au adus-o școlile profesiona
le. Nu este și aceasta un fel de 

- a ne fura căciula? Ca să nu mai a- 
„■mintim eă în timp ce an ranortat 
Da centru o participare de 34.000 
■ide tineri la ediția din anul trecut 
ca Spartachiadei, organele sportive

ceea ce. privește 
întrecerile de cros

respective recunosc astăzi că, de 
fa<pt la întreceri n-au luat parte nici... 
5.000 de tineri. Aceeași situație e- 
xistă și în 
participarea la 
etc.
CEARTA NU Osă se strice

spiritual, 
ruja ne

E O SOLUȚIE... 
vremea — ne spunea, 

fllspiritual, un activist sportiv, că- 
v ruja ne adresasem pentru a cu
noaște raporturile dintre colecti
vele sportive sibiene. Și, le-am cu
noscut: Energia Independența con
tinuă cearta cu Progresul IAS, 
Flamura roșie cu Progresul oraș„ 
Energia-Constructorul cu Voința. 
„Motivele” sînt numeroase: stadio
nul de fotbal, eala de sport a co
lectivului Flamura roșie, etc.

Nu credem că din această cau
ză vremea se va strica dar că ac
tivitatea sportivă are muât de su
ferit, sîntem siguri. Iar ca o reca
pitulare a actualelor raporturi djn- 
tre colectivele sportive sibiene pu
tem conclude: ceartă și discuții ne
sănătoase, în loc de colaborare, 
sprijin, și activitate.
BAZE SPORTIVE. ECHIPAMENT 

ȘJ... NARAVUR!
e-i drept, e drept! Bazele spor- 

1 cu iotul insuficiente 
în orașul Sibiu. Se resimte 

plin necesitatea unui măre
Ce-i arept, 

tive sînt 
îan r\r o ci i 

bazelor
La 

îm- 
mai 
„zi-

din
stadion (cel al „Independenței' 
este folosit numai pentru fotbal), a 
unei săli care să poată cuprinde ac
tivitatea sportivă de iarnă la hand
bal, volei, baschet, etc. Comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular oră
șenesc poate și trebuie 6ă ajute 
sportul sibian în această direcție. 
Dar, cu acest sprijin nu se va rezolva 
în întregime problema 
sportive și a echipamentului, 
terenul Locomotiva există o 
prejmuire cum nu se poate 
durabilă (localnicii o numesc 
dul chinezesc”), la Voința s-a ridi
cat o tribună de toată frumuse
țea iar la Energia-lndependența 
terenul a fost bine gazonai. Ce 
păcat iasă că nici un teren din 
Sibiu nu întrunește toate aceste 
calități. IDeocamdată, la Voința nu 
se poate juca, la Energia-lndepen
dența tribuna e la un pas de pră
bușire, iar la Locomotiva terenul 
are încă nevoie de reamenajare. 
Acestea în legătură cu judicioasa 
întrebuințare a fondurilor...

Tot la acest capitol trebuie să 
amintim faptul că există în Sibiu 
terenuri de volei și baschet care 
și-au închis de mult porțile.

Cîteva cuvinte despre echipa
mentul sportiv: Magaziile colecti
velor sportive au început să se 
golească, sportivii începători nu au 
la dispoziție echipament suficient 
(în special teniși). Oamenii se 
plîng că în urmă cu doi, trei ani 
asociațiile le-au dat mereu mai 
mult sprijin în această direcție și, 
deodată, doar... recomandarea de 
a folosi resursele locale. Problema 
înzestrării colectivelor sportive cu 
materiale și echipament are un ca
racter mai larg și necesită o dis
cuție mai amplă; dar indiferent 
de rezultatul unei astfel de discu
ții, niciodată nu va putea exista 
echipament suficient dacă la între
prinderea Balanța va fi depozitai 
în continuare în pivniță, dacă la 
Progresul și la alte colective el 
va fi risipit la sportivi 6au purtat 
de... oricine.

★
Principalele aspecte negative 

activității spbrtive din orașul 
biu nu se rezumă doar la cele 
fățișate mai sus. Însemnările 
centului popas în mijlocul sporti
vilor și activiștilor sportivi 
Sibiu nu s-au terminat.

DAN GIRLEȘTEANI! 
Ilustrații: TIBOR

ale 
Si- 
în- 
re-

din

Folosită ta început ca sadă de spo ■ t, mai apoi ca piață, marea hală 
din piața ,.l Mai" din Sibiu sea n:ănă acum mai mult a... magazie.

Două terenuri al câtor .domiciliu" [Sibiu), destinație inițială (volei- baschet) și... situație actuală (pa-, 
rugină) sînt identice. Diferiți sînt doar „gospodarii" care le \au in folosință; cel din stingă apar

ține colectivului Energia, cel din dreapta colectivului Locomotiva P. T. T. R.

Finala campionatului republican de popice
r i

Pe arena Energia „23 Au
gust" din Capitală va începe 
mîine finala campionatului re
publican masculin pe echipe la 
care vor lua parte cele mai 
bune formații din țară.

Echipele Energia Flacăra 
Ploești, Voința Craiova, Voința 
Tg. Mureș și Flamura roșie 
Roman se vor întrece timp de 
6 zale și se vor strădui să a- 
rate că sportul popicelor din 
țara noastră a atins un nivel 
ridicat. Considerăm această fi
nală ca o serioasă repetiție în 
vederea selecționării reprezen
tanților noștri la campionatele 
mondiale care vor avea loc a- 
nuî. viilor la Viena.

La această fi-nală, proba de 
joc va fi de 200 lovituri pentru 
fiecare jucător (100 izolat și 
100 plin) iar echipele vor fi 
formate din cite 6 jucători. Se 
anunță ca foarte disputat me
dul dintre Energia Ploești 
(campioană ne anul 1955) și 
Voința Tg. Mweș, echfpe din

Situația definitivă în campionatele 
de handbalrepublicane

La sfîrșitul săptămînii trecute 
s-au disputat și ultimele jocuri din 
cadrul campionatului feminin ca
tegoria A și odată cu aceasta, ac
tivitatea la handbalul de cîmp pe 
anul 1956 poate fi socotită înche
iată. După cum se știe, în cam
pionatele de categorie A masculin 
și feminin au ieșit victorioase for
mațiile $tiinta Timișoara și Pro
gresul Orașul Stalin- Deci, două 
nume noi în lista campionilor la 
handbal, dar care reprezintă echipe 
de valoare, echipe bine sudate și 
cu o temeinică pregătire, pe scurt, 
echipe care au meritat din plin 
titlul cîștigat

Cît privește campionatul mascu
lin categoria B, lupta s-a dat nu 
numai pentru primul loc, ci și pen
tru al doilea, pentru că echipele 
clasate pe primele două locuri au 
promovat în categoria A. Aceste 
formații sînt Recolta Jimbolia și Ști
ința I.C.F., ambele revenind în 
campionatul categoriei A după un 
an de pauză (în anul 1955 ele au 
retrogradat — tot împreună 1 — 
din categoria A). In locul lor, anul 
viitor vor activa în categoria B 
Progresul Arad și Dinamo 
ma revine la categoria B 
scurtă „incursiune” < 
(1956) în categoria A. 

6. Pri- 
după o

care fac parte majoritatea com- 
ponenților lotului republican. 
Remarcăm pe cei mai în formă 
dintre jucătorii care vor evolua 
ii finală: I. Dragomirescu (E- 
nergia Ploești), Tiberiu Sze- 
mani (Voința Tg. Mureș) și 
Tiberiu Negru (Voința Craio
va).

Tot atît de disputate se anun
ță a fi și întrecerile din cadrul 
finalei feminine care vor înce
pe la 28 noiembrie pe arena 
Recolta. Așa cum arătam în 
cronicile anterioare, iucătoarele 
noastre au o bună pregătire 
și au înregistrat în ultimul 
timp rezultate valoroase. De 
asemenea, sportivele noastre 
sînt de valori foarte apreciate, 
fapt ce va duce la rezultate 
strînse. Echipele finaliste din 
acest an sînt: Voința Timișoa
ra, Voința Cluj, Flamura roșie 
Tg. Mureș și Locomotiva P.T.T. 
(campioană pe anul 1955).

N. O.

Tot la sfîrșitul. săptămînii tre
cute s-au încheiat și campionatele 
(masculin și feminin) de califi
care. In campionatul masculin, 
s-au calificat pentru categoria B 
formațiile Voința Sighișoara și E- 
nergia Constanța, iar în cel femi
nin au cîștigat dreptul de a par
ticipa Ia campionatul categoriei A 
formațiile Flamura roșie Mediaș și 
Energia Mija. Un ultim amănunt 
legat de încheierea activității la 
handbalul de cîmp : din campiona
tul feminin categoria A au retro
gradat Flamura roșie U. T. Timi
șoara și Flamura roșie Buhuși, iar 
din campionatul masculin catego
ria B Energia Tîrgoviște și Ști
ința Cluj.

Iată clasamentele, putem spune 
definitive, pentru că restanțele ce 
mai sînt de jucat nu mai pot in
fluența configurația lor :

MASCULIN

MASCULIN -CATEGORIA A

1. ȘTIINȚA TIM. 22 15 3 4 219:136 33
2. C.C.A. 22 14 5 3 220:147 33
3. Din. Or. St. 22 14 1 7 174:127 29

4. Energia Timiș. 22 12 2 8 202:173 26
5. Energia Reșița 21 9 4 8 159:147 22
6. Știința Iași 22 9 4 9 163:161 22
7. Energia Ploești 22 10 1 11 169:175 21
8. FI. r. Cisnădle 22 9 3 10 160:106 21
9. Voința Sibiu 22 9 2 11 134:131 20

10. Ener. Făgăraș 22 8 2 12 146:168 18
11. Progr. Arad 22 3 3 16 132:258 9
12. Dinamo 6 Buc. 21 3 2 16 117:186 8

FEMININ CATEGORIA A

1. PROG. OR. ST. 22 17 4 1 102:48 38
2. FI. r. St. roșu 22 15 4 3 92:50 34
3. FI. r. Sibiu 22 14 3 5 64:41 31
4. Progr. T. Mureș 22 12 6 4 61:31 30
5. Șt. Min. înv. 22 12 6 4 61:45 30
6. Știința I.C.F. 22 9 4 9 58:49 22
7. FI. r. Sighiș. 22 5 7 10i 50:58 17
8. Recolta Avîntul

Codlea V 4 7 11 45:71 15
9. Știința Timiș. 21 2 11 8 19:42 15

10. Energia Reșița 22 5 3 14 35:74 13
11. Fl. r. U.T.T. 22 3 5 14 23:55 11
12. FI. r. Buhuși 21 1 4 16, 16:62 6

1. RECOLTA 
JIMBOLIA
2. Știința I.C.F.
3. Progresul 
Odorhel

4. Din. Tg. Mureș
5. Știința Galați
6. Energia I.C.M.

Reșița
7. LOC. G. N. 
București

8. Recolia Variaș
9. Progr. Bacău

10. Energia Sibiu
11. Ener. T-viște
12. Știința Cluj

CATEGORIA B

22 18 2 2 218:107 3a
22 18 2 2 246:123 38

22 18 0 •4 200:136 36
22 11 1 10 162:160 23
22 10 1 11 165:185 21

22 10 1 11 173:198 21

22 7 3 12 139:146 17
22 8 1 13 133:155 17
22 8 1 13 160:167 17
22 7 2 13 170:185 16
22 5 0 17 120:200 10
22 4 2 16 136:242 10

IN LIBRARII puteți găsi exce
lenta lucrare „Alimentația sporti
vului" de prof. dr. Emil Crăciun 
și antrenor Gh. Epuran. Folosind 
o bogată bibliografie și rezultatele 
a numeroase observații și expe
riențe efectuate în condițiile spe
cifice țării noastre, această primă 
lucrare originală, care tratează 
dificila problemă a alimentației 
sportivului în efort, nu trebuie să 
lipsească djn biblioteca tehn eieni- 
lor și a sportivilor.

Vă sfătuim să îmbogățiți com
partimentul beletristic al biblio
tecii voastre cu interesantul volum 
de amintiri al artistei poporului 
Lucia Sturza Bulandra, cu cele 
două volume care cuprind opera 
lui Goethe, „Poezie și adevăr", în 
traducerea acad. Tudor Vianu și 
cu romanul Italiei Soare, 
Calaff". ~ 
doua din 
kespeare, 
Dumitriu 
care n-au 
ceasță carte înaintea epuizării pri
mei ediții.

PE ECRANE și-au făcut apariția 
trei producții italiene, de valoare 
inegală. „Aida", o reușită ecrani
zare a operei lui Verdi în inter
pretarea Sophiei Loren și-a atras 
aprecieri elogioase. Mai modestă, 
comedia „Bigamul" oferă totuși 
spectatorilor momente de reală 
destindere, satirizînd totodată u- 
nele aspecte ale justiției burgheze. 
In schimb „Povestiri din Roma" 
decepționează...

Recent au început „Zilele 
filmului cehoslovac" din al căror 
program desprindem „Dalibor", o 
producție în culori după opera cu 
același nume a lui Bedrich Sme
tana. In cursul lunii următoare, în 
repertoriul cinematografelor vor 
intra o serie de filme noi, printre 
care producția sovietică „Primele 
bucurii" după romanul cu același 
titlu de K. Fedin, „Papa Dolar", 
o valoroasă realizare a studiourilor 
maghiare, pelicula anglo-germană 
„O aventură în Marea Carafbe- 
lor", interesant documentar al 
vieții submarine, filmele franceze 
„Tata, mama, nevasta și eu", „In- 
drăgostiții" și „Prietene de noap
te" și remarcabila producție ita
liană „Feroviarul".

IUBITORII MUZICII vor afla 
două vești bune. țțrima : ansam
blul de cîntece și dansuri al SPC 
a inițiat' un nou 
col muzical, operele-concert, 
stînd din 
însoțită de 
cunoscute 
două acte, 
cu „Cavaleria Rusticană' 
Mascagni, la 9 și 15 dec., în sala 
Ateneului R.P.R. a doua se referă 
la bogatul repertoriu al formații
lor Filarmonicii de Stat „George 
Enescu" în actuala stagiune. Este 
vorba despre concertele de 
instrumentală, vocală și 
meră care vor avea loc în 
miercuri și vineri în sala 
de concertele de marți, din sala 
studio, rezervate tinerilor inter- 
preți precum și de o întreagă serie 
de alte forme de prezentare a 
muzicii simfonice.

„Familia
De asemenea, ediția a 
„ Hamlet" de W. Sha. 

în traducerea lui Petru 
stă la dispoziția celor 
reușit să-și procure a-

gen de specta- 
con- 

interpretarea integrală, 
explicații, a celor mai 

opere intr-unu! sau 
începutul va fi făcut 

i" a lui

muzică 
de ca- 
fiecare 
Dalles,



specific curselor de fond.

Campionatul ciclist de

Aspect
sub conducerea internaționalului

Plutonul fruntaș rujează susținui 
St. Poreceanu (C.C.A.).

(Foto: I. MIHAICA)

Părerea noastră:

mare fond poate deveni 
o competiție de prim plan

După desiașurarea ediției din 
acest an a campionatului ciclist 
de mare fond, în coloanele zia
relor au apărut multe articole, 
în care cronicarii respectivi au 
luat atitudine împotriva lipsurilor 
maiî'lfeslate de organizatorii com
petiției, lipsuri care au făcut ca 
această dificilă întrecere să se 
desfășoare într-un anonimat to
tal, pe un traseu uneori impro
priu și în condiții (este vorba 
de hrană și cazare) în general 
necorespunzătoare. Toate cele re
latate în presă nu au făcut de 
cît să pună pe „tapet" probleme 
atît de discutate în timpul des
fășurării întrecerii (păcat că ele 
nu au avut ioc înainte!) și pen
tru rezolvarea cărora delegații 
au propus de multe ori soluții 
echitabile, menite să aducă o tur
nură nouă în organizarea acestui 
gen de competiție. Cu o parte 
din cele prepuse de delegații a- 
sociațlilor, tehnicienii și condu
cătorii echipelor sîntem de acord, 

a 
ce 
să

cu seamă în ceea

pri'H

mo- 
pă- 

cam-

Părerea noastră coincide cu 
lor mai 
privește alegerea traseului: 
fie în întregime asfaltat! In ceea 
ce ne privește însă, nu ne-am 
oprit aici. Consuiltîndu-ne cu spe
cialiști în materie și după prea
labile discuții cu alergătorii (în 
special cu cei care ne-au repre
zentat țara în marile concursuri 
internaționale) am găsit o nouă 
formulă care să sooată din a- 
nonimat competiția și s-o trans
forme într-o întrecere de 
plan.

In primul rîrd, va trebui 
dificat traseul. Astfel, după 
rețea noastră, itinerariul 
pionatului ciclist de mare fond, 
ediția 1957, ar putea să fie 
mătorul : 
etapa
III- a
IV- a 
tapa 
etapa 
Vil-a 
circuit 
IX-a Oradea—Cluj; etapa 
Cluj—Sibiu; etapa X!-a Sibiu— 
Orașul Stalin; etapa Xll-a cir
cuit în jurul Orașului Stalin; e- 
tapa XIII-a Orașul Stalin—Bucu
rești. Acest traseu va măsura în 
jurul a 2.000 km. De ce îl pro- 
pulnem? Pentru simplul motiv că 
ruta sugerată de noi cuprinde 
numai șosea asfaltată. In conti
nuare, propunem invitarea la a- 
ceasfă competiție a unor echipe 
de club din R. P. Bulgaria,

ur-
etapa I-a Iași—Bacău; 

Il-a Bacău—Buzău, etapa
Buzău—București; etapa

București—Orașul Stalin; e-
V- a Orașul Stalin—Sibiu;
VI- a Sibiu—Cluj; .
Cluj—Oradea; etapa VUI-a

în jurul Oradei;

etapa

etana 
X-a

De la Csmisia centrală de șah
In urma abaterilor de la disci

plina sportivă de care s-au făcut 
vinovați unii participant la semi
finalele campionatului republican 
masculin individual de șah, Biroul 
comisiei centrale de șah a dictat 
următoarele sancțiuni;

Candidatul de maestru Soos Bela 
ă fost suspendat pe 1 an de la 
orice activitate șahistă, deoarece a 
părăsit concursul în mod nejustifl- 
cat, provocînd perturbații în desfă
șurarea întrecerilor.

De asemenea, au fost suspendați 
pe 1 an maeștrii sportului G. Ale- 
xandrescti și P. Voiculescu, pentru 
acte de indisciplină.

Au fost suspendați pe 6 luni can
didatul de maestru M. Șuteu și Gh. 
Balogh, pentru retragere nejustifi
cată din concurs.

Sancțiunile intră în vigoare la 
data de 6 noiembrie a.c.

traseelor cu 
se va eco- 

ciclist (dete- 
îr.grijorătoa-

R.P.F. Iugoslavia și R. P. Unga
ră. Problema materială în ceea 
ce privește invitarea echipelor 
străane poate fi rezolvată prin 
nemcluderea în lista de part-cî- 
panți a echipelor C.C.A. II, 
Energia II și prin contopirea for
mațiilor Locomotiva și Recolta. Se 
creează astfel locuri și fonduri 
libere cu care se pot acoperi 
cheltuielile de participare ale for
mațiilor străine invitate la com
petiție. Ce ar însemna traducerea 
în viață a propunerilor noastre?

1) . Prin evitarea 
drumuri neasfaltate 
nomisi materialul 
riorat în proporție 
re de drumurile proaste); se va 
contribHi la o mai bună pregătire 
a rutierilor noștri care 
prezintă în competițiile 
tionale (știut fiind că acestea 
se desfășoară numai pe trasee 
asfaltate); se va contribui direct 
Ia ridicarea mediilor orare și im
plicit la progresul sportului cu 
pedale din țara noastră.

2) . Invîtîndu-se formații 
străinătate va crește interesul 
pentru competție și popularitatea 
alergării.

3) . Antrenorii vor renunța la care priveSc jj, rao(j
”’i echipei lor, co-

ne re
in terna-

din

tacticile < 
strict poziția 
laborînd pentru victoria finală 
a formațiilor noastre.

4) . Lupta fiind mult mai des
chisă, acțiunile hotărîtoare se 
vor înmulți și vor contribui la 
dinamizarea întrecerii.

5) . Pentru marele public com
petiția va apărea într-o nouă lu
mină, desigur favorabilă, punîn- 
du-se astfel șl mai mult în va
loare eforturile considerabile (e- 
galate doar în puține discipline 
sportive) pe care le depun aler
gătorii de-a lungul întrecerilor 
cicliste de fond.

H. NAUM

R EV 1ST A „CULTURA FIZICĂ ȘI SP0R7(‘

Un prețios îndrumar în munca noastră"
Revista Cultură Fizică și Sport, 

organ al Comitetului pentru Cul
tură Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, va sărbători 
ÎU curînd zece ani de apariție.

Străduindu-se să aducă un aport 
substanțial pe tărîmul cercetării ști
ințifice și aplicării metodelor înain
tate în scopul dezvoltării culturii 
fizice și sportului în țara noastră, 
revista Cultură Fizică și Sport s-a 
dovedit a fi unul din factorii princi
pali care au adus — prin varieta
tea și valoarea temelor tratate — o 
contribuție prețioasă la creșterea 
nivelului profesional al antrenorilor 
ca și la ridicarea măiestriei spor
tivilor noștri.

In pragul acestei aniversări, am 
cerut cîtorva dintre cei care au 
urmărit, în mod regulai, evoluția 

’ revistei, în special prin prisma pro
blemelor de instruire și de metodică, 
să-și expună punctul de vedere, 
în legătură cu conținutul revistei-

„Pentru cei care muncesc în do
meniul culturii fizice și spoitului 
— ne-a precizat profesorul Mihai 
Epuran, șeful catedrei de psihologie 
a Institutului de Cultură Fizică — 
activitatea revistei Cultură Fizică 
și Sport este îndeajuns de cunos
cută.

Aș dori să mă opresc, totuși, asu
pra unor aspecte privind orientarea 
acestei reviste ca și asupra unor 
lipsuri. Astfel, dacă în primii ani de

LOM REPREZEHTÂTÎV
Priane uhaaeie masuri luate 

în vederea unei cit mai bune 
pregătiri a lotului republican de 
tenis de masă a fost și aceea 
privind intensificarea antrena
mentelor. Toată lumea fiind 
de acord, jucători, antrenori, co
misia centrală și Direcția jocuri 
sportive din C.C.F.S-, s-a tre
cut la fapte. Cînd s-a ajuns însă 
la punerea în practică a celor 
discutate a intervenit o „mică” 
defecțiune. Lițpsea sala respec
tivă in care să se facă pregăti
rea, așa cum fusese proiectată. 
Aceasta este însă o poveste mai 
veche...

La fiecare început de toamnă 
din ultimii ani, jucătorii noștri 
fruntași de tenis de masă 
trăiesc sub semnul unei îngri
jorări: unde se vor antrena? 
Pină acum s-a reușit, cu chiu 
cu vas, să se găsească o sală, 
fie cea de la Planificare, fie cea 
de la Floreasca- In această 
toamnă, data începerii pregăti
rilor a fost fixată pentru înce
putul lunii septembrie. Antrena
mentele au început la 13 sep
tembrie, mtr-o sală cu un spa
țiu de joc și iluminație cu totul 
insuficiente. In sfirșit, după 
multe promisiuni și nenumărate 
aminăn, motivate prin aceea 
că sala Floreasca ar fi fost în 
reparație, lotul nostru reprezen-

Despre cHnamavistw bwețteni, ciștigătoii ai Cupei R.P.R. la oină
A face o scurtă prezentare a e- 

chipei de oină Dinamo București 
este un lucru destui de simplu și 
mai ales plăcut. Motivul? Un pal
mares cu care puține formații se 
pot lăuda: de trei ori campioană 
republicană (1951, 1952, 1953) și 
anul acesta cîștigătoare a Cupei 
R.P.R.

E drept că în acest șirag de vic
torii au existat unele ...pauze. 
Printre ele se nwnără și Wringe- 
rea suferită de dinamoviștii bu- 
cureșteni în meciul lor cu oo'.egii 
de asociație din Tr. Severin, »n 
faza die zonă a campionatului 
R.P.R. Insuccesul acesta i-a îm
piedicat să obțină din nou titlul de 
campioni dar i-a stimulat și mai 
mult pentru activitatea viitoare. Și 
tinerii jucători de oină de la Di
namo București s-au prezentat la 
finala Cunei R.P.R., la Pioești. de
ciși să termine învingători tradi
ționala competiție. Mai bine pre
gătiți, mai disciplinați, cu mai 
multă putere de luptă, anlictod 
exact îndrumările tactice ale an
trenorului I. Popescu-Buftea. cei 11 
oiniști bucureșteni au triumfat în 
toate întîlnirile susținute, învin- 
gind pînă la urmă și redutabila 
formație a Științei București, care 
cîștigase de curînd campionatul 
țării.

Un fapt care ilustrează dîrzenia 
dinamoviștilor s-a petrecut cu o- 
cazia acestei ultime întîlniri, cind 
Știința București conducea cu sco
rul de 16—15 și studenții nu mai 

apariție orientarea și conținutul re
vistei nu au fost totdeauna ia înălți
me, ceea ce este explicabil pentru 
o publicație care-și caută drumul 
și năzuiește să-și formeze o ,,per
sonalitate’’, în schimb în ultima 
vreme s-a observat o sensibilă creș
tere valorică. Totuși, consider că 
în etapa actuală, nivelul revistei 
ar putea fi și mai ridicat, pentru 
a răspunde integral exigențelor ac
tiviștilor din acest domeniu. De 
asemenea, contactul cu cititorii și 
colaboratorii ar trebui să fie mai 
strîns, organizîndu-se discuții am
ple pe marginea unor probleme ri
dicate de redacție (nu numai pro
bleme de instruire)”.

Profesorul M. T. lenescu, șeful 
serviciului pentru educație fizică 
din Ministerul ’nvățămînt-ului, ne-a 
formulat punctul său de vedere în 
termenii următori :

„Cei care au urmărit problemele 
tehnice și metodice legate de prac
ticarea diferitelor ramuri de sport 
au găsit în paginile revistei Cul
tură Fizică și Sport un bun tovarăș 
de drum, care le-a deschis orizon
turi largi și perspective noi. De-a 
lungul activității ei, revista a tra
tat problemele muncii de instruire 
în atletism, înot, tir, schi etc. la 
un nivel foarte înalt. In același 
timp, ca organ al C.'C.F.S./C.M. re
vista are meritul de a fi difuzat 
tn rîndul sportivilor, antrenorilor și

DE OS DE MASA NU
ta tiv a început să se antreneze 
abia la 15 octombr* la Ffc>‘ 
reaisca. Deci, cu numai zece zile 
înaintea turneelor de la Viena 
și Belgrad. Menționăm că pînă 
la 15 octombrie sala Floreasca, 
deși în „reparație”, a putut fi 
totuși folosită pentru un festival 
al modei... In prezent, situații 

gfOTf CRITIEE
nu este aproape cu nimic mai 
bună. In această sală mai fac 
antrenamente luptătorii, bas- 
chetbaliștii, voleibaliștii, hand- 
baliștii, etc. Au loc totodată nu. 
meroase manifestații sportive 
care, de cele mai multe ori, ne
cesită o pregătire premergătoa
re a sălii- In această situație, 
fruntașii tenisului de masă de 
la noi sînt purtați de colo-colo, 
neputindu-și desăvîrși pregăti
rile, deși îi așteaptă un greu se. 
zon de întîlniri internaționale, 
care vor culmina cu campiona
tele mondiale de la Stockholm. 
Mai mult chiar, din cauza pro
gramului competițional încărcat 
de la sala Floreasca, unde nu 
știm din ce cauză au prioritate 
alte discipline sportive care nu 
au în perspectivă un campio
nat mondial, nu se poate orga

aveau de trecut decit doi oameni 
prin careurile adversarilor. Atunci, 
sfaturile antrenorului pentru un 
joc cakn, cu mingi purtate fie in 
diagonală fie lateral, cu tras nu
mai atunci cind adversarul este 
dezorganizat în apărare, și-au gă
sit ecoul — ambii echipieri ai Ști
inței fiind loviți — și dinamoviștii 
au ciștigat astfel patru puncte 
consecutive: odată cu ele, partida 
și Cupa.

Acest minunat efort de voință a 

Echipa Dinamo București,
Riadul de sus: D. Sandu, _ _.r ,..... __  ______ , . .
Boboc, I. Raita, I. Popescu.Buftea (antrenorul echipei), .. . 
Baban. Rîndul de jos: P. Sulea, i~ Dobrovăț. Gh. Gheorghe.

ne-a oferit si 
antrenor al a-

ca și pentru

profesorilor de educație fizică, noua 
concepție care stă la baza mișcării 
de cultură fizică și sport.

Tot astfel, popularizarea experien
ței înaintate a sportivilor sovietici a 
constituit pentru redacție o impor
tantă preocupare’’.

Păreri foar.e interesante în legă, 
tură cu conținutul revistei și cu ori
entarea sa viitoare 
prof. G. Zugrăvescu, 
social,iei Progresul-

. Pentru tehnicieni 
sportivi, revista Cultură Fizică și 
Sport înseamnă un preț'os sprijin 
în activitate. Eu insiuni mi-am îm
bogățit cunoștințele in domeniul 
muncii de instruire, studiind o serie 
de articole care ni-au edificat asu
pra metodelor de antrenament ale 
unor sportivi renumiți ca Zatopek, 
Ciudina șa. sau indicațiile metodi
ce date de numeroși tehnicieni, prin
tre care Preobrajenschi, Filin, Spi
er, Pădureanu etc.

Deosebit de prețioase au fost des
crierile procedeelor tehnice și tac
tice noi, însoțite de schițe sau chi- 
nograme, ca și discuțiile referitoare 
la anumite probleme de importanță 
majoră, cum ar fi aceea a speciali
zării timpurii.

Ce-aș dori să citesc pe viitor în 
paginile revistei? Mai întîi, cît mai 
multe materiale de actualitate, urmă, 
rindu-se, cu precădere, o serie de 
indicații simple, dar utile pentru

SE POATE ANTRENA!
niza nici măcar o competiție in 
toată regula simbăta și dumini
ca, adică atunci cind publicai 
ar putea urmări meciurile, iar 
jucătorii s-ar găsi în situație de 
adevărat concurs.

Intr-adevăr, sala Floreasca nu 
poate fi afectată exclusiv an
trenamentelor sportivilor, însă 
este de dorit o planificare mai 
riguroasă a orelor de antrena
ment ca și a z-llelor de concurs. 
Problema pregătirii lotului r&? 
publican de tenis de masă va 
putea fi rezolvată favorabil 
mai în momentul cind se 
găsi o sală corespunzătoare 
cestui scop. Și posibilități 
xistă. De pildă, una din 
meroasele săli de sport ale li
ceelor Inicureștene. in orice caz, 
soluția trebuie găsită cît mai 
curînd, pentru că nu este nor
mal ca sportivii care au adus 
glorie țării noastre să nu aibă 
posibilitatea să se pregătească 
în cele mai tune condițitmi. Mai 
ales că întîlnirile internaționale 
dificile sînt aproape și do
rim cu toții ca reprezen
tanții tenisului nostru de 
masă să ne aducă noi per
formanțe de valoare mon
dială. Pentru aceasta însă, sînt 
neapărat necesare condiții op
time de pregătire-

C. SEVEREANU

nu. 
va 
a_ 
e- 

nu-

fost posibil numai datorită disci
plinei, orientării tactice și valorii 
tehnice apropiate al2 compcoenți- 
ior echipei. Așa a ajuns Dinamo 
București una din cele mai bune 
formații de specialitate. un tot 
armonios, care demonstrează cu 
prisosință frumusețea acestui sport, 
de la bătăile în majoritato diner io 
de bar și pină la spectaculoasele 
sisteme aplicate la prindere. De 
pe urma unor asemenea exemple, 
oină nu foiositare decît de

cîștigă toarea Cupei R.P.R., 
D. Opri șan, Al. Ciobanu, V.

ediția 1956.
Grama, V.
I. Pica, l.

îndrumar în munca

solicitați a fost și dr. 
din colectivul de an-

marea masă a antrenorilor noștri : 
Ar fi indicată atragerea unui număr 
cît mai mare de colabora tori, teh
nicieni consacrați în diferite disci
pline. Revista să ajungă să fie cel 
mai prețios 
noastră.”

Printre cei 
Ian Arnăutu, 
trenori ai lotului R.P.R. de atletism. 
Părerea lui? Iat-o, redată în puți, 
ne cuvinte.

„De la apariția ei și pînă astăzi 
revista Cultură Fizică și Sport a 
constituit un izvor de cunoștințe 
prețioase pentru sportivii noștri. 
Cânți nutul ei a evoluat an de an. 
Cred că pe viitor, revista ar tre
bui să publice mai multe articole 
scrise de specialiști străini, sau 
traduceri ale articolelor pe care a- 
ceștia le-au publicat în diverse re
viste apărute în străinătate.”

Cele de mai sus reprezintă obser. 
vațiuni deosebit de utile pentru con
ducerea revistei. Ținînd seama de! 
acestea, conducerea revistei vai 
putea oferi, într-un mod și mai efi
cient, cadrelor noastre de tehnicieni! 
ca și sportivilor fruntași, îndrumării 
cate să lărgească sfera cunoștințe-! 
lor lor în domeniul muncii de ins
truire.



Prima zi de atletism, primii campioni: V. Kuf, C. Dumas, O. Fikotova
Întrecerile atletice din cadrul 

actualei Olimpiade au polarizat 
în cea mai mare măsură atenția 
spec atorilor din Melbourne și 
stau în centrul discuțiilor tutu
ror celor care urmăresc de la 
zeci sau mii de kilometri ceea ce 
se întîmplă în aceste zile în ca
pitala statului Victoria. Tocmai 
de aceea tribunele stadionului o- 
limpic au fost umplute de peste 
100.000 de spectatori care au ur
mărit, de multe ori cu ,,sufletul 
Ia gură", luptele deosebit de 
dîrze ale primei zile de concurs. 
Timpul frumos, cu soare și cer 
senin, ca și pista — ajunsă, în 
sfîrșit, în stare excelentă — au 
favorizat în mare măsură reali
zarea unor rezultate valoroase, 
subliniate prin vii aplauze de 
spectatori. Atletul sovietic Vladi
mir Kuț, eroul Festivalului de la 
București, a fost și de data a- 
ceasta omul zilei. Deși cu cîteva 
zile înainte fusese rănit la cap 
Intr-un accident de automobil, 
Kuț a găsit inepuizabile resurse 
morale și fizice, pentru a termi
na învingător întrecerea pe 
ItO.OOO m. Parcurgînd distanța în
tr-un ritm uluitor, el a încheiat 
cursa într-un timp care întrece cu 
31,4 secunde vechiul record olim
pic. Chiar de la plecare, cum îi 
este obiceiul, Kuț se instalează

8h. Negrea l-a invins pe sud-africanul Van Vouren 
in prima reuniune a turneului olimpic de box

Gheorghe Negrea (R. P. R.) 
J 4

Cu multe ore înainte ca însera
rea 6ă fi coborît peste orașul ce
tei de a XVI-a ediții a Jocurilor 
Olimpice, tribunele la West Mel
bourne Stadium erau ocupate. A- 
icna, situată la o distanță apre
ciabilă de centrul orașului, într-u- 
na din 6uburbitle sale, cartierul 
Footscray, este așezată chiar lingă 
malul fluviului Yarra. Anul trecut. 
West Melbourne Stadium a căzut 
pradă unui incendiu uriaș, care a 
însemnat, de fapt, un neașteptat... 
noroc, întrucît oficialitățile din 
com tetul de organizare al J. O. 
s-au grăbit să-l reconstruiască 
pentru a putea adăposti în cele 
mai bune condițiuni turneu! olim
pic de box. Acum, West Melbourne 
Stadium înainte vreme o arenă 
de proporții reduse și cu o apa
ratură învechită, a devenit un a- 
devăirat stadion, utilat după cele 
mai moderne cerințe și cu o ca
pacitate de aproximativ 8.000 
tocuri.

Prima reuniune a adus un fru
mos succes culorilor țării «noastre» 
Tînărul campion al categoriei se
migrea, Gheorghe Negrea, l-a în
fruntat Pe redutabilul pugilist sud- 
aifrican Van Vouren. Lupta a foot 
deosebit de înverșunată de la pri
mul și pînă la ultimul sunet de 
gang. Van Vouren a contrat dese
ori atacurile năvalnice ale lui Ne
grea, dar acesta n-a dat înapoi și, 
în ultima repriză, utilizînd cu pre
cizie directele, și-a depășit adver- 
darul. Decizia la puncte i-a fost 
Ktribuită Iui Negrea, care în felul 
acesta se califică pentru turul ur
mător al competiției.

Cu mult interes a fost urmărită 
întîlnirea de categorie muscă din- 

. tre campionul european Edgar Ba
sel (Germania) și sovieticul Vla- 

. dimir Stolnikov. Cei doi boxeri 

la conducerea plutonului, urmă
rit însă pas cu pas de puternicul 
său adversar, englezul Gordon 
Pirie. Pentru a face ca povestea 
de la Bergen să nu se mai re
pete, Kuț forțează mereu, dar Pi
rie nu-1 slăbește o clipă. „Rupe
rea" pe care o încearcă atletul 
sovietic la 3.000 m. rămîne fără 
rezultat. La jumătatea cursei am
bii atleți trec în timpul extraor
dinar de 14:08,0. După 7 km. Kuț 
și Pirie ajung și întrec cu un tur 
o serie de concurenți. Faptul a- 
cesta este viu aplaudat de spec
tatorii entuziasmați de frumuse
țea luptei sportive. Se pare totuși 
că povestea de la Bergen va fi 
reeditată (atunci, pe 5.000 m. 
Kuț a condus toată cursa, dar pe 
ultimele sute de metri Pirie a ob
ținut victoria și un nou record 
mondial)... Dar iată că înaintea 
km. 9 Pirie dă semne de obo
seală. Kuț sezisează momentul 
cel mai favorabil și plasează un 
atac hotărîtor care-i aduce victo
ria.

Proba de săritură în înălțime 
a debutat cu o mare surpriză: 
în cadrul calificărilor, desfășura
te dimineața, recordmanul Euro
pei. suedezul Bengt Nilsson 
(2,11 m.) nu a obținut înălțimea 
ștand ard de 1.92 m. și a fost eli
minat din concurs. Cei 21 de

s-au mai intiinit odată in acest an, 
victoria revenindu-r lui Sttfoikov. 
Ceea ce a însemnat atunci o veri
tabilă surpriză, a fost de astă dată 
o confirmare a calităților fizice 
excepționale ale pugilistului sovie
tic. Stolnikov a impus de la pri
mul sunet de gong, un ritm infer
nal. Basel nu și-a putut pune în 
funcțiune obișnuita tactică a boxu
lui de la distanță, bazat pe depla
sări rapide, fiind pur și simplu 
copleșit de vitalitatea atacurilor 
luj Stolnikov. Acesta a acționat cu 
precizie în „corp la corp" și a cu
cerit o confortabilă victorie la 
puncte.

Alte rezultate; muscă: Tom 
Spinks (Anglia) b. p. S. Harris 
(Pakistan) ; 'A. Laudio (Argenti
na) b p. A. Ludik (Africa de 
Sud) ; So Ciu Son (Coreea de 
sud) b. p. A. Adelo (Filipine) ; 
cocoș ; R. Bath (Australia) b. p. 
H. Jayasury (Ceylon) ; pană: P. 
Hâmălainen (Finlanda) b. KO 
rep. II M. Smith (Irlanda) ; R. 
Schroter (Germania) b. p. P. Me
lendrez (Filipine) ; ușoară : T.
Ishimaru (Japonia) b. p. Tom Do
novan (Noua Zeeiandă) ; A. La- 
ghetko (U.R.S.S.) b. p. F. Nunes 
(Argentina) ; semigrea: A. Woj
ciechowski (R. P. Pol.) b. KO 
rep. III L. Risberg (Suedia) ; <9. 
Panunzzi (Italia) b. p. G. Collins 
(Canada).

Deoarece, La cîntarul oficial bo
xerii americani Harry Smith (pa
nă) și Choken Maekawa (cocoș) 
au depășit greutatea, au fost eli
minați din concurs. Propunerea an
trenorului american Holt, de a fi 
admiși în categoriile imediat su
perioare, a fost respinsă.

INDISCREȚII OLIMPICE
PIRIE DESPRE ÎNVINGĂTORUL 

' SAU

Irt difuzorul aparatului de radio, 
vocea recordmanului mondial la 
5.000 m., Gordan Pirie, era aceea 
a unui om sfîrșit, la capătul pu
terilor. La clasica întrebare „Ce 
ne puteți 6pune despre cursă?* — 
răspunsul a fost următorul:

„Well... Nu pot decît să-l felicit 
pe Kuț. A fost formidabil 1 M-a 
omorît pur și simplu... A schimbat 
mereu trena, făcînd să-mi pierd 
ritmul. Cînd credeam că! se domo
lește, atunci abia pornea în sprint. 
N-am mai putut să rezist. Ași fi 
preferat ca alergarea să albe 1000 
de metri mai puțin..." — a termi
nat printr-o glumă cel care desa- 
măgise pe suporterii săi, trecînd 
abia al optulea linia de sosire.

CINE A FOST AL PATRULEA?

Tot cursa de 10.000 m. a prile- 
1 juit primul litigiu al Olimpiadei. 

concurenți calificați au prilejuit 
o luptă remarcabilă^ categoric cea 
mai interesantă din istoria probei 
și, , care a durat aproape 10 ore. 
Majoritatea participanților au do
vedit' buna lor pregătire și mai 
cu seamă.... răbdare. Recordmanul

lumii, negrul american, în vîrstă 
de 19 ani, Charles Dumas a ob
ținut, în cele din urmă, victoria. 
El a trecut din prima încercare 
toate înălțimile, mai puțin cele 
de la 2,03 și 2,10 m. O compor
tare frumoasă au avut și atleții 
Porter, Kașkarov și Petersson, 
clasați pe locurile următoare, ale 
căror rezultate întrec vechiul re
cord olimpic al americanului Wal
ter Davis.

A treia finală a zilei, proba de 
aruncare a discului, s-a încheiat 
cu surprinzătoarea victorie a re-, 
cord manei cehoslovace, tînăra me
dicinistă, Olga Fikotova. Ea a 
avut o comportare constantă, ob- 
ținînd 50.67 m. în calificări și 
apoi 53,69 m. în concursul pro- 
priu-zis. Ultimul din aceste re
zultate întrece cu 1,85 m. cel mai 
bun rezultat al său. In această 
probă, reprezentanta țării noastre 
Lia Manoliu a ocupat locul IX 
cu 43.90 m., din cele 13 atlete

Primele intilnsri 
la hochei pe iarba

l.a  întreceri participă 12 echipe 
(in locul Olandei a fost introdusă 
Australia) împărțite în 3 serii. 
Iată programul: 24 noiembrie: 
Germania—Noua Zeeiandă; An
glia—Kenva.’ 26 noiembrie: Sin
gapore—S.U. A.; India—’Afganis
tan; Australia—Malaya. 27 noiem
brie: Pakistan—Noua Zeeiandă;
Germania—Belgia; 28 noiembrie: 
Singapore—Afganistan; India
SUA: Mâlaya—Kenya 29 noiem
brie: Pakistan—Germania; Belgia— 
Noua Zeeiandă. 30 noiembrie: In
dia — Singapore; Afganistan —
S.U.A.; Anglia—Australia. La 3 
decembrie cîștigătoarea seriei A în- 
tîlnește echipa clasată pe locul doi 
în seria C, iar prima din seria B 
va întîlni pe prima clasată în se
ria C. La 6 decembrie va avea loc 
finala.

Primele rezultate: 'Anglia—Ma
laya 2—2; Australia—Kenya 2—0. 
Pakistan—Belgia 2-0.

Pe locul 4 a fost cronometrat ini
țial germanul Herbert Schade, care 
după ce trecuse însă linia de so
sire nu arăta de loc că este dis- 
pts să se oprească. Schade conti
nua să alerge mai departe... După 
cîteva minute de derută la masa 
oficialilor, comportarea aparent 
ciudată a fondistului german și-a 
găsit explicația. Schade mai avea 
de parcurs un tur întreg de sta
dion, ceea ce a și făcut, fiind în
scris pe tabel la locul care i se 
cuvenea: 9. Al patrulea în cursă 
fusese polonezul Jerzy Krziszko- 
tviak.

CU FOARFECELE ȘI MAȘINA 
DE TUNS

Halterofilii au trăit primele emo
ții încă în fața cîntarului oficial, 
unde pentru a face greutatea re
glementară unii au fost nevoiți 
să-și... tundă părul. Iată că pentru 
obținerea unei performanțe la O- 
limpiadă este nevoie să renunți și 
la un asemenea element de bază 

cite și-au cucerit dreptul de a 
participa în concurs. (La calificări 
au concurat 22 atlete).

Lupte de o dîrzenie excepționa
lă au furnizat întrecerile prelimi
nare la cursele de 100 m., 800 m. 
și 400 m. g. In proba de garduri, 
reprezentantul nostru Ilie Savel 
a avut o comportare bună, reu
șind să se califice pentru semi
finalele care se desfășoară astăzi.

REZULTATELE TEHNICE:

10.000 m. :1.V1. Kuț (U.R.S.S.) 
28:45,6 — campion olimpic; nou 
record olimpic; vechiul record de 
29:17,0 aparținea lui Zatopek —;
2. J. Kovacs (Ungaria) 28:52.4;
3. A. Lawrence (Austral.) 28:53,6
record australian ; 4. Krziszkowiak 
(Polonia), 29:00,0 — record polo
nez ; 5. K. Norris (Anglia)
29:05,9; 6. Cer-niavski (U.R.S.S.), 
29:21,6; 7. Power (Austral.) 29:21,7; 
8. Pirie (Anglia) 29:31,5.

ÎNĂLȚIME: 1. Ch. Dumas
(S.U.A.) 2,12 m. — campion o- 
limpic; nou record olimpic; ve
chiul record de 2,04 m. aparținea 
lui W. Davis —; 2. Porter (Aus
tral.) 2,10 m.; 3. I. Kașkarov
(U.R.S.S.) 2,08 m. ; 4. S. Peter
sson (Suedia) 2,06 m.; 5. Mon
ney (Canada) 2,03; 6. Sitkin 
(U.R.S.S.) 2,00.

DISC FEMEI : I. Olga Fikoto
va (Cehoslovacia) 53,69 m. — 
campioană olimpică; nou record 
olimpic; vechiul record de 51,42 
m. era deținut' de N. Ponomare
va ; record cehoslovac —; 2. I. 
Begleakova (U.R.S.S.) 52,54 m.; 
3. N. Ponomareva (U.R.S.S.) 
52,02 m. ; 4. A. Brown 4S.U.A.) 
51,35 m.—nou record al S.U.A. 
—; 5. A. Elkina (U.R.S.S.) 
48,20 m.: 6. I. Avellan (Argen
tina) 46,73 m.

400 m. GARDURI (serii) : I. I. 
G. Davis (S.U.A.) 51,3; 2. Lean 
(Austral.) 51,4; 3. Oguski (Japo
nia) 53,2; Il-a. 1. Southern 
(S.U.A.) 51,3; 2. Kane (Anglia) 
51.8; 3 Goodacre (Austral.)
52,5; III. 1. Culbreath (S.U.A.) 
50,9; 2. Cury (Franța) 51,6 — re-

SCRIMA a început cu surprize
Australienii nu prea sint fami

liarizați cu scrima. Dar asta nu-i 
împiedică pe localnici să umple 
pînă la refuz sălile de festivități 
ale primăriei din cartierul Saint

al farmecului masculin, cum este 
podoaba capilară! Dar merită de
sigur să te întorci acasă tuns chi
lug dacă pe piept vei purta o me
dalie olimpică...

BUCURII DILUATE

Boxerul Nicky Gargano, italian 
născut la Londra, care apără cu
lorile Angliei în actualele J. O., 
este mare favorit la categoria se- 
mi-mijlocie. Dar, culmea, englezii 
sint cei care regretă în primul rînd 
și cel mai mult, șansele campio
nului european. De ce? Pentru că 
— după cum comentează presa en
gleză — aceste pronosticuri îl vor 
determina pe Gargano să pără
sească rîndurile amatorismului, pre
ferind veșmintul profesionistului. 
Și astfel, din nou — ca totdeauna, 
de altfel — boxul amator englez va 
rămîne fără vedete, iar Anglia va 
fi părăsită, în favoarea Americii, 
de către actuala speranță a boxu
lui insular.

cord francez egalat —; 3. Apari
cio (Columbia) 52,15 IV- 1- Par-j 
ker (Austral.) 53,5; 2. Campade- 
lis (Grecia) 53,7 ; 3. Amado (Porto 
Rico) 54,3; V. 1. Lituiev (URSS) 
51,6; 2. Potgieter (Africa de Sud)' 
52,0; 3. Mildh (Finlanda) 52,1 ; 
VI. 1. Iulin (U.R.S.S.) 52,1 ; 2, 
Ilie Savel (Romînia ) 52,2; 3.
Shaw (Anglia) 52,5. Primii doi 
clasați din fiecare serie s-au cali
ficat pentru semifinale. In cele 
două semifinale vor lua startul: 
I—: Davis (S.U.A.), Southern
(S.U.A.), Cury (Franța), Potgie
ter (Africa de Sud), Iulin 
(U.R.S.S.) și Parker (Austral.) ; 
II — : Culbreath (S.U.A.), Lean 
(Austral.), Savel (Romînia), Litu
iev (U.R.S.S.), Kane (Anglia), 
Campadelis (Grecia).
, 100 m. PLAT (sferturi de fi
nală): I — 1. Morrow (S.U.A.) 
10,3 — record olimpic egalat —;
2. Agostini (Trinidad) 10,5; 3.
Rae (N. Zeeiandă) 10,6 (în acea
stă serie au fost eliminați germa
nul Fiitterer și maghiarul Goldo- 
vany) ; II—1. Alurchison (S.U.A.) 
10,3 — record olimpic egalat —;
2. Khaliq (Pakistan) 10,5; 3.
Konovalov (U.R.S.S.) 10,7; III— 
1. Hogan (Austral.) 10,5; 2. To
karev (U.R.S.S.) 10,7; 3. Le-
venson (Canada) 10,8; IV— 1.
Baker (S.U.A.) 10,4; 2. Germar
(Germania) 10,6; 3. Foik (Polo
nia) 10,6. Toți acești atleți s-au 
calificat pentru semi-îinale.

800 m. (serii) : I — 1. Boysen 
(Norvegia) 1:52,0; 2. Hewson
(Anglia) 1:52,1 ; 3. Yoshikake
(Japonia) 1:52,3; II — 1. Court
ney (S.U.A.) 1:52,7; 2. Farrell
(Anglia) 1:52,8; 3. Depast’as
(Grecia) 1:53,0; III —1. Bailey 
(Austral.) 1:51,1; 2. Sowell
(S.U.A.) 1:51,3; 3. Leva (Belgia) 
1:52,0; IV—1. Nielsen (Dane
marca) 1:51,1; 2. Spurrier (S.U.A.) 
1:51,5; 3. Butchart (Austral.)
1:51,6; V—1. Johnson (Anglia) 
1:50,8: 2. Djian (Franța) 1:51,1;
3. Szentgali (Ungaria) 1:51,8. 
Toți acești ațleți vor lua startul 
în semifinale.

Kilda (unde se desfășoară între
cerile de scrimă), după cum nu-î 
împiedică pe scrimerii reprezen
tanți ai gazdei olimpice să răs
toarne „calculul hîrtiei". Nu mai 
departe ieri dimineață, în seriile 
eliminatorii ale probei pe echipe 
la floretă bărbați: AUSTRALIA- 
UNGARIA 8—8! Mare surpriză 
olimpică, prima dintre cele înre
gistrate ieri și desigur, prima 
dintre cele multe care vor punc
ta cel mai îndelungat concurs 
din actualele J. O. (Întrecerile de 
scrimă au început ieri și se vor 
încheia în penultima zi olimpică
— 7 decembrie). Totuși maghiarii 
au obținut victoria în fața aus
tralienilor prin tuș-averaj, avînd 
mai puține tușe primite: 57—65.

Saint Kilda — sau mai precis, 
întrecerile floretiștilor — ne-au 
oterit ieri și alte surprize: Cam
pioana olimpică din 1952, Franța, 
a fost învinsă cu 9—7 de echipa 
Uniunii Sovietice (debutantă în 
J.O, și campionate mondiale), dar 
floretiștii sovietici au fost în- 
trecuți — apoi — cu .același 
scor și toț atît de neașteptat, de 
formația Belgiei. Campionii o- 
limpici, stimulați (ca să nu spu
nem speriați) de spectrul elimi
nării, au zdrobit echipa Belgiei 
cu 10—4. Așa că din prima gru
pă a „eliminatoriilor" ș au califi
cat pentru semifinale (vor avea 
loc luni) Franța și U.R.S.S.

In grupa a II-a a eliminatorii
lor au fost respectate pronos
ticurile. Italia, campioană mon
dială în 1955 și Anglia, clasată 
pe locul III la ultimele mondiale 
au surclasat pe columbieni cu 
9—0 (nu s-a mai tras în conti
nuare) și, respectiv, 15—1. Cali
ficate, deci, fără emoții: Italia 
și Anglia.

In cea de a III-a grupă com
pusă din . Ungaria, S.U.A. și Aus
tralia, după ce maghiarii au 
cîștigat — așa cum au cîștigat
— în fața Australiei, gazdele au 
fost învinse de S.U.A. cu 13—3. 
Pentru semifinale s-au calificat 
astfel :Ungaria și S.U.A.

Să vedem ce se va întîmplă in 
continuare. In ori și ce caz este 
foarte greu de întrevăzut viitoa
rea campioană olimpică.
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CONGRESEAzi, primul meci 
al turneului de fotbal 
D. R. S. S. — Germania

Turneul de fotbal începe astăzi 
prin desfășurarea întîlnirilor pre
liminare. întrecerea fotbaliștilor va 
fi inaugurată de partida dintre 
reprezentativele Uniunii Sovietice 
și Germaniei. Evoluția fotbaliști
lor sovietici este așteptată cu ne
răbdare. De altfel, specialiștii sînt 
în totalitate de acord că reprezen
tativa Uniunii Sovietice are 
mai mari șanse de ă cîștig^ 
neul.

Față de modul cum s-au 
zentat la antrenamente, o bună 
impresie au lăsat și echipele 
R.P.F. Iugoslavia — alcătuită în 
mare majoritate din elemente ti
nere — R. P. Bulgaria — compusă 
din jucătorii de la T.D.N.A. —• 
și Germaniei — în care figurează 
fotbaliști din R.iD. Germană și 
R.F. Germană.

Prin tragere la sorți au fost fi
xate și celelalte jocuri eliminatorii: 
Anglia — Tailanda (la 26 noiem
brie), Australia — Japonia (la 27 
noiembrie) și S.U.A. — R.P.F. Iu
goslavia (la 29 noiembrie). Echipa 
R.P. Bulgaria s-a calificat direct 
în turul următor.

Programul întîlnirilor din zilele 
de 29, 30 noiembrie și 1 decembrie 
va fi stabilit — tot prin tragere la 
sorți — după disputarea meciuri
lor anunțate mai sus.

Surprize la lialtere
Scriam cu cîteva zile înainte, că 

toate recordurile olimpice La hal
tere sînt în pericol. După primă zi 
a întrecerilor, lucrul acesta s-a a- 
deverit pe deplin, ba mai mult, 
Ia categoriile cea mai ușoară și 
semiușoară au fost doborîte și- 
recordurile lumii la triatlon.

Primele două întreceri au luat 
sfîrșit cu victoria halterofililor a- 
mericani. Rezultatele constituie 
fără îndoiailă o mare surpriză a- 
vînd în vedere performantele ante
rioare ale noilor campioni. Noile 
recorduri mondiale și olimpice a- 
parțin lui Charles 
la categoria cea 
lsac Berger 352,5 
semi-ușoară. Iată 
gfstrate :

Vinci 342,5 kg. 
mai ușoară și 
kg. la categoria 
rezultatele înre-

A ÎNCEPUT turneul de baschet
Joi, baschetul a avut exclusivi 

tate la Olimpiadă. Se poate spune 
că întrecerile olimpice au început, 
propriu-zis, cu meciurile de bas
chet. Peste 4000 de spectatori au 
urmărit, în sala Palatului Expozi
ției, întîlnirea dintre reprezenta
tivele U.R.S.S. și Canadei. Bas- 
chetbaliștii sovietici au terminat 
învingători la mare diferență: 
97—59 (46—20) lăsînd o impresie 
excelentă. Jucătorii sovietici s-au 
mișcat foarte bine. Cel mai bun 
om al formației a fost Ozerov. De 
la canadieni s-a remarcat Pickel. 
A impresionat, îndeosebi, precizia 
deosebită a echipei sovietice în 
aruncările de la semidistanță și 
lovituri libere. Antrenorul echipei 
Franței, Busnel, a declarat; „E- 
chipa sovietică s-a mișcat admi
rabil. Formația primă are coeziu
ne, viteză, maturitate".
C

< AILEIISM: Bărbați; Săritura cu prăjina, aruncarea ciocanului, 
săritura în lungime (calificări) ; 50 km. marș (finală) ; 400 m. 
garduri (semifinale și finală); ciocan și lungime (finalele); 100 
rn. plat (semifinale și finala); 800 m. (semifinale); Femei: 100 m. 
plat (serii și semifinale).

BASCHET: jocuri în seriile eliminatorii.
CANOTAJ ACADEMIC: recalificări la schif simplu; dublu; 

f. c.; 2 -F 1; 4 L c.; 4 + 1 ; 8 + 1.
BOX: întrecerile din cadrul primului tur.
FOTBAL: U.R.S.S.—Germania.
HALTERE: întreceri în categoriile ușoară și semimijlocie.
HOCHEI PE IARBĂ: meciurile: Germania — Noua Zeelandă 

Anglia — Kenya.

2

FAVORIȚII AU RAMAS PE PLANUL
DE PENTATLON

Cornel componențiiunul din
care a participat ieri la Oaklands Hunt Club
Hunt Club s-au In-

Vena, 
dern

La Oaklands 
curcat ieri toate pronosticurile La 
pentatlon modern. Favoriții — ne 
referim la echipele Uniunii Sovie
tice, Ungariei și Suediei, precum 
și la pentatloniștii Thofelt (Sue- 
da), Benedek (Ungaria), Tarasov, 
Novikov sau Deriughin (U.R.S.S.) 
au fost depășiți cu multe puncte de

CATEGORIA CE'A MAI UȘ0A- 
RA : 1. CHARLES VINCI (S;U.A).
342.5 kg. (105, 105, 132,5) 2. Vla
dimir Stogov (U.R.S.S.) 337,5
(105, 105, 127,5) 3. Mahmud
Namdjou (Iran) 332,5 kg. (100 
102,5, 130) 4. Iun lin no (Coreea) 
320 kg. 5. Kim ai lan (Coreea)
307.5 kg. 6. Josnohamdu (Japonia) 
305 kg.

CATEGORIA SEMI UȘOARA: 
ISAC BERGER (S.U.A.) 352,5 kg. 
(107,5 107.5 137,5) 2. Evghenii
Man ce v (U.R.S.S.) 342,5 kg. (110, 
100, 127,5) 3. Marian Zielinski 
(Polonia) 335 kg. (105, 102,5
127,5). Performanța polonezului 
este remarcabilă. întrecerile con
tinuă azi cu desfășurarea întrece
rilor la categoriile ușoară și 6emi 
mijlocie.

In cealaltă partidă disputată joi, 
echipa ciankaișistă a dispus de 
Coreea de Sud cu 83—76 (42—28).

Vineri, echipa Franței a dispus 
de Singapore cu 80—54 iar Fili- 
pinele au învins Thailanda cu 
94—55.

In ziua a doua a turneului de 
baschet aten(ia tuturor spectatori
lor, a fost reținută de întîlnirea 
dintre echipele R. P. Bulgaria și 
Uruguayului. Vecinii noștri s-au 
comportat excelent, conducînd la 
pauză pe uruguayeni cu 38—35. 
Revenirea din partea a doua a jo
cului pe care o marchează urugua- 
yenii se soldează cu un avantaj 
minim de două coșuri și jumătate, 
care Ie-a adus victoria, cu 70—65. 
In rest, s-au înregistrat următoa
rele rezultate: S.U.A.-Japonia 98— 
40 (33—20); Brazilla-Chile 78—59 
(39—34).

echipei noastre de pentatlon mo- 

formații și concurenți cotați mai 
slab, după ultimele campionate 
mondiale. Este elocvent faptul că 
proba de călărie desfășurată ieri 
dimineață a revenit americanului 
George H. Lambert care la Macolin 
a obținut de-abia 254,5 p. la a- 
ceastă probă, fiind chiar la un pas 
de descalificare. Formațiile S.U.A., 
Finlandei și U.R.S.S. s-au descur
cat cu mai multă dibăcie prin di
ficultățile exagerate presărate pe 
cei 5 km. ai traseului de călărie. 
Componenții acestor echipe -au a- 
plicat principiul „prudența este 
mama înțelepciunii'* și nu au gre
șit. terminînd traseul fără pena
lizări. In schimb, aproape toți cei
lalți participanți au suportat han
dicapul die puncte al propriilor gre. 
șeii efectuate la trecerea obsta
colelor. Așa se explică faptul că 
exceptînd echipele S.U.A., Finlanda

Atențiune Melbourne,
Incepînd de duminică 25 noiem

brie, Radiodifuziunea Romînă în 
colaborare cu Comitetul Olimpic 
Romîn transmite o emisiune spe
cială pentru lotul olimpic al R.P.R. 
de la Melbourne. Primele «misiu
ni se vor transmite în zilele de 
25,26*28 și 30 noiembrie între ore
le 12.30—12.55 Pe lungimea de un
dă 15.250 kilocicli.

Emisiunea intitulată „Vești de 
acasă” va cuprinde informații po
litice, știri sportive, culturale, spi
cuiri din presă despre Jocurile O- 
limpice, sumanul presei centrale 
etc. De asemenea se va transmite

revelația probelor de canotaj academic,Sovieticii și australienii
adversari periculoși pentru vislașii americani...

Așteptată cu justificat intetes, 
premiera turneului olimpic de ca
notaj academic a prilejuit mai întîi 
emoții participanților (vremea a 
fost nefavorabilă: vînt lateral, cer 
noros) și apoi tot atîtea surprize 
specialiștilor. Calificările desfășu
rate vineri cu începere de la ora 
8,30 dimineața (ora Melbourne) 
s-au caracterizat și printr-o neaș
teptat de slabă participare in toate 
probele. Astfel, numai 12 concu
renți s-au prezentat la startul pro
bei de simplu (la semifinalele de 
la Helsinki au luat parte 18 con- 
curenți).

S-au calificat: Ivanov (URSS) 
7’26,1; Mc. Kenzie (Australia) 
7:28,8; — în seria I; Vlasic (Jugo
slavia) 7:31,3; Fersen (Germania) 
7:34,4 — în seria a H-a; Rely 
(S.U.A.) 7:24,8 și Kocerka (R.P. Pol) 
7.28,1 — în seria a III-a, uimind 
ca în recalificări să se întîlnească: 
Hill (Noua Zeelandă), Rabeder 
(Austria), Martinoli (Italia), Hat- 
ziyakumis (Grecia), Fox (Anglia) 
și Fromberg (Mexic).

O surpriză o constituie necalifi- 
carea directă a englezului Fox, 
clasat pe locul patru în finala de 
simplu de la Helsinki. întrecerile 
au continuat cu proba de 2 f.c. în 
care s-au calificat Noua Zeelandă 
7:32,6, Australia 7:37,2 (seria I). 
Germania 7:30,1, Danemarca 7:36,6 
(seria a II-a), S.U.A. 7:19,5 și
U.R.S.S. 7:29,9 (seria a III-a).

Astăzi în recalificări se întîlnesc 
Italia-Belgia și Austria. Dacă com
portarea echipajelor S.U.A., cam
pioană oFmpică și Germaniei (cam
pioană europeană) era previzibilă, 

ș. U.R.S.S., — toate celelalte for
mații au totalizat, pe trei concu
renți, sub 2000 de puncte, ceea ce 
este foarte puțin. S.U.A., cu doi 
concurenți clasați pe primele două 
locuri (Lambert și J. Daniels), a 
acumulat un avantaj de aproape 
550 puncte față de Finlanda și 600 
puncte faiță de U.R.S.S., zestre care 
o instalează acum ca principală 
favorită. Reprezentativa Uniunii 
Sovietice este singura în măsură 
să ajungă pe „evadata" de ieri. 
Ungaria și Suedia au pierdut prea 
muite puncte la călărie pentru ca 
să mai tindă spre titlul olimpic.

Echipa noastră a fost prin
tre cele care nu s-au descurcat 
în dificilul traseu de la Oak- 
lands. Dintre cele 12 formații 
participante, reprezentativa noa
stră a terminat a VHl-a cu 
1160 p. Dumitru Țintea s-a clasat 
pe locul 16 (din 43 de concurenți) 
pcrcurgînd traseul în 11 minute și 
29 secunde (717,5 p.), Cornel Vena 
a realizat 13 min. 11 sec. (locul 22) 
— 442,5 p., iar Victor Teodorescu 
a venit pe locul 33 (18 min. 10 
soc.) cu O p. întrucît a căzut de 
pe cal.

La călărie au fost stabilite ur
mătoarele clasamente; INDIVI
DUAL: 1. G. Lambert — 1070 p< 
(timp 9 min. 39 sec.), 2. J. Daniels 
-■ 1062,5 p. (9 min. 35 sec.); 3. 
Luis F. Riera Carles (Argentina)
1052.5 p. (9 min. 39 sec.)..* 11. 
Gabor Benedek (R.P.U.) 10 min. 
56 sec., 12. /van Deriughin 
(U.R.S.S.) 11 min. 02 sec : ECHI
PE : 1. S.U.A. 3020 p., 2. Finlan
da 2512,5 p., 3. U.R.S.S. 2457,5 p., 
4 R.P. Ungafă 1727,5 p., 5. Mexic 
1700 p„ 6. Suedia 1550 p., 7. Chili
1467.5 p., 8. R.P. ROMINA 1160 
p , 9. Australia 1060 p., 10. Brazi
lia 472,5 p., 11. Anglia, 12. Sud- 
a frica.

Astăzi are loc proba de spadă.

vorbește București!
muzică populară și ușoară romî- 
nească, precum și muzică la cere
rea ascultătorilor noștri de la 
Melbourne.

O rubrică interesantă va fi fără 
îndoială „Vă vorbesc cei de aca
să”. In cadrul ei, membrii lotului 
olimpic al R.P.R. vor auzi vocile 
rudelor, prietenilor și tovarășilor 
de acasă.

Familiile, prietenii, tovarășii de 
muncă și de sport pot transmite 
mesaje membrilor delegației olim
pice a R.P.R., prin radio. Mesa
jele se pot transmite prin interme
diul C.O.R. telefon 5.07.88.

s
X

■■
U.R.S.S. 8:06,6, Australia

Germania 8:03,3, Austria

T. KOCERKA 
(R. P. Polonă) 

în schimb cea a echipajului belgian 
(locul II la Helsinki) a oferit E-t 
justificat prilej de comentarii.

La 2+1, rezultate oarecum scon
tate : 
8:15,9, S.U.A. 7:42,8, R. P. Polonă 
7:43,7, “ 7 ;
8.11,2. Echipajele din Chile, Belgia 
ți Finlanda își vor disputa azi ce
lelalte două locuri pentru semifi
nală.

Interesante au fost întrecerile din 
cadrul probei de 4 f. c. în care nici 
unul din cele 5 echipaje finaliste 
la Helsinki nu s-a calificat pentru 
semifinalele acestei ediții. De remiar. 
cat că la această probă s-au cali
ficat numai echipajele cîștigătoare 
în cele patru serii: Canada 6:36,6, 
S.U.A. 6:59,2, U.R.S.S. 6:39,7 și 
Italia 6:41,9. urmînd ca in recalifi
cări să se reîntilnească : Germania, 

HOTARIR! ALE CONGRESULUI 
COMITETULUI OLIMPIC 

INTERNAȚIONAL

Continuîndu-și lucrările, congre
sul Comitetului Olimpic Internați^ 
na! a luat în discuție problema de 
regulament privind desfășurarea 
concursurilor olimpice la o ramură 
sportivă la care sînt înscrise mai 
puțin de 12 țări. Nu s-a luat o ho- 
tărîre urmînd ca această problemă 
să fie discutată din nou la con
gresul care va avea loc la Sofia a- 
nul viitor cînd se va elabora și 
programul Jocurlior Olimpice de ia 
Roma din 1960. In anul 1958 
congresul C.I.O. se va ține la 
Tokio.

Pe de altă parte, a fost apro
bată propunerea de a se include la 
viitoarele Jocuri Olimpice de iarnă 
probele de patinaj viteză pentru 
femei.

Comitetul a hotărît să coopteze 
ca membru pe generalul Stoicev. 
președintele Comitetului olimpic al 
R.P. Bulgaria. (Agerpresl

12 MINUTE IN LOC DE 15
Miercuri s-a întrunit la Melbour

ne congresul federației internațio
nale de lupte. Ca președinte a fost 
reales în unanimitate Roger Cou- 
lon (Franța). Congresul a aprobat 
afilierea ca noi membre a fede
rațiilor Indoneziei și Trinidadului.

O discuție aprinsă s-a purtat în 
jurul modificării actualului regula
ment. Deși federațiile Suediei, R. 
Cehoslovace, R.P. Polonă și ale al
tor țări au votat împotrivă, s-a a- 
doptat schimbarea esențială care 
prevede ca întîlnirile de lupte cla
sice să fie disputate—după J.O.— 
pe distanța de 12 minute în loc de 
15 minute cum era pînă acum. 
De asemenea s-a hotărît introduce
rea rezultatului de meci nul (A- 
gerpres)
CONGRESUL FEDERAȚIEI IN
TERNAȚIONALE DE ATLETISM

Cu prilejul congresului Federa
ției internaționale de atletism 
(I. 'A. A. F.) a fost acceptată ca 
membră a federației secția de at
letism a R. D. Germane. Ca ur
mare a acestei decizii Federația 
internațională de atletism a re
comandat comisiei speciale să o- 
mologheze recordurile mondiale 
obținute de Sportivii din R. D. 
Germană în ultima vreme. După 
cum 6e știe echipa feminină a 
R. D. Germane a stabilit anul a- 
cesta un nou record mondial în 
proba de ștafetă 4x100 m cu timpul 
de 45”2/10. Performanța de 45”l/10 
stabilită de o echipă unită a Ger
maniei nu a fost omologată.

(Agerpres)

6:06,4,

Australia, Danemarca, Franța (cla
sată pe tocul doi la Helsinki), Cuba,
R. P. Ungară, R. P. Polonă și Fin
landa. Echipajul brazilian a tost 
descalificat.

In ultimele trei probe s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 4 + 1: 
seria I: Italia 7:00,0; U.R.S.S. 
7:07,5; seria a II-a: Suedia 6:57,9; 
Danemarca 7:05,3; seria a III-a:
S. U.A. 7:01,8, Australia 7:01,9. In 
recalificări: Noua Zeelandă. Finlan
da, Brazilia și Cuba.

8+1 : seria I: Australia 6:05,8, 
Canada 6:07,1; seria a II-a: R. 
Cehoslovacă 6:09,3, Japonia 6:11,8. 
Seria a III-a : Suedia 6:06,4, 
U.R.S.S. 6:06,5. Echipajul S.U.A. 
(campion olimpic la Helsinki 1952) 
n-a reușit să se califice direct pen
tru semifinale și va participa in 
recalificări împreună ou echipajele 
Angliei, Franței și Italiei.

dublu vîsle: S. U. A. 6:54,5; 
U.R.S.S. 6:44,4. (Pentru recalifi
cări : Anglia, Uruguai. Belgia, Ger. 
mania, Australia, R. Cehoslovacă).

Primele întreceri t’’n cadrul tur
neului de canotaj academic au scos 
în. relief forma bun” a vîslașilor 
sovietici; ei s-au oali.icat în toate 
probele la care au luat parte. De 
asemenea, s-au făcut remarcați viȘ- 
lașii australieni care au constituit 
o veritabilă surpriză.

întrecerile continuă azi cu reca
lificările. Luni vor avea loc semi-, 
finalele, iar marți după-amiază vorrț 
cunoaște pe noii campioni olimpici^

R. V- j



Tenis de masă
Peste cîteva ziile pasionalii teni

sului de masă din Capitală vor 
avîa prilejul să urmărească evo
luția primilor noștri jucători și 
jucătoare. Ei se vor întîlnimarți și 
miercuri după-amiază în sala Flo
reasca, în cadrul unui concurs de 
verificare. Cu acest prilej își va 
face debutul în fața spectatorilor 
romîni cunoscutul jucător maghiar 
Zoltan Bcrczik, revelația ultime
lor turnee internaționale de la 
Viena și Belgrad1,

Vor avea loc două concursuri 
sistem turneu: simplu bărbați și 
simplu femei. La proba masculină 
vor participa 9 jucători: Berczik, 
Gantner, Harasztosi, Reiter, Șir- 
lincan, Andronache, Bujor, Bottner, 
Pesch, la fete vor concura 
Ella Zeller, Sari Szasz, Ma
ria Golopența, Mariana Ba- 
rasch. Irma Magyari, Geta Stru- 
geru-Pitică, Catrinel Fălea și 
Anita Babichian. Toate partidele 
se vor disputa sistem „cel mai bun 
din cinci seturi".

ȘAH
CEI MAI BUNI JUCĂTORI 
Al ȚARII PORNESC SA-Șl 

DESEMNEZE CAMPIONUL

Finala campionatului republican, 
competiția internă „supremă” a 
șahiștilor noștri, reprezintă de fie
care dată — cum este și firesc — 
concursul cel mai tare Și cel mai in. 
tensant al anului. Anul acesta 

însă, mai mult de cit oricând, și-au 
dat întîlnire in finală într-adevăr 
toate valorile șahului nostru. Iată 
de ce a IX-a ediție a campionatu
lui R.P.R. promite o competiție pa
sionantă și cu. atît mai aprigă cu 

cit primii doi clasați (campionul 
și vice-campionul) vor reprezenta 
țara noastră la turneul zonal din 
cadrul campionatului mondial de 
șah ce se va desfășura anul viitor.

Inițial, formula campionatului 
R.P.R. pe anul 1956, prevedea o fi
nală mai bogată, cu 22 participan- 
ți: 4 invitați direct, (Bălănel-cam- 
pionul țării, Ciocîltea, participant 
la turneul de la Moscova în timpul 
desfășurării semifinalelor, Ghițescu 
și Troianescu ca jucători cu cel mai 
bun rezultat individual la Olimpia
dă) și 18 calificați în cele trei 
semifinale. Acum, din cauza retra
gerii lui Giinsberger (reținut de în. 
datoririle saie școlare și prin sus
pendarea maeștrilor G- Alexandre-- 
cu și Voiculcscu pentru abateri de 
la disciplină, turneu) va avea nu
mai 19 jucători.

Cititorii noștri au urmărit între; 
cerea dîrză (și deseori nu lipsită 
de surprize) a semifinalelor. 6ele 
trei turnee premergătoare finalei 
au avut darul, în cele din urmă, 

să ducă la o selecție judicioasă a 
participanților și — exceptînd „ava
riile” unor jucători consacrați ca 
Seimeanu, Costea, R. Alexandrescu, 
— cei mai buni au reușit să-și facă 
drum în finală.

Cine va cîștiga ? Pronosticurile 
sînt totdeauna hazardate. Mai ales 
în cazul de față c*nd, aruneîndu-ne 
ochii pe lista participanți.jr, con
statăm că mai bine de jumătate 
din cencurenți pot emite pretenții 
justificate la primul loc. Bălanei a 
cîștigat de trei ori campionatul țării 
și’ are, cum s-ar spune, experiență. 
Dar și Troianescu și CiocHtea au 
fost campioni ai R.P.R., Halic de 
mai multe ori campion al Romîniei 
iar Urseanu, Rădulescu și Reicher 
s-au aflat și ei în cîteva rîndiuri la 
un pas de victorie. Foarte bine re-

f.r
f     ' ' - • - • ' ■ ’ —  

AZI

BOX. — Sala Dinamo, ora 19: Vo
ința __.. Energia, în cadrul campiona
tului republican pe echipe. (Biletele 
pentru această gală s-au pus în vîn- 
zare la Agenția centrală Pronosport, 
cal. Victoriei 9, și la casele stadio
nului Di^amoh

GIMNASTICĂ. — Sala Floreasca. 
ora 9: Concursul de verificare pen
tru categoriile maeștri și maestre. 
Ora 17: Campionatul republican in
dividual masculin (exerciții impuse).

NATAȚIE. — Bazinul Floreasca, 
ora 19,30: întreceri în cadrul Cupei 
Păcii. Participă înotătorii fruntași 
din Capitală.

MÎINE

BASCHET. — Sala Dinamo, de la 
ora 14,30, următoarele meciuri din 

prezentată va fi tânăra generație a 
șahului nostru prin jucători ca Ghi
țescu, I. Szabo, Mititelu, Drimer, 
Radovici, Șuta, Gavrilă. Interesantă 
de urmărit evoluția unor debutan.ți 
în finală ca Pall, Pitpinic, Pavlov, 
și A. Negrea, dintre care ultimii doi 
sînt încă juniori.

Tragerea la sorți va avea l°c luni 
dimineață, un.iînd ca în după-amia- 
za aceleiași zile, în sala Ministe
rului de Finanțe din Str. Smîrdan 
Nr. 5, să înceapă prima rundă.

GIMNASTICĂ
Ultima confruntare pe anul în 

curs între gimnaștii fruntași ai 
țării noastre va avea loc azi și 
mîine, în sala Floreasca, în ca
drul întrecerilor campionatului re
publican individual masculin.

Spre deosebire de anii trecuți; 
cînd gimnaștii au fost prezenți 
intr-un număr apreciabil la startul 
campionatelor, anul acesta partici
parea va fi mult mai redusă, fiind 
invitați doar 12 dintre cei mai buni 
maeștri și cei care lucrează la a- 
ceastă categorie. Această hotărire 
în privința participării la campio
nate a unui număr redus de gim- 
naști fruntași a fost luată de Biroul 
Comisiei Centrale de specialitate 
în urma analizei ultimului concurs 
de verificare, unde s-a relevat in
suficienta pregătire a majorității 
concurențiior pentru competiții de 
asemenea amploare. _

Deci, ne putem aștepta la o în
trecere de ridicata valoare în care 
cei 12 gimnaști, prezentînd exerci
țiile impuse din cadrul programu
lui olimpic, vor căuta să demon
streze măiestria lor în această ra
mură de sport atît de pretențioa
să. In acJași timp ei vor depune, 
bineînțeles, toate eforturile pentru 
cucerirea mult doritului titlu de 
campion al R.P.R.

întrecerile încep la ora 17.

VOLEI
LUNI IN SALA FLOREASCA
PROGRESUL C.P.C.S. — ȘTI

INȚA I.C.F.. UN MECI CARE 
POATE DECIDE CAMPIOANA

ȚARII
Capul de afiș al etapei campio

natelor republicane de volei este 
deținut de jocul care se va desfă
șura luni la Floreasca. E vorba de 
derbiul echipelor feminine, care 
6e dispută — ca de obicei în ul
timii ani — între echipele Progre
sul C.P.C.S. și Știința I.C.F. A- 
ceastă întîlnire are o veche și 
frumoasă tradiție, prețuită nu nu
mai prin importanța pe care a 
avut-o și o are pentru primul loc, 
ci și prin spectacolul de calitate 
pe cane l-a oferit întotdeauna. Fap
tul că multe din componentele a- 
cestor formații fac parte din echi
pa reprezentativă (Tinela Pleșo- 
ianu, Natalia Cernat de la Pro
gresul C.P.C.S., Doina fvănescu, 
Sonia Cokeriu. Cornelia Moraru de 
la Știința I.C.F.), iar celelalte ju
cătoare au și ele o valoare recu
noscută, prezintă a garanție (con
firmată întotdeauna) pentru un joc 
spectaculos și valoros. Va fi un 
meci foarte greu, — ne-a declarat 
antrenorul studentelor, profesorul 
Neculai Murafa, și știm că fiecare 
set pe care-1 vom pierde ne va di
minua șansele la titlu. Jucătoarele 
de la Progresul sînt mai rutinate, 
dar sper ca elanul elevelor mele să 
fie hotărîtor".

Deși nu au avut condiții de pre
gătire, componentele echipei cam
pioane sînt și ele optimiste. „Vom

cadrul campionatelor republicane: 
Locomotiva P.T.T. — Dinamo Tg. 
Mureș (m), Știința I.C.F. — Progre
sul Oradea (f), Dinamo București — 
Energia Cluj (f), Energia București 
— Știința Min. Invățămîntului Buc.
(f), Știința I.C.F. — C.C.A. (ml.

BOX. — Sala Giulești, ora 10: 
C.C.A. — FI. roșie, în cadrul cam
pionatului republican pe echipe.

CICLOCROS. — Ora 10, din fața 
sălii Floreasca, plecarea în concursul 
organizat de comisia orășenească de 
specialitate. Sosirea în același loc.

FOTBAL. — Stadionul Giulești, ora 
11.45: Locomotiva Buzău — Progre
sul Alexandria (Cupa Comisiei Cen
trale); ora 14 : Locomotiva București- 
Energia Flacăra Ploești (sferturi de 
finală ale Cupei R.P.R.).

GIMNASTICA. — Sala Floreasca, 
ora 9: Concursul de verificare pen
tru categoriile maeștri și maestre. 
Ora 17: Campionatul republican in
dividual masculin (exerciții liber a- 
lese). 

lupta din toate puterile pentru vic
torie sau măcar pentru dojă seturi, 
care nc pot asigura primul loc, 
ne-a spus căpitana echipei, maestra 
sportului Tinela Pleșoianu. Sper să 
facem un joc bun, deși nu am avut 
condiții bune de pregătire. In ulti
ma săptămină, de pildă, singurul 
antrenament a constat dintr-un 
joc amiaal susținut cu Locomo
tiva".

Al doilea meci ca importanță al 
etapei se va disputa, tot luni după 
amiază în sala Floreasca, între e- 
chipele masculine Dinamo Bucu
rești și C.C.A. Indiferent de po
ziția actuală în clasament a ace
stor formații, întiinirea este aștep
tată cu mult interes, pe deplin 
justificat de valoarea confruntări
lor precedente dintre Dinamo și 
C-C.A.

Restul meciurilor din această 
etapă se dispută mîine, astfel: FE
MININ: Locomotiva București — 
Voința Sibiu, Flamura roșie Cluj 
— Dinamo București, Energia Bu
curești — Dinamo Timișoara, Pro
gresul Cluj — Voința Orașul Sta
lin; MASCULIN: Locomotiva Bu
curești — Știința Arad, Știința Ti
mișoara — Progresul Galați, Ener
gia Orașul Stalin — Progresul 
Cluj.

Tenninifid la egalitate (0-0) cu Locomotiva Grivița Roșie, 
Dinamo a devenit campioană a R. P. R. la rugbi

Cele două puncte cucerite în ur
ma rezultatului de egalitate obți
nut joi, pe un teren dificil, aco- 
perit de zăpadă, în compania 
campioanei de anul trecut — Lo
comotiva Grivița Roșie — i-au 
fost suficiente echipei Dinamo pen
tru a cuceri titlul de campioană 
pe anul în curs. In urma jocului 
egal, Locomotiva Grivița Roșie, 
care s-a clasat pe locul III în cam
pionat, poate avea însă satisfac
ția unei comportări meritorii și 
a unui bilanț favorabil în fața 
echipei campioane: o victorie, un 
joc egal și un averaj pozitiv 9—6. 
Este o performanță care recoman
dă din plin tînăra echipă feroviară 
și-i arată perspectivele de viitor.

Așa cum 6-a desfășurat partida, 
fiecare dintre echipe putea obține 
victoria; 'Dinamo în prima repriză 
iar Locomotiva în cea secundă. 

Ambele echipe au cheltuit multă

LUPTE. — Sala liceului de băieți 
nr. 12 j(str. Italiană), ora 9.30: 
Campionatul de lupte libere — faza 
de regiune.

NATAȚIE. — Bazinul Floreasca 
ora 19: întreceri în cadrul Cupei 
Păcii. Participă înotătorii fruntași 
din Capitală.

POPICE. — Arena ,.Energia 23 Au
gust’’ (Bd. M’uncii, stația de tram
vai 23 August): Finala campionatu
lui republican masculin pe echipe.

RUGBI. — Stadionul Tineretului, 
teren IV, ora 11: Dinamo IX — E- 
nergia Petroșani (cat. A), ora 12,30: 
Finala campionatului republican de 
juniori. (Energia M.T.D. — Locomo
tiva Grivița Roșie).

VOLEI. — Sala Dinamo, de la 
ora 8,30, următoarele meciuri din 
cadrul campionatelor republicane: E- 
nergia București — Dinamo Timi
șoara (f), Locomotiva București — 
Voința Sibiu (f), Locomotiva Bucu
rești —■ Știința Arad (m).

BOX
Azi și online gongul va răsuna Pe 

trei ringuri chemirad la întrecere 
■pugiliștii echipelor programate în a 
V a etaț> ă a campion aiului repu
blican de box.

Astdseară, spectatori bucureș- 
teni își dau întîlnire în sala Di
namo la or,a 19. Ii așteaptă o reu
niune „tare", în cadrul căreia Vo
ința — echipa neînvinsă a com
petiției — suportă atacu.) îndârjit 
al Energiei. Metalurgiștii sînt puși 
pe „fapte mari”. Ei s-au pregătit 
cu grijă și speră să stopeze seria 
victoriilor pugiliștilor de la Voin
ța. Și de o parte și de alta, înregis- 
tiăm mare... discreție in alcătuirea 
formațiilor. In orice caz. Voința 
mizează pe următorul lot (in or
dinea categoriilor) : L. Ambruș 
(Gh. Stoian), Gh. Lache (Iulian 
Mihai), I. Zlătaru (N. Stoian), C. 
Gherasim, D. Adam, M. Florescu,
V. Bogoi, I. Schwartz, L. Coc, I. 
Petrov.

„Metalurgiștii" vor arunca în 
luptă un lot numeros, din care re
ținem numele lui V. Pleș, Gh.

energie pentru a învinge șî, jucînd 
decontractat (nefiind în cumpănă 
locul din clasament) au oferit o 
partidă frumoasă și palpitantă, in 
ciuda terenului nefavorabil, făcîn- 
du-i pe spectatori să uite frigul și 
să le ierte jucătorilor unele execuții 
tehnice greșite. Echipele au domi
nat pe rînd și au ratat ocazii fa
vorabile: Dinamo, prin Florea Ca
rol și E. Dumitrescu (în repriza 
I) și din nou prin Dumitrescu și 
Rotaru (în repriza Il-a), opriți în 
ultimă instanță după o șarjă da 
toată frumusețea; Locomotiva, care 
a dominat copios în repriza a doua, 
a fost și ea la un pas de victorie, 
și numai apărarea foarte dîrză a 
dinamoviștilor i-a împiedicat pe fe
roviari, (care s-au plimbat minute 
în șir de-a lungul terenului de 
țintă advers) să deschidă scorul.

S-au remarcat: Soculescu (care 
și-a doWiat cu autoritate adversa
rul direct — Iordăchescu — la 
talonaj), Cocor, Stoanescu, Morarii, 
Caligari, Nasta și Ghica de la Lo
comotiva, D. lonescu, în formă 
foarte bună, Dumitrescu, Rotaru și 
Doruțiu din echipa campioană.

Duipă terminarea partidei, N. 
lonescu, membru în biroul comisiei 
centrale de rugbi a împărțit ju
cătorilor echipei IDinamo tricourila 
de campioni.

STIINTA CLUJ — PROGRESUL 
SÂNATATEA 0—14 (0—3)

LOCOMOTIVA P.T.T.—ENERGIA
I.S.P. 3—0 (0—0)

Cu o formație „cîrpită" (în care 
au fost prezenți doar cîțiva titu
lari) Energia a cedat la limită în 
fața Locomotivei P.T.T. Puținii 
spectatori prezenți pe stadionul 
Locomotiva P.T.T. au fost martorii 
unei adevărate parodii, la care a 
contribuit și arbitrajul părtinitor al 
lui Al. Fuîea. Energia, una din 
formațiile noastre fruntașe, a venit 
decisă să... piardă. A jucat fără 

Zamfiiresou, P. Dumitrescu, Matei 
Godeanu, Dăniiă Done, M. Vișoiu, 
Toma Tudor, Dumitru Rizea, Petre 
Deca, Nicolae Alexandru, Z. Cio- 
cîrlan, St. Marcoviceanu.

Duminică dimineața, pe ringul 
din sala Giulești, începtad de la 
ora 10, echipa C.C.A. va primi re
plica formației Flamura roșie. Prin
tre meciurile .anunțate fes în evi
dență întîlnirile N. Mîndreanu-Du- 
mitru Mîțu, Ilie Gheorghe-Emil 
Cismaș, Fr. Ambruș-I. Demeter, 
Luca Raniano-V. Szekely, Mihai 
Stoian-C. Kiss, Va-sile Tiță-Bătrî- 
nu Tănase și Șerbu Neacșu-Niță 
Nicolae.

In aceeași dimineață, la Sibiu, 
vor urca treptele ringului prota
goniștii celei de a treia Intilniri 
din cadrul campionatului: boxerii 
echipelor Progresul și Locomotiva. 
„Miza” este locul 4 din clasa
ment. Echipa Progresul numără în 
rîndurile ei 'printre .alții pe: Ai 
Bariciu, A. Drăgan, Dumitru Pru- 
noiu, Dumitru Negrea, Gh. Rossler, 
în vreme ce Locomotiva scontează 
victoriile lui Petre Zaharia, A. Mo- 
răruș, C. Calenciuc, P. Tomescu 
și Al. Oliță.

Echipa de rugbi 
Dinamo campioană 
pe 1956.
văzută de NEAGU
De sus, în forma
ție de joc: Silaghl. 
Barbu, Gheondea, 
/Ne, Ghiuzelea, Ttl 
lonescu, Gherasim, 
Voi cu, Emi[ Dumi
trescu, Vantroba, 
Doruțiu, Petrache, 
A Idea, Iordăchescu, 
Sebe. Pe margine 
stingă: Zlătoianu, 
Rotarii (rezerve) ; 
dreapta: Florea
(rezervă) și Arthur 
Vogel (antrenor).

convingere și a ratat nenumărate 
ocazii de a marca. Scurtu Visarion 
a asigurat Locomotivei, print"-o 
încercare, victoria și totodată lo
cul în categoria A în viitorul cam
pionat.

C.C.A.—ENERGIA SM. OR. STA
LIN 3—0 (3—0)

Echipa Casei Centrale a Arma
tei a reușit să-și învingă adver
sarul în primele cinci minute de 
joc, cînd A. Penciu a transformat 
o lovitură de pedeapsă de la 35 
m. Rugbiștii militari încep partida 
într-un ritm rapid, cu atacuri la 
mână de pe o parte pe cealaltă a 
terenului. Cu toate acestea, ei nu 
reușesc să înscrie deoarece jucă
torii de la Energia se apără cu 
hotărîre. In repriza a doua, oas
peții domină majoritatea timpului, 
inițiază nenumărate atacuri peri
culoase, dar nu reușesc să egale
ze, pe de o parte din cauza apă
rării ermetice a adversarului, iar 
pe de alta din pricina pripelii în 
acțiunile finale. S-au remarcat 
Dobre, Căpușan, Marinache, Veluda 
(C.C.A.), Posmoșanu, Vișan, Ma- 
rîca și lonescu (Energia).

MIINE VOM CUNOAȘTE ECHIPA 
CAMPIOANA DE JUNIORI

A R.P R.

Mîine, după desfășurarea ulti
mei partide din campionatul categ. 
'A (Dinamo IX—Energia Petro
șani) va avea loc returul finalei 
campionatului de juniori al R.P.R. 
între echipele Energia M.T.D. și 
Locomotiva Grivița Roșie. Cunos
cută fiind valoarea jucătorilor celor 
două formații și jocul frumos pe 
care l-au desfășurat cu o săptă- 
mînă în urmă, ne așteptăm la o 
partidă spectaculoasă și de un bun 
nivel tehnic. Amintim că în turul 
finalfli Junforii Energiei M.T.D. 
au cîștigat cu scorul de 5—3 
(0-3).



C.C.A. a întrecut
In fața unui număr-record de spectatori

Dinamo București la baschet FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL. • FOTBAL • FOTBAL
Din nou sală 

arhiplină joi seara 
la Floreasca. Nici 
unul dintre verita
bilii amatori de 
baschet n-a lipsit 
de la întrecerea 
dintre echipele cele 
mai bune ale ță
rii noastre, C.C.A, 
șl Dinamo Bucu
rești, terminată cu 
victoria primei la 
scorul de 74—71 
(30—28). B a mu iți 
dintre ei, mai pu
țin prevăzători, 
trebu'e să fi făcut 
calea întoarsă, 
fiindcă la ora 
18,30 biletele erau 
epuizate !

Unii dintre teh
nicieni au spus 
după Jgc cS par- 
iida-derbi a fost 
slabă, că n a co
respuns. Nu ne de
clarăm Intru totul 
de acord cu această opinie. 
Părerea noastră este că — față de 
miza meciului, fată de tensiunea 
în care s-a jucat și fată de forma ac
tuală a ambelor echipe, wntilnirea 
s-a ridicat La un nivel satisfăcă
tor. Și, înainte de a trece la scur
tele comentarii asupra jocului, să ne 
îndeplinim o promisiune anterioa
ră. arătind că marea majoritate 
a jucătorilor au înțeles să se com
porte sportiv, corect, ceea ce este 
— in primul rînd — lăudabil. Două 
excepții: ieșirile nervoase ale lui 
L. Nagy și A. Folbert.

Victoria echipei C.C.A. este 
meritată. Ea se datorește exclusiv 
perioadei de joc foarte bun din 
taimul doi, mai precis perioadei 
dintre min. 29—36, cînd, acțio- 
nînd foarte rapid, sigur și simplu, 
C.C.A. a reușit să-și creeze o di
ferență de 16 puncte: 61—45. 
Mediii părea câ se va termina cu 
o diferență categorică. Dar finalul 
de partidă l-a jucat mai bine Di
namo, care — profitînd și de ză
păceala produsă în tormația 
C.C.A. — și avînd în Karagheor- 
ghe un realizator și conducător 
de joc de o neașteptată siguranță, 
a refăcut diferența pină la 3 punc
te. Cu această victorie, C.C.A. 
păstrează prima șansă la titlu, cil 
o singură condiție, bineînțeles: să 
nu mai piardă nici un meci pină 
la sf ir și tul campionatului. FOR
MAȚII: C.C.A.: Folbert (14), 
Fodor (13), Nedef (9), Em. Nicu- 
lescu (9), Eordogh (251), Tesli- 
ban (4), Stamatescu, Florea, Bu 
radia. DINAMO: Em. Răducanu

inf orm Al ii ^J^onosport
■ Particip an ții din Capitală Ia 

concursul Pronosport nr. 47 (etapa 
din 25 noiembrie) își pot depune bu
letinele și mîine, duminică pină la 
ora 12. Se reamintește cu această o- 
cazie că meciul I (Dinamo Bucu
rești — T.D.N.A. Sofia) este anulat. 
Participant ii vor completa pronos
ticul la meciul de rezervă A (Beers- 
chot—Verviers).

■ Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 46 (etapa din 18 no
iembrie) continuă în Capitală astăzi 
după amiază începînd de la ora 17 
la agențiile proprii Pronosport din 
raioaneile în care și-au depus pre- 
miatii buletinele.

COMUNICAT
începînd cu concursul nr. 48 (eta

pa din 2 decembrie) buletinele de a- 
gențil fractionate se vor depune du
pă următorul sistem:

— Valoarea minimă a unul buletin 
de agenție este 144 lei (indice de 
control 2—3—4).

— Participarea la buletinele de a- 
genții se poate face cu orice sumă, 
valoarea minimă a cotei de partici
pare fiind stabilită la 10 lei.

— Buletinele de agenții cu valoare

Toți jucătorii sttb coș! Opt dintre ei urmăresc 
acțiunea lui Metan Spiridon (Dinamo) căreia i 
se opune — pri nt'-o spectaculoasă săritură — 

Fodor (C.C.A.).
(Foto: L. TIBOR)

(27), Dan Niculescu (3), M. Ră- 
ducanu (7), Kari (1), Nagy (15), 
Spiridon (5), Con6tantinide (5), 
Karagheorghe (7), Pruncu (1), 
Cojocaru. O mențiune pentru ex
celenta comportare a 'fa Eordogh 
care — așa Cum se spune fa ter
meni baschetbalistici — a «țfaut 
cu coș" toată echipa, mai ales în 
teimul întîi.

Arbitrii P. Mari și E. Hotya 
au avut o misiune foarte grea, 
de care s-au achitat cu mult suc
ces.

In celălalt meci al reuniunii. 
Locomotiva P.T.T. a întrecut foar
te greu Știința I.C.F. cu 69—64 
(34—35).

Celelalte rezultate ale etapei — 
restanță din campionatul mascu
lin sînt: Progresul Orașul Stal'n- 
Dir.amo Tg. Mureș 48—58 (27— 
29); Știința Timișoara-Dinamo O- 
radea 63—67 ( 28—42), Energy 
Cluj-Progresul Cluj 77—66 (34— 
38). O restanță din campionatul 
feminin: Energia Cluj-Progresul 
Tg. Mureș 44—33 (19—16).

Iată jocurile din etapa de astăzi 
a campionatelor: [Masculin: Loco
motiva P.T.T.-Dinamo Tg. Mu
reș, Dinamo Buc.-Energia Cluj, 
Știința I.C.F.-C.C.A.. Progresul 
Cluj-Progresul Tg. M., Șt. Tim.- 
Piogresul Buc., Dinamo Onadea- 
Progresul Orașul Stalin. Feminin: 
St. I.C.F.-Progr. Oradea, En. 
București-Șt. înv. Buc., Șt. Cluj- 
Loc. Buc., Flamura roșie Oradea- 
Progr. Tg. Mureș, Voința Orașul 
Staliin-Energia Cluj.

de la 144 lei (indice de control 
2—3—7) pînă la 288 lei indice 2—4—6 
exclusiv (trebuie să aibă acoperire 
integrală). Buletinele de agenții cu 
valoare mai mare de 288 lei (inclu
siv) trebuie să aibă o acoperire mi
nimă de 50*/» din valoarea integrală.

Buletinele de agenții se depun pe 
numele responsabilului de agenție.

— Participarea la buletinele de a- 
genții se face pe bază de procese ver
bale de asociație care devin ner.o- 
minale. Numele participantelor se 
înlocuiește cu numărul chitanțelor 
pe care agențiile le eliberează pen
tru fiecare sumă primită, odată cu 
schema buletinului.

— Plata premiHor la buletinele de 
agenții se face de către responsabilii 
de agenții, participanții semnînd pe 
copia procesului verbal.

— Agențiile vor înainta centralei 
I.S. Pronosport taloanele 1 și 2 ale 
buletir.eloî' de agenții, chitanța inte
grală și procesul verbal de asociație.

— Buletinele după sistemul redus 
trebuie să aibă acoperire integrală 
indiferent de valoarea lor.

— Buletinele individuale fractiona
te se desființează.

— Normele anterioare în legătură 
cu buletinele fracțlonate și de agen
ții se anulează.

Miine, la Galați, Orașul Stalin, C. Turzii și București 

Sferturile de finală ale Cupei R. P. R.
Ninge, ninge de trei zile în 

toată țara. Străzile, cîmpurile, pă
durile, munții s-au acoperit cu 
mantia albă a zăpezii. Sferturilor 
de finală ale Cupei, Are se vor 
disputa miine, la Gaâați, Cîmpia- 
Turzii, Orașul Stalin și București, 
le-a fost sortit acest decor hiber
nal.

Să facem acum, împreună, o 
raită prin cele patru orașe care 
vor găzdui sferturile de finală.

GALAȚI : Energia — C.C.A.. 
Vă închipuiți ce interes, ce emoție 
In orașul de pe malul Dunării. O 
echipă locală, și încă una din cam
pionatul regional (nici Știința, 
nici Locomotiva, faci Dinamo, re
prezentantele în C ale Galațiuhii), 
vn înfrunta pe campioana țării. Sta
dionul va fi plin !

ORAȘUL STALIN: Energia —

La Cluj, in mimital 52:0-0, 
in minutul 79:5-1 pentru C.CJ.

CLUJ (prin telefon). — Peste 
6000 de spectatori au tost prezenți 
la fatilnirea Știința Cluj— C.CA., 
con ti nd pentru optimile de finală 
ale CupeL Ei au fost surprinși 
de două lucruri: 1. formația în
tinerită a Științei (care a pre
zentat aproape echipa de juniori 
campioană a țării) și 2. jocul 
slab prestat de echipa campioană 
în primele 45 de minute. Intr-a
devăr, subestimfadu-și adversarul 
— care a luptat eu mult curaj și 
energie — militarii au practicat la 
început un fotbal static, steril, în- 
cîLcit. Abia după pauză ei și-au 
revenit și au obținut victoria. 
Pentru modul cum s-ati comportat 
la prima lor partidă cu o formație 
de categoria A juniorii clujeni 
trebuie felicitați.

Chiar din primele minute de joc 
Inițiativa aparține gazdelor. In 
minutul 6 Nedelcu I îl lansează 
pe Suclu care trage puternic la 
poartă. Zavoda II intervine in ul
timul moment, resplngînd în cor
ner. In minutul 22 însă, Nedelcu I 
scăpat de sub observația apărării 
nrlitare trage prin surprindere de 
la 5 metri. Toma boxează in dia
gonală și doar intervenția lui V. 
Dumitrescu, care scoate mingea 
de pe linia porții, salvează oas
peții de un gol ca și făcut!

La reluare, inițiativa o au tot 
gazdele. Totuși, fa minutul 53, la 
o greșeală a iui Costin, care a 
vrut să trimită mingea „acasă“ 
(neobservînd că din spatele său 
vine Tătaru) C.C.A. deschide sco
rul : extrema stingă a militarilor 
interceptează mingea, îl driblează 
scurt pe Șerban și înscrie. Mili
tarii au în continuare o scurtă pe
rioadă de dominare, în care înscriu 
îrcă un punct, tot prin Tătaru 
(min. 69).

In minutul 72 studenții reușesc 
s5 reducă dih handicap, la capătul 
unei faze aproape identice cu 
aceea care a consemnat deschide
rea scorului: Zavoda II trimite o 
minge înapoi, dar Nedelcu II, ve- 
r’t din urmă, schimbă direcția 
mingii, derutîndu-1 pe Toma, și 
înscrie. Din acest moment mili
tarii se impun printr-o dominare 
netă, în care reușesc să mai mar
cheze trei puncte prin Tătaru (mi
nutul 75 și 76) și Alexandrescu 
(minutu) 79). Scor Ifaal: 5—1 
(0—0) pentru C.C.A.

Arbitrului Al Toth (Oradea), t 
s-au aliniat formațiile: C.C.A.:
Toma—Zavoda II. Apolzan, V. 
Dumitrescu—Onisie, Bone—Caco- 
veanu, Constantin, Alexandrescu, 
Zavoda /., Tătaru; ȘTIINȚA CLUJ: 
Șerban—Costin, Cojocaru, Mure- 
șan—Georgescu, Petre Emil—Su- 
ciu. Pană, Lutz, Nedelcu II, Ne
delcu I. •

EMIL BOCOȘ 

Progresul Oradea. Toți simp.ati- 
zanții proaspetei promovate în ca
tegoria A, Energia, spun că linia 
ide atac a acesteia o va duce si
gur în semifinală. Dar Gebner ? 
Să fie de aceeași părere ?
"CIMPIA TURZII: Energia — 
Locomotiva Timișoara. In opoziție 
cu speranțele echipei-gazdă de la 
Orașul Stalin, Energia C. Turzii 
pune accentul pe linia de apărare 
care a făcut atîtea clipe grele echi
pelor „mari" pe vremea cînd evo
lua în prima categorie. Timișo
renii iau măsuri în consecință : 
„vulpoiul" Iosif Covaci va apare, 
probabil, in centrul liniei de a- 
tac, duelînd direct cu nu mai puțin 
rutinatul Mari.

BUCUREȘTI-Gifaești: Locomo
tiva — Energia Ploești. In meciul 
de la București, Energia Ploești 
are cea mai grea misiune — pro
porțional cu aspiraițiile ei de a 
ajunge in finală. Locomotiva are 
aceleași ambiții, așa că din cioc
nirea de miine poate ieși un joc 
interesant. Este ceea ce aștep
tam cu toții.

Către ziarul 
„Spiortul popular”
Birou] comisiei centrale de fotbal 

mulțumește ziarului „Sportul popu
lar’’ pentru inițiativa de a fi orga
nizat ancheta: „Care sînt cauzele 
nivelului scăzut al fotbalului nos
tru”.

Felul cum ziarul a desfășurat an
cheta, cit și materialele publicate 
constituie pentru noi ctt și pentru 
toți activiștii din domeniul fotbalu
lui un prețios ajutor.

Biroul comisiei centrale de fot
bal ține totodată să mulțumească 
pe această cale tuturor acelora care, 
dorind să contribuie la îmbunătă
țirea fotbalului din țara noastră, 
au adus critici juste și au făcut 
propuneri valoroase.

Materialele care sînt în curs de 
elaborare în vederea îmbunătățirii 
activității viitoare se bazează Pe 
numeroase sugestii și propuneri fă
cute de cititorii ziarului „Sportul 
popular”.

Sîntem siguri că in felul acesta 
măsurile care se vor lua bazîndu-se 
pe o consultare colectivă de propor
țiile ancnetei organizate de zrar, 
vor fi dintre cele mai bune.
BiROL’L COMISIEI CENTRALE 

DE FOTBAL

Energia Reșița a 
moment de

REȘIȚA 22 (prin telefon). In 
momentul cind arbitrul a fluie
rat începutul meciului de fotbal 
din cadrul categoriei B, seria L 
dintre Energia Reșița și Energia 
Flacăra Mediaș, echipa locală se 
alia pe ultimul loc in clasament 
și deci era amenințată eu retro
gradarea.

Energia Reșița, așa cum era 
și de așteptat, a folosit acest ul
tim prilej de a se salva și, lup- 
tînd cu un deosebit elan, a reușit 
la capătul unui meci bogat în 
faze spectaculoase să întreacă la 
limită 2-1 (2-0) pe tnedieșeni și 
să ciștige cele două puncte pre
țioase care au săltat-o pe locul 
8 în clasament.

In tot timpul meciului a nins 
abundent și terenul a fost alune
cos. Energia Reșița, atacînd de 
la început, a deschis scorul în 
min.3 prin Chirilă, iar Apro, în 
min. 38, a înscris cel de al doilea 
gol. In repriza a doua, oaspeții au 
mai mult inițiativa Și în min. 67

i De la Biroul comisiei centrale 
de fothal

Biroul comisiei centrale de fot
bal a analizat’ în ședința sa de joi 
22 noiembrie 1956 slaba comportare 
a echipei de folbal Dinamo Bucu
rești în meciul disputat la Sofia 
cu echipa bulgară Ț.D.N.A. în tu
rul optimilor Cucei campionilor 
europeni.

Biroul comisiei centrale de fotbal 
a ajuns la concluzia că atît con
ducerea secției de fotbal Dinamo 
București, cit și antrenorii și ju
cătorii au o vină serioasă în re
zultatul de La Sofia, care aruncă 
o pată asupra activității acestei e- 
chipe fruntașe a fotbalului nostru, 
echipă care în trecut a obținut 
rezultate dintre cele mai bune în 
întHniri internaționale.

Biroul comisiei centrale de fotbal 
a luat următoarele hotărîri:

1. Se ia dreptul echipei Dinamo 
București de a mai participa ia 
întîiniri internaționale, pînă cînd 
Biroul comisiei centrale de fotbal 
va aprecia că comportarea acestei 
echipe poate prezenta -o garanție 
că echipa va obține succesele pe 
care le așteaptă de la ea toți iu
bitorii fotbalului din țara noastră.

2. Se recomandă conducerii aso
ciației Dinamo să ia măsuri de 
Îmbunătățire a conducerii secției 
de fotbal Dinamo București.

3. Se dă un avertisment public 
jucătorilor: Băcuț Gheorghe, Că- 
linoiu Valeriu, Ene Alexandru, 
Suru Ion, care în calitatea lor de 
maeștri ai sportului au cea mai 
mare parte din vină atît pentru 
lipsa de orientare dovedită pe te
ren, cit și pentru faptul că nu au 
reușit, prin exemplu propriu, să 
mobilizeze pe ceilalți jucători mai 
puțin experimentați, pentru a reuși 
să facă față cît mai onorabil si
tuației de pe teren.

4. Se recomandă colegiului cen
tral de antrenori să facă o analiză 
temeinică a felului cum a decurs 
munca de instruire la echipa Di
namo București.

scăpat în ultimul 
retrogradare
Noian reușește să marcheze. Sfîr- 
șitul meciului prilejuiește o luptă 
și mai încordată, dar scorul nu 
mai poate fi modificat.

Cei mai buni jucători ai gaz
delor au fost: Vida, Davidescu, 
Chirilă, Urcan și Apro, iar din 
echipa Energiei Mediaș s-au evi
dențiat: Noian, Sarlea și frații 
Molnar.

Gh. Dobrescu 
corespondent

In urma acestui rezultat, clasamen
tul definitiv al seriei I din categoria
B este următorul:

1. Recolta T. Mureș
2. Ener. Hun.
3. Ener. C. Turzii
4. Energia Mediaș
5. Loc. Arad
6. Progr. Sibiu

7. Energia Uz. tr. 
Or. Stalin

8. Energia Reșița
9. Energia Bupenl

10. Loc. Cluj
11. Recolta Reghin
12. Progr. S. Mare
13. Loc. T. Sev.

24 14 6 5 55:20 33
24 11 9 4 49:24 81
24 10 6 8 27:26 26
24 11 3 10 34:34 25
24 10 5 9 37:42 25

24 10 4 19 31:36 24

24 9 4 11 32:31 22
E4 9 4 UI 40:40 22
24 10 1 13 26:34 21
24 «9 3 12 30:41 21
24 8 5 11 43:60 21
24 7 7 10 36:52 21
24 7 6 11 34:34 29
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După campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Iugoslaviei
Uvertura campionatelor inter-na- 

țiorraiie ale R.P.F. Iugoslavia , a 
constituiit-o întâlnirea mascK’i.nă 
dintre reprezentativele R. P. R'o- 
niîne și R.P.F. Iugosl&țȘia.

’Băieții noștri, au abținut la Bel
grad o victorie de prestigiu. 
Față de unrtîlnirille anterioare,. în 
care victoria ne revenise tot nobă, 
echipa iugoslavă venea cu un 
atu în plus: o formație care 
cuprindea cele mai bune „pa
lete" : Doilinar, Harangozo, Vog- 
rinc. Am învins cu 5—2, fapt care 
întărește poziția noastră fruntașă 
în ierarhia tenisului de masă 
mondial masculin. Frumosul nos
tru succes se d.atorește omoge- 
niltății echipei. Astfel, Harasztosi 
l-a învins pe reputatul Harangozo, 
după un meci de mare spectacol, 
în care tânărul nostru reprezen
tant a atacat cu siguranță și_cu 
promptitudine din ambele părți 
ale mesei. La fel, Reiter, jucînd 
cu multă siguranță și cu maxi
mum de voință, a ad-us forma
ției noastre două puncte prețioase 
în partidele Vogrinc și Haran
gozo. Infruntînd aceiași adver
sari, Gantner a avut comportări 
diferite: la primul a cîștigat co
mod, însă la cel de a,l doilea, ne- 
concentrîmdu-se suficient și ma
nifestând oarecare nervozitate, a 
obținut victoria mai dificil. As
pectul negativ al comportării ju
cătorilor Gantner și Harasztosi 
în întâlnirea cu echipa iugoslavă 
l-a constituit rezultatele mecta- 
rilor susținute în compania lui 
Dolinar. Ei nu s-au acomodat 
nici tun moment cu jocul rapid 
în care sînt folosite nenumărate 
lovituri din semizbor, executate 
cu multă eficacitate de Doltaar.

Trecând la concursul individual, 
este cazul să arăt emoartarea 
nesatisfăcătoare a jucătoarelor 
noastre printre care m-am nu
mărat și eu. Am pierdut în fața 
Evei Koczian, care nu s-a aflat 
în cea mal bună formă. îmi ex
plic rezultatul prin scăderea pu
terii de concentrare pe care o 
dovedesc de cîtva timp, prin in
suficiența cu care controlez încă 
mingea. Asupra acestor două as
pecte va trebui să-mi îndrept 
atenția în pregătirea mea vii
toare

Despre Ella Zeller, cam ace
leași observații. Lipsa pe care o 
arată în momentul de fată este 
inconstanța. La Viena, a avut 
o comportare meritorie, în schimb 
la Belgrad a înregistrat o tafrîn- 
gere puțin previzibilă de la cam
pioana junioară cehoslovacă 
Schwartzova. împotriva adversa
rei sale, care este defensivă pură, 
Ella a încercat în mod justificat 
să desfășoare un joc variat și 
presărat cu lovituri decisive de 
pe dreapta. Fiind însă nesigură, 
Ella a avut un procentaj destul 
de mare al greșelilor din atac 
și la situația de 
a intrat în jocul 
al Schwartz ovei, 
ceasta tactică nu
tul dorit, pentru că partenera sa 
a fost mai sigură.

La proba de simplu bărbați, 
Gantner a suferit șl ei o îafrîn- 
gere la vîrstnicul Tokar aflat 
în excelentă dispoziție de joc. 
Rezultatul mă surprinde, deoarece 
fiF^consider pe Gantner jucător 

'complet și eficace care la ora 
actuală posedă „arme" suficiente 
pentru a trece de adversari chiar 
mai buni decât Tokar. Dacă Gant
ner ar fi insistat mai mult să-și 
impună jocul, să-l bazeze în spe
cial pe contraatacuri prin sur
prindere — pe care le cunoaște 
foarte bine ■— ar fi depășit ușor 
siguranța și echilibrul joatâuî lui 
Tokar.

M-a bucurat succesid catego
ric al cuplului Ella ZeUer-Gant- 
ner, oare și-a luat revanșa asu
pra valoroasei perechi maghiare 
Eva Koczian-Sido. 
tor ie ne-a produs 
atît mai mare cu 
cep ut și pînă la
trei seturi, Ellia Zeiiler și Gant
ner au fost în permanentă ofen
sivă, așa cum am dori să-i ve
dem mereu A fost una dintre 
puținele partide aplaudate co-

pios pentru spectaculozitate, pen
tru că majoritatea celorlalte, în 
caje efeotul buretelui s-a făcut 
resimțit, nu au fost deck în mică 
măsură pe placul publicului.

Desfășurarea întrecerilor de la 
Viena și Belgrad impune ur
mătoarea concluzie: jucătorii noș
tri nu au atins încă nive'ul ma
xim de pregătire. Este și firesc 
ca pregătxea noastră tehnică 
să fie deficitară după un an
trenament de numai 5 săptămini 
și după întreruperea din tot 
timpul verii. De altfel, scopul 
final al pregătirilor noastre, cam
pionatele mondiale de la Stock
holm din luna martie, explică în 
parte randamentul scăzut, nefSnd 
pasibil ca o formă maximă să 
fie menținută tâmp de atâtea luni. 
Partea îngrijorătoare este însă că 
toți jucătorii noștri fruntași 
manifestat lipsă de mora'. de 
putere de concentrare și 
luptă în momentele importante 
ale meciului. Ne permitem, totuși, 
să fim optimiști. Pînă la cam
pionatele mondiale mai stat a- 
proape 4 luni, timp suficient pen
tru înlăturarea acestor deficiențe. 
Cete cîteva concursuri internațio
nale la care vom mai participa 
pînă atunci ne pot fi de folos 
ta aceasta direcție.

au

de

ANGELICA ROZEANL 
maestră emerită a sportului

muxe la pkaga: cehoslova
cia — TUHCIA

BRAGA — Mîine se dispută Ia 
Braga întâlnirea internațională de 
fotbal dintre reprezentativele Ce- 
boslovacreî șl Turdei. Dup* cum se 
știe, echipa Turdd a jucat la 16 
crt. la Istanbul cu reprezentativa 
Poloniei, meciul terminlndu-se la ega
litate: 1-1 (1-1). Pentru medul de 
la Braga. Turcia va prezenta aceeași 
formație, adică: Turgay-Salm, Nacl- 
Basri.MusUla, Nedget-Isfendlar, Șan, 
Metin, Kadri, Lefter.

Lotul cehoslovac a susținut la 
21 noiembrie o întîlnire de verifi
care cu echipa Tatran Teplice. Vic
toria a revenit echipei reprez^nta-

2—2 la seturi, 
de „țăcăneală*
Dar, nici a- 
a dat rezulta-

ȘTIRI EXTERNE
•Mani seara, echipa de hochei 

pe gheațâ a Cehoslovaciei și-a în* 
cheiat turneul in Anglia. La îna
poierea in țari va mai susține un 
meci la Hașa cu echipa canadieni
lor care activează la cluburile din 
Europa. In generai, turneul in -An
glia nu s-a soldat cu rezultate sa
tisfăcătoare pentru că, pe de o parte, 
în reprezentativa Cehoslovaciei au 
fost selecționați numeroși debutanți, 
lipsiți de experiența jocurilor „tari”, 
iar pe de altă parte, faptului că 
echipele profesioniste din Anglia 
au beneficiat de aportul celor mai 
bani jucători profesioniști canadie
ni. Iată rezultatele înregistrate de 
echipa cehoslovacă: cu Pailsley Pi
rates 1—2, cu Harringay Racers 
3—3, cu Wembley Lions 3—6, cu re
prezentativa de amatori a Angliei 
18—2, co Nottingham Panthers 3—6 
și cu Brighton Tigers 7-8.

PATINOARUL IM AȘTEAPTĂ OASPEȚII

A venit vremea schiului, a hoche
iului șî a patinajului. Ln cea mai 
mare parte a U.R.S.S. iarna a in* 
trat definitiv în drepturi, spre 
bucuria iubitorilor sporturilor ghe- 
ții și zăpezii. In sezonul care a 
început, pe toți îi așteaptă între
ceri interesante. Hoche i^ții își vor 
disputa — după cum se știe — 
campionatul mondial ia Moscova, 
iar patinatorii sovietici vor lua 
parte la campionatele lumii, la în
trecerile celor mai buni alergători 
europeni, la tradiționalul lor meci 
cu patinatorii Norvegiei, ta nume
roase întîtairi internaționale. In

vederea acestor competiții ei și-au 
început din vreme pregătirile, îâr 
acum au ieșit pe pistele de gheață. 
Departe, în inima Kazahstanului, 
îi așteaptă în apropierea orașului 
Alma-Ata, un admirabil patinoar de 
altitudine în depresiunea Medeo, 
aflată la peste 2000 m. deasupra 
nivelului mării. Gheața albastră, 
inegalabilă din punct de vedere al 
calității, permite realizarea unor 
viteze excepționale. Tradiționalele 
concursuri de la Medeo vor începe 
tn luna decembrie, in fotografie, 
o vedere generală a patinoarului 
de altitudine.

HOT NRE

I

five cu scorul de 6-1. Pentru dumi
nică, echipa va fi formată din ur
mători jucători: Doiejși și Schroiff- 
portari. Tlrhy. Novak. Jecny-fun- 

M^opust, Hledik. Tesarek- 
rmjlocași. Barde r a, Moravcik, Dvo- - * ——*—a r»-—««rieîlra KiatlS,

arbitrul

Novak,
MasoBkSt. Hledik.

rat FarajM. Borovleika, 
Molnar. B:ly-in*in»F-

Meciui va fi condus de 
austriac Jtranek.

<Juce scorul declt In min. 62 prin 
Budai. In min. 83 tabela se modi
fică: Macodier înscrie, șl scorul de
vine 3—1 pentru Bilbao. Cu patru 
minute înainte de sfîrșit Kocsis 
stabilește scorul final: 3—2. Au asis
tat M.ooo spectatori. Data dispută
rii celui de al doilea meci nu a fost 
încă fixata.

Sportivii din R.A.G. șiR.P. &j?ga$a 
ajuta poporal Hagar

Sportivii din R.D. Germană au 
.luat zilele trecutefoî frumoasă ini- 
ițiativă: aceea de -a ajuta poporul 
|unggr care a trecut prin grele în- 
’ cercări în ultima vreme.

Intr-un timp record, sportivii 
tuturor asociațiilor sportive și toți 

ț activiștii sportivi din RfD.Germa- 
nă au donat și au colectat zeci de 

. vagoane de alimente, îmbrăcămin
te și mari sume de bani. Numai la 
Berlin membrii asociațiilor sporti
ve și activiștii C.C.F.S. au st'rîns 
peste 100.000 de mărci. Sportivii 
din Halle au donat 10.000 mărci 
și numeroase alimente, haine de 
iarnă și încălțăminte în valoare de 
12.000 mărci.

Un frumos exemplu au oferit 
studenții Institutului Superior ger
man pentru Cultură Fizică din 
Leipzig care au trimis colegilor 
lor din Budapesta două autocami
oane cu îmbrăcăminte și alimente 
(treninguri, 
țăminte, 870 
untură,etc.) 
2.000 mărci.

Colectele 
pentru poporul ungar continuă. Se 
scontează ca în scurt timp să se 
colecteze și alte mari cantități, de 
alimente, haine de iarnă și bani.

★
Sportivii bulgari participă cu 

entuziasm la acțiunea de ajutorare 
a poporului ungar. La Inițiativa 
secției de fotbal a R.P- Bulgaria, 
în întreaga țară au loa meciuri de 
fotbal, încasările urmînd să fie văr
sate fondului de ajutorare a po
porului maghiar. La Sofia, ziarul 

„Naroden Sport" a organizat o 
competiție la care participă echi
pele T.D.N.A., Dinamo, Udarnik, 
Lokomotiv, Spartak și Uzina 12. 
Echipa cîștigătoare a turneului va 
primi o cupă specială.

La 21 noiembrie s-a desfășurat 
primul meci din cadrul acestui 
turneu între echipele Ț.D N.A. șt 
Uzina 12. Jucătorii echipei 
Ț.D.N.A. au obținut victoria cu 
scorul de 5—3 (2—3). (Ager
pres).

pături de lină, încăl- 
kgr. zahăr, 130 kgr. 
precum și suma de

sportivilor germani

de fot-Cunoscuta echipă suedeză 
bal Djurgarden din Stockhohlm în
treprinde în prezent un turneu în 
țările Americii centrale. La 21 noiem
brie fotbaliștii suedezi au jucat în 
orașul San Jose din Costa Rica cu 
echipa Libertad. Meciul a luat sfir- 
♦>* cu un rezultat egalitate 1-1.

ALTE ÎNTILNIRI IN CUPA CAM
PIONILOR EUROPENI

Joi s-au jucat alte două întilniri 
<?tn cadrul optimilor de finală ale 
Cupei Campionilor ” 
?’u -nunii
United și Atletico 
ved Budapesta.

Jucînd la Dortmund, echipa Bo
russia a terminat la egalitate (0-0) 
cu echipa fruntașă a campionatului 
englez, Manchester United. In urma 
acestui rezultat, pentru semifinale 
s-a cal ficat Manchester United care 
cîștigase primul meci cu 3—2.

Un meci foarte echilibrat a avut 
ioc la Bilbao între Atletico Bilbao 
campioana Spaniei (și actual lider 
al campionatului) și Honved Bu
dapesta. Victoria a revenit la mare 
luptă echipei spaniole cu scorul de 
3—2 (2—0). Gazdele au jucat bine 
Ia începutul primei reprize, reu
șind sa înscrie de două ori prin 
Apes și Machai (în min. 17 și res
pectiv 26.> După pauxă, echipa un
gară își revine dar nu poate re-

Europeni: Bo-
cu Manchester 
Bilbao cu Hon-

4.514 sportivi
(Continuare din pag. I)

atlet, 
pare 
bune.
și strălucitoare pe soclul înalt de 
bronz unde va arde zi și noapte 
timp de 17 zile. Spectatorii se 
ridică în picioare și ascultă într-a 
liniște profundă imnul olimnic da
tat de un cor de 1.200 de persoa
ne.

care pentru cîteva clipe dis- 
din privirile celor din tri- 
Flacăra se trial fă apoi vie

„Fericit acel care a cucerit gloria 
Laurii victoriei. împodobindu-i

fruntea, 
II arată mulțimii, care-l sărbăto

rește 
Drept răsplată el va gusta 

buauriile gloriei 
Muzele îi vor așeza o cunună pe 

frunte 
Și un cîntec nemuritor se va 

adăuga la măreția triumfului. 
La frumusețea tinereții: numele 

învingătorului"

din 67 de tari
Atleții care poartă drapelele 

țărilor participante la Olimpiadă 
se aliniază in spatele micii tri
bune albe pe care urcă sportivul 
australian John Landy. Acesta 
rostește jurămîntul olimpic tn 

numele tuturor concurențelor: ,.Ju
răm că vom lua parte la Jocu
rile Olimpice în luptă dreaptă, 
respectînd regulamentul și dor
nici să ne întrecem în spiritul 
adevăratei sportivități pentru glo
ria țării noastre Și a. sportului".

Fanfarele intonează Iranul aus
tralian și după cîteva clipe, tn 
sunetele unui marș vesel, însoțiți 
de aplauze, participanții la Olim
piadă părăsesc stadionul.

In tribune, spectatorii se ridică 
încet, fiind încă sub impresia e- 
moționantei manifestări a celor 
peste 4.500 de tineri veni fi să se 
întreacă 
pace și

la Jocurile Olimpice in 
bună înțelegere.

Această vic- 
satisfacție cu 

cît, de ta în- 
sfîrșitul celor

VEȘTI OLIMPICE, DE PE TOATE LUNGIMILE
• Pentru o întreagă generație 

de sportivi, alergătorul finlandez 
Paavo Nurmi a reprezentat un 
ideal. De aceea a fo6t un adevă
rat simbol cînd la Helsinki, în 
1952, Nurmj a aprins pe stadion 
flacăra olimpică. Australia, gazda 
de acum a Olimpiadei, a ținut să 
facă la rîndul ei din acest act un 
adevărat simbol. Iată de ce cel 
mai tînăr continent a desemnat pe 
cel mai tînăr atlet al său, partici
pant la J. ca Ultim purtător 
al flacărei pornite din Olimp. Nu
mele său este John Clark, vîrsta 
19! ani și proba la care participă 
Maratonul.
• Congresele ocupă un loc de 

seamă în activitatea zilnică din ju
rul Olimpiadei. Printre alte'e, ieri 
a avut loc ședința Federației in
ternaționale de atletism, care a 
luat decizii de mare importanță. 
Spicuim astfel hotărlrea de a in
clude la viitoarea ediție a campio
natelor europene, probele feminine 
de 400 m. și 1500 m. Mai mult, 
vor fi omologate și recorduri mon
diale pe aceste distanțe. Cecul 
de aruncare la greutate va putea 
fi de aci încolo betonat ca la disc 
și ciocan. Pe viitor, ce'.e două 
Germanii — R. F. Germană Șl 
R. D. Germană — vor fi reprezen
tate prlntr-un organism unic în

proble- 
este su-

cadrul LA.A.F. O singură 
mă încă nelămurită : care 
lița regulamentară ? Cea finlande
ză sau cea americană (Held) ? 
închipuiți desigur că problema 
tost ridicată de finlandezi.

• O „victimă" a variațiilor 
temperatură a fost și Iolanda 
laș. Ea a suferit cîteva zile de o 
ușoară răceală, care a împiedicat-o 
să facă antrenamente în condițiuni 
normale. La reluarea acestora, 
Ioli și-a dovedit completa resta
bilire, sărind de mai multe ori 
peste 1,70 m.
• Un alt „convalescent”, record

manul mondial la triplu salt, Fer
reira Da Silva, a risipit îngrijo
rarea suporterilor săi. El a sărit 
cu ușurință 16,42 m.

• Tragerea la sorți la diferita 
concursuri, provoacă tradiționalele 
emoții... Avantaj pentru unii, de- 
savantaj pentru alții. Jucătorii 
noștri de polo se pot plînge de 
felul „cum au căzut bobii". Ei au 
nimerit în cea mai grea serie: 
Jugoslavia, U.R-S S. și Australia. 
Celelalte serii: 
Anglia; Italia, Germania, Singa- 
pur. Se califică primele două cla
sate (bineînțeles și în seria noastră 
de patru echipe...). Tragerea la 
sorți o fi fost reglementară dar

Vă 
a

de 
Ba-

Ungaria, S.U.A.,

DE
(Agerpres).

UNDĂ...
rezultatul ei — e neechitabil... A- 
celași lucru se poate spune despre 
seriile semifinalelor la floretă băr
bați unde Ungaria, Franța și 
U.R.S.S. formează o serie în timp 
ce în cealaltă figurează Italia, 
S.U.A. și 'Anglia. Seria Italiei este 
mult mai slabă. Primele două «■ 
chipe din fiecare serie, se califică 
pentru finală.

• Astăzi, doi dintre boxerii noș
tri urcă în ring la Melbourne: C. 
Dumitrescu întâlnește pe Ouang 
(Birmania) iar Nicolae Linca P® 
Hatch (Insulele Fidji). La ora cînd 
apar aceste rînduri, informația a- 
ceastă este depășită. Intr-adevăr, 
cînd la noi iese ziarul de sub pre
să, la Melbourne este ora prinzu- 
lui și aceste meciuri sînt deja în
cheiate...

• Primul imn care a răsunat pa 
stadionul olimpic a fost cel a l R-

Cehoslovace. El a răsplătit victo
ria la aruncarea discului femei ob
ținute de Olga Fikotova din Pra- 
ga, pînă mai ieri renumită ca... 
baschetbalisfă. Și pentru a respecta 
adevărul istoric, trebuie să notăm 
că Fikotova și-a început carTîTa 
sportivă ca portar într-0 echipă 
de... handbal. O campioană olim
pică, o adevărată polispo tivă !

• ln momentul de repaos se 
contractează alte întilniri rport've. 
Una dintre ele este* meciul d>? box 
Moscova—Paris, perfectat pentru 
anul viitor. O altă competiție pro
babilă, U.R.S.S—S.U.A. la atle
tism, în 1957 la Moscova. Returul 
— în 1958 la New York.

• Și o altă privire în viitoi : 
ediția din 1964 a J. O. este cerută 
cu insistență de Japonia, care con
sideră că 
încă dr<n 1

i are drepturi cîștigate
1944..

— După(Agerpres). 
a doua a olimpiadei,

competițiile des ășurate 
în clasamentul neofi-

MELBOURNE, 23 
la 23 noiembrie, ziua 
cial pe țări conduce echipa U.R.S.S. Acest clasament se alcătuiește 
încluzînd și rezultatele obținute la Jocurile olimpice ecvestre de la 
Stockholm, după următorul punctaj : locul întîi 10 puncte, locul doi 
5 puncte, locul trei 4 puncte etc.

Clasamentul neofcial pe țări are următoarea înfățișare: 1. 
U.R.S.S. 43 puncte ; 2. Germania 42i/2 puncte; 3. Suedia 36 puncte; 
4. S.U.A. 35 puncte; 5. Anriia 23'/. puncte; 6. Italia 16 puncte; 
7. Australia 12 runde ; 8. R Cehoslovacă 10 m-n.-te
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