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Radiogramă, din Melbourne

COMENTARIUL ZILEI:

IMAGINI DE LA MELBOURNE^

Luni a bătut la Melbourne un 
viat rece, tăios. Totuși, mai era 
încă mult plnă la ora primului 
start și tribunele stadionului cen
tral deveniseră, ta fel ca și în ce
lelalte zile, neîncăpătoare. Specta
torilor australieni care au „no
rocul" să poată asista la aceste 
memorabile întreceri, cea de a 
treia zi a concursului atletic le-a 
adus două satisfacții deosebite. 
Prima dintre ele — și cea mai 
importantă — este aceea a vic
toriei compatrioatei lor, tn vîrstă 
de 18 ani, Bethy Cuthbert, în fi- 

------ A 
de

atît de interesant cu Jesse Owen- 
Era, de altfel, și cazul, față de 
semnele evidente de nerăbdare 
pe care le dădeau cei care-și aș
teptau... rlndul la autografe.

Prietenie, iată cuvîntul la or. 
dlnea zilei la Melbourne. Despre 
prietenie vorbește fotografia ou- 
blicată de ziarele din Melbourne, 
care-l înfățișează pe atletul so
vietic Iurii Lituiev îmbrățișîndu-l 
pe laureatul întrecerii de 400 m. 
garduri, americanul Glenn Davis. 
Despre prietenie vorbește întrea- 
Sa

să se filmeze.

nala probei de 100 m. plat, 
doua: primul record mondial 
atletism al Jocurilor. După o a- 
devărată „ploaie" de recorduri 
olimpice. Eigil Danielsen este 
primul atlet care își înscrie la 
Melbourne numele în „cartea de 
aur" a recordurilor mondiate.

Deși abia la început, Jocurile 
de la Melbourne își au de pe a- 
eum eroii lor. Kuț. Dumas, Con
nolly și alții se bucură de o mare 
popularitate în rîndurile amatori
lor de sport australieni, ale tu
turor cetățenilor. Există totuși un 
om care, în materie de populari
tate, se anunță cel mai periculos... 
concurent al campionilor de as
tăzi. Numele lui nu este greu 
de ghicit: Jesse Owens. Am locul 
în tribună aproape de cel al ma
relui campion. In jurut tui Owens 
este un veșnic furnicar. De cele, 
mai multe ori, amatorii de auto, 
grafe nu se mulțumesc numai să 
aibă pe carnet iscălitura acestei 
celebrități a atletismului, ci îl a- 
saltează cu fel de fel de întrebări, 
îi cer pronosticuri uiflnd că în 
fond Owens este și et. acum tn 
1956, spectator și... mat trebuie 
să vadă eîte ceva din cele ce se 
petrec pe teren. După consuma
rea probelor zilei a treia, m-am 
hotărtt să-i răpesc și eu cîteva 
clipe lui Owens. Vă închipuiți că 
punerea în aplicare a acestei in
tenții n-a fost deloc o treabă u- 
șoară. cu toate că nu ne despăr
țeau decît vreo cîțiva metri, tn 
sfîrșit prima întrebare: — „Ce 
părere aveți despre întrecerile 
atletic? ale Olimpiadei?" Owens 
na a stat mult pe gînduri pentru 
a-mi răspunde: — 
bile. Aproape toate 
limpice spulberate, 
orice așteptări. Ce 
mea rece și vîntul 
performanțele să fie încă și 
bune." L-am întrebat apoi: 
ne puteți spune despre concu- 
renți?", la care Owens mi-a ară
tat că este dezamăgit 
de atleții europeni care se 
zintă mai slab 
Totuși, printre 
impresionat cel 
mele trei zile el 
nească alături de Morow pe Kut 
și pe Roubanis. Cu oarecare ezi
tare l-am întrebat pe fostul cam
pion olimpic ce știe 'despre atle
tismul romînesc. Ei bine, vă în
chipuiți ce fericit am fost atunci 
clnd interlocutorul meu mi-a a- 
mintit numele lui Ion Moina, 
atlet ale cărui performanțe ii e- 
rau cunoscute și pentru care 
poartă toată stima. Chemai de 
alte îndeletniciri gazetărești, a 
trebuit să întrerup aici interviul

„Sînt formida- 
recordurile o- 
asta Întrece 

păcat că 
se opun

vre-
c-a 

mai 
„Ce

oarecum 
pre- 

decît se aștepta, 
aileții care l-au 
mai mult tn pri
vi ținut să pome-

inatmosferă care domnește

aceste zile pe stadioanele de con
curs și în satul olimpic. Dumi
nică, în ziua de repaus, am stat 
mai mult în mijlocul locuitorilor 
acestui plăcut și primitor cămin 
al sportivilor care este Heidel- 
bergul. Schimbul de insigne șt 
de fanioane este aici preocupa
rea predilectă in momentele de 
răgaz și toți sportivii, deși știu 
bine că la capătul străduințelor 
in această materie nu-i așteaptă 
medalii olimpice, caută totuși să 
aibă colecții cit mai bogate. Pînă 
acum, întrecerea este condusă de 
doi baschetbaliști: sovieticul Kru- 
minș și americanul Russel, amin-, 
doi avînd peste 2 metri. Cu ade-' 
vărat, doi „mari" colecționari... ,

Spiritul olimpic animă în aceste^ 
zile activitatea care se desfășoară* 
la bazinul de înot. De 
s-a întîmplat pînă acum 
tirile dinaintea marilor 
să se desfășoare „cu 
chise", în mare taină. Mulți an-’, 
trenări au considerat că e mai 
bine să nu dezvăluie adversarilor, 
„armele" elevilor lor, decît în ziua', 
concursului. Ziariștii prezenți 
Melbourne se întrebau dacă o 
semenea tradiție retrogradă va 
prezentă la bazinul de înot 
perioada antrenamentelor preo-\ 
limpice. Nici vorbă de așa ceva! 
înainte de începerea întrecerii, 
lor, înotătorii veniți la Melbourne,', 
formează de pe acum o adevă-', 
rată familie. Antrenorii au fost' 
cei care au renunțat primii, din, 
proprie inițiativă, la planurile pe. 
care le alcătuiseră pentru lotu-, 
rile lor. Acum, toate antrenament 
tele se desfășoară împreună. Vii-1 
tori adversari se filmează reci-* 
proc, fac observații 
lui, asupra tehnicii 
Ceva mai rezervați 
ponezii. Ei nu fac 
dantă în ambianța generală,

doar atît: nu vor 
Capricii nipone...

Comportarea de 
sportivilor noștri 
mismul locatarilor caselor 
Heidelberg pe care figurează in
scripția: Romînia. Cei patru bo
xeri au terminat victorioși întîl- 
nirile primului tur. pentatloniștd 
s-au impus atenției generale prin 
comportarea lor în proba de spa
dă. Lia Manoliu șl Ion Barbu 
s-au clasat în primele 10 locuri, 
înaintea unor adversari reduta
bili. Ilie Savel se numără printre 
semifinaliștii celei mai valoroase 
întreceri de 400 m. garduri din 
cite au cunoscut pînă acum Olim
piadele. In zilele care urmează, 
pe sportivii noștri îi așteaptă în
treceri grele. Miercuri, Dumitru 
Paraschivescu va lua startul în 
proba de-20 km. marș, în aceeast 
zi jucătorii de polc vor servi re
plica echipei Australiei, boxerii 
vor urca din nou treptele ringu
lui. iar pentatloniștii 
cheia socotelile, care, 
vor aduce pe un loc 
clasamentul pe echipe.

Cîteva cuvinte și despre 
care acum sînt în plin program 
de antrenamente. Gimnastele s-au 
făcui remarcate prin eleganța e- 
xecuției. La antrenamentele lor 
asistă numeroși iubitori de sport 
australieni. Alexandru Popescu a 
realizat la antrenament 2:28.9 ia 
200 m. fluture. Maria Both 1:16.0 
la 100 m. spate. Cifre promiță
toare. In formă bună sînt și losrf 
Sîrbu și Gheorghe Lichiardopol.

Pentru încheiere, o știre care 
ilustrează prestigiul cresclnd de 
care se bucură sportul romînesc 
pe plan internațional: la Congre
sul Federației Internaționale de 
Tir, delegatul romîn S. Barahy 
a fost ales vicepreședinte al a- 
cestui înalt for.

plnă acum a 
justifică opti- 

din

îți vor In
spirăm, li 

onorabil în

Președintele Federației Internaționale de Scrimă* jng. G. Manzzini, 
felicită echipa de floretă a Italiei, campioană mondială (Roma 1955) 
și campioană olimpică (Melbourne 1956). Pe podium, de la sflnga la 
dreapta : Ed. Mangiarotti, Spăl lino, Carpaneda, Bocchlno (căpitanul 

echipei). Di Rosa și Bergamini.

Olga Fi k otova, studentă la facultatea daAruncatoarea 
medicină din 
53,69 m. Cu

cehoslovacă
Praga, a realizat la Melbourne un rezultat excepțional:, 

această performanță ea a cîștigaț titlul olimpic la disc.RADU IJRZ1CEANU
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» ȘI JUMĂTATE...

multe ori, 
ca pregă-' 

întreceri 
ușile in-1,

la'
a-' 
/•: 

în',

Și... de antrenamente 
pregătiri asidue, irosite 
în van ! Iată necazul at
letului Anentia, din Ke
nya, care n-a putut con
cura în proba de 10.000 
in. pilat, pentru simplul 
mo^iv că... nu știe limba 
engleză. Anentia sltătea 

cuminte în vestiarul sta
dionului olimpic, aștep- 
tînd să fie chemat la 
start. Deasupra capiu
lui său zumzăia guraliv 
un magnetofon, dar Anen
tia nu-i dădiea atenție, 
nici n-avea de ce, 
fiindcă tînărul african 
nu înțelege o boabă en
glezește. La un moment 
dat. Anentia prinse cu 
urechea cîteva cuvinte 
cunoscute : Kuț, Pirie, 
Kovacs... ,,A sosit mo
mentul startului 1“ — își 
spuse el și grăbi pe sta
dion. Un tunet de aplan- 
ze îl întîmpină la 
rea pe pistă, 
erau adresate 
partea cealaltă a stadio
nului, Kuț treceia victo
rios linia de sosire!

ieși-
Dar nu 
lui... In

asupra stilu-,
și tacticii., 

par, doar ja-' 
notă discor-% Q pfimia semi-

cit. finală a probei de 400

EXTREM DE RAPIDA...

m. garduri. Primii cinci 
clasați au alergat toți 
sub 52,0. Printre ei și 
francezul Guy Cury, 
care însă nu s-a putut 
califica in finală, so
sind pe locul 4. Cury se 
poate plinge, pe drept 
cuvînt, că a fost victima 
ghinionului. El s-a im-

ea — iată un fapt cu to
tul ișsind dm comun 1 
Autorul: Gunnar Niel
sen, cunoscutul semi fon- 
djst danez. Și mențio
năm, Nielsen nu suferise 
nici cel mai mic acci
dent, fiind complete-Va
lid. De fapt, se pare că 
Nielsen

pare că

UN ZIARIST..

evitînd astfel dezagre
mentele multor concurenf 
din alte țări. Aceștia n-au 
dat cuvenita considera-, 
ție umezelii care dom
nește in satul olimpic 
(consecință a timpului 
ploios) și care a făcut 
adevărate ravagii printre 
suliței Unele dintre ele 
s-au umflai de umezeală 
și — ceea ce e deosebii 
de grav — și-au schimbai 
centrul de greutate, pu- 
riind concurenți'.or noi ți 
complicate probleme de...

la 
al

piedicat 
lui de 
căzând pe culoar. Nu pu
tem ști cit a stat Cury 
în poziție de orizontală, 
dar probabil nu mai mult 
de cîteva zecimi de secun
dă, fiindcă reluînd cursa 
(cu o dîrzenie remarcabi
lă) el a încheiat-o cu un 
nou record al țării sale: 
51,5. O dublă performan
ță : de viteză si de voin
ță !...

SA TE CALIFICI...
... într-o semifinală o* 

limp ic ă și să renunți la

trecerea ce- 
treilea gard,

ce pornise
800 im., el*

hotărit. După 
cu dreptul la 
s-a răsgîndit, spunîinidu-și 
cam așa: „Ce-ar fi să 
nu mă mai omor cu 800 
și să mă rezerv numai 
pentru 1.500 ?“ Ceea ce 
a și pus în practică.

NOUL RECORDMAN 
MONDIAL...

... la aruncarea suliței, 
norvegianul Eigil Da
nielsen, știe să-și îngri
jească materialele spor
tive / El și-a ținut pre* 
țioasa suliță la... uscat,

australian a vrut 
ia un interview lui 

Emil Zatopek, la antre
nament. Cum acesta păr 
rea puțin dispus să re
nunțe Ia cele 50 de ture 
de stadion pe care toy 
mai se pregătea să le 
parcurgă, ziaristul res* 
pectiv s-a gîndit să... „se 
ia“ duipă Zatopek, pen
tru a discuta cu el in 
fugă. Regretabilă im.pru« 
dență... După cîteva sute 
de metri alergate în 
‘.ritm Zatopek'1 bietul zia
rist s-a prăbușit leșinat 
și a fost scos pe brațe d» 
pe piști*



REVISTA DE ȘAH Un experiment interesant
T Discuțiile începute în numărul 
precedent al ziarului pe marginea 
activității publicațiilor Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport de

pe lingă Consiliul de Miniștri, le 
continuăm astăzi, cînd vă vom re
da părerile a doi cunoscuți și mari 
iubitori ai jocului de șah în legă
tură — firește — cu publicația ■, Re
vista de Șati".

„Publicația de specialitate „Re
vista de Șah" și-a cîștigat merite 
deosebite în promovarea mișcării 
șahiste dim țara noastră. Nivelul 
acestei reviste s-a îmbunătățit con
stant în ultimii ani și ea poate sta 
cu cinste alături de alte publicații 
de specialitate din străinătate. Din
tre publicațiile periodice șahiste 
pe care le urmăresc, numai „Sah- 
matî v. S.S.S.R.“ și revista din R. 
Cehoslovacă sînt la un nivel su
perior revistei noastre.

Fără a încerca să fac aci o ana
liză completă a materialelor care 
apar în Revista de Șah, aș dori, 
totuși, să prezint o serie de obser
vații și sugestii.

Găsesc extrem de valoroasă ini
țiativa luată în cursul anului tre
cut, prin publicarea seriei de arti
cole asupra „Problemei antrenamen
tului la șah“. Materialele acestea 
au reușit să elucideze problema în 
cea mai mare măsură. Mi-a plă
cut în special articolul semnat de 
jucătorul nostru fruntaș T. Ghi- 
țescu

Se observă totuși că nu toate vîr- 
furiile șahiste acordă atenție cola
borării la Revista de Șah. Spre e- 
xemplu, maeștrii I. Băilănel și V. 
Ciocîltea sînt destul de rar prezenți 
cu materiale în paginile revistei,.

Apoi, revista de Șah nu adresează 
suficiente materiale tinerilor șa
hiști care ajung la o categorie su
perioară. 'Aceștia, cînd au nevoie 
de o documentare teoretică, se a- 
creșează de preferință revistei so
vietice, fiindcă cea de la noi nu le 
oferă suficiente date. IDe aceea, aș 

propune ca Revista ds Ș,ah să pu
blice în fiecare număr, pe scurt, 
articole de informare asupra a tot 
ce e nou în teoria deschiderilor de 
șah"..

B. MENAS
antrenor al secției de șah 

al asociației sportive Dinamo

„Sînt unul din acei cititori al 
Revistei de Șah, care urmăresc fn 
mod deosebit rubrica „Probleme 
și studii".

Nivelul acestei rubrici s-a îmbu
nătățit simțitor în ultimul an, mai 
ales prin organizarea unui concurs 
internațional de compoziție șahistă, 
cu care ocazie au fost publicate lu
crări semnate și de problemiști de 
peste hotare. Am putut admira ast
fel, colaborări originale ale proble- 
miștilor sovietici, ca de pildă, G. 
Kasparian, T. Gorghiev, A. Guliaev, 
V. Zeleipuhin ș.a. „Selecfonăn e“ 
de probleme și studii intrate în li
teratura de specialitate le găsesc, 
de asemenea, foarte utile.

In 6chimb, nu găsesc satisfăcă
toare materialele teoretice de com
poziție șahistă pe care le publică 
revista, mai ales în materia studi
ilor de final. 'Ar fi necesar să se a- 
corde mai mult spațiu unor aseme
nea materiale, pentru ridicarea ni
velului specialiștilor noștri în acest 
domeniu.

Asist, univ. EM. DOBRESCU 
fost campion al R.P.R. 
la compoziție șahistă

In multe întreprinderi din Uniunea Sovietică „minutul de cultură 
fizică" a devenit o obișnuință. In fotografie: muncitoarele unei 
secții dintr-o mare fabrică de confecții, efectuînd exercițiile indicate 

de instrucțoarea obștească L. Șarcova.

„Răsăritul”la cooperativa

Sînt unii oameni cărora cu- 
vîntul „experiment11 le su
gerează atmosfera impre

sionantă a unui mare laborator, 
utilat cu tot soiul k'c microscoape 
și retorte, aparate și instrumente, 
iiiă rog, cu tot ceea ce a creat 
geniul uman pentru descoperirea 
adevărului științific. Ei bine, cu 
r'scul de a-i deziluziona, trebuie 
să spunem de la bun început că 
în rîndurile ce urmează ne' vom 
referi la un experiment însoțit de 
o... recuzită mult mai puțin spec
taculoasă, dar, prin aceasta, nu 
mai puțin interesantă. Iată și te
ma, în cîteva cuvinte •_ care este 
rolul gimnasticii de producție și 
ai „minutului de cultură fizică", 
în creșterea productivității ? Dar 
în corijarea anumitor atitudini de
fectuoase sau chiar a unor mal- 
formații determinate de poziția 
din timpul procesului de produc
ție ? Și, în sfîrșit, în ce măsură 
trebuie adaptate an.umcte grupe 
de exereiții la specificul fiecărei 
ramuri de producție ?

Pentru a afla răspuns, l-a>m 
însoțit cu muilt interes pe tov. 
Marius Bîrjega — asistent la 
catedra de teorie și practică a cul

turii fizice din I.C.F.—la cooperati
va de încălțăminte „Răsăritul", 
una din cele trei unități cuprinie 
in experimentul inițiat de catedră. 
Firește, ne-au interesat în primul 
rînd metodele. Ele sînt destul de 
simple: într-o secție avînd Un a- 
numit specific de muncă (rămuit)

sînt urmăriți 24 de cooperatori, 
de diferite vîrste.. Dintre aceștia, 
12 efectuează reguilat exercițiile 
(și trebuie spus că asociația 
Voința, prin instructorul C. Fur- 
cilă și conducerea cooperativei, 
prin președintele Grigore și vice
președintele Z. Băncilă, îl sprijină 
cu multă bună voință pe experi
mentator) iar ceilalți 12 nu, ser
vind ca „martori". Pe fișele întoc
mite s-au trecut o serie de date 
personale (vîrsta, stagiuț în pro
ducție, activitate sportivă, etc.), 
alături de cîteva determinări ca: 
c’inamometrie dreaptă și stingă, 
spiiometrie, tensiune arteria'ă, 
'perimetru toracic și, bineînțeles, 
starea fizică. Aceste date obiec
tive ca și randamentul în produc
ție vor fi criteriile de apreciere a 
eficienței gimnasticii de produc 
tie.

Apoi, am asistat la efectuarea 
exercițiilor cu grupa de 12 
cooperatori. Este vorba de 

mișcări simple, elementare, unele 
antagoniste, altele asemănătoare 
celor din timpul lucrului, termi- 
rate printr-o ușoară alergare. To
tul a durat circa 10 minute, «lupă 
care oamenii au intrat la lucru. 
Rezultate ? Ele nu pot fi conclu
dente după numai o luină de prac
ticare a acestor exerciții, fapt 
care reiese, de altfel, din cele
cîteva păreri pe care le-am cules. 
De pildă. Ion Lazăr, Vasile Oprea 
și Gh. Bucur susțin că resimt în 
oarecare măsură efectul pozitiv al 
gimnasticii, că înviorarea îi sti
mulează ; Gh. Costache a fost mai 
categoric, arătînd că de cînd se 
supune experimentului și-a mărit 
randamentul în producție cu circa 
10 la sută. In schimb. Ion Rău 
afirmă că plusul de forță pe care-1 
capătă îl face să exagereze miș 
cările din primele minute cte lu
cru, fapt care dăunează preciziei, 
îndemînării

continuă. Soco- 
că extinderea 
mare întreprhi- 

care lucrează laExperimentul 
tim însă 
lui într-o 

d^re, la o echipă _ 
bandă rulantă este indispensabilă, 
mai ales pentru îmbogățirea cri
teriilor obiective de apreciere 
(prin cronometrări ale randamen
tului) ca și pentru aplicarea ri
guroasă a „minutului de cultură 
fizică". De asemenea, lărgirea co
lectivului de experimentatori cu 
ajutorul studenților, ar asigura un 
pius ide continuitate și de bază 
științifică interesantului experi
ment, de pe urma căruia așteptăm 
concluzii importante pentru ex- 
tmderea pe bază de mase a gim
nasticii de producție.

V. ARNAUTU

Cine răspunde?
Regulamentul Spartachiadei de 

iarnă a tineretului precizează: 
„Organizarea concursurilor din 
cadrul etapei I a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului revine con
siliilor colectivelor sportive și orga
nizațiilor U.T.M.". Astfel stînd 
lucrurile, nu mai încape îndoială 
și mai ales... tocmeală pentru a 
se stabili cine poartă mai multă 
sau mai puțină răspundere. Este 
limpede că răspunderea e împăr
țită deopotrivă între colectivele 
sportive și organizațiile U.T.M.

Este limpede pentru toată lu
mea dar nu și pentru cei de la 
Uzinele „23 August" din Capi
tală. Consiliul colectivului sportiv 
și comitetul U.T.M. prin tov. Du
mitru Răducanu, responsabilul cu 
munca sportivă, nu s-au pus încă 
de acord în privința „răspunde
rii". Și tot așteptînd tov. Rădu
canu pe membrii consiliului relee» 
tivului sportiv să-i ceară sprijin, 
iar aceștia pe tov. Răducanu ’ să 
le acorde sprijin, nu s-au luat 
nici un fel de măsuri.

Am vizitat colectivul Energia 
„23 August" cu cîteva zile înainte 
de data_ fixată prin regulament 
pentru începerea concursurilor. 
Era timpul ca lucrările premer
gătoare întrecerilor să fie cel 
puțin începute: popularizarea
competiției, alcătuirea planului de 
acțiune, etc. Dar nimic din toate 
acestea nu se făcuse, deoarece 
membrii consiliului colectivului 
sportiv și tov. Dumitru Răducanu 
așteaptă nu ziua de 1 decembrie 
ci pe cea de 20 decembrie, cînd 
speră să primească în folosință 
sala de sport care se construiește 
în apropierea uzinei.

Iată, așadar, ctfm, tot căutînd 
să stabilească cui îi revine răs
punderea, activiștii sportivi de la 
Energia „23 August" tărăgănează 
în mod nejustificat pregătirile 
pentru organizarea concursurilor 
Spartachiadei.

Participanții la cel de al IIi
le a concurs de fotografii turis
tice —faza regională — pot de
pune fotografiile pînă vineri 
30 noiembrie 1956 ta consiliile 
sindicale regionale. Participan. 
ții din Capitală le vor depune 
la consiliul sindical orășenesc 
București.

Să răsfoim, mai departe, filele 
unui carnet care — din păcate — 
nu cuprinde însemnări despre rea
lizările sportivilor sibjeni. Și de 
data aoeasta vom înfățișa citito
rilor noștri cîteva aspecte negative, 
străduindu-ne să punem punctul 
Pe „i“.

ACUM DOI-TREI ANI: SPRIJIN! 
ASTĂZI...

Cu doi-trei ani în urmă, oricînd 
ai fi poposit în Sibiu nu se 
putea să nu întîlnești acti- 

viști sportivi veniți din București. 
Unul pentru a sprijini organiza
rea unor mari competiții, altul pen
tru îndrumarea colectivelor spor
tive, mă ’ rog, fiecare cu sarcini 
precise pentru sprijinirea activității 
sportive din orașul Srbiu.Nu lip
seau nici premierile, nici eviden
țierile, nici repartizarea de fon
duri pentru procurarea de mate
riale și echipament etc. Acum, îi 
SnUlneșIti foarte rar pe activiștii 
sportivi din asociațiile noastre.

La Sibiu merg prost lucrurile! 
'Acolo trebuie timp nu glumă, în
cearcă unii să-și motiveze como
ditatea. Dar ]a Sibiu nu tre
buie numai timp ci și multă 
jmuncă pentru a ajuta la îmbună
tățirea activității sportive. Cu multe 
iuni în urmă s-a înființat un con
siliu orășenesc al asociației Ener
gia. A fost atonei și un (jelegat 
al asociației care s-a străduit a- 
proape trei săptămîni cu organiza
rea acestui consiliu. In sfîrșit. l-a 
organizat și... a plecat. De-atunci 
țn-a mai dat pe la Sibiu, deși cre
dem că l-ar interesa să știe că 
președintele acestui consiliu, tov. 
Munteanu (de la uzina Indepen
dența) n-a mai dat nici un semn 
de viață chiar din ziua în care a 
fost învestit cu președinția. Dacă 
•organelor centrale nu le găsim

ÎNSEMNĂRI critice DINTR-UN POPAS LA SIBIU (II)
nici o justificare pentru dezintere
sul cu care au privit stagnarea 
activității sportive în orașul Sibiu, 
cu atît mai puțin putem înțelege 
atitudinea linor organe locale, care 
au încetat cu totul să se mai preo
cupe de problemele sportului. Sînt 
multe cornițele de întreprindere 
care maj sprijină ici-colo activita
tea sportivă (chiar dacă prin a- 
ceasta înțeleg doar fotbalul) dar 
mai multe sînt cele pentru care 
sportul a devenit o preocupare cu 
totol secundară (Balanța, Inde
pendența etc). Mult ajutor au 
primit activiștii sportivi din Si
biu și din partea conducerilor ad
ministrative ale întreprinderilor si- 
biene. Nu putem afirma că asităzi 
nimeni nu mai sprijină sportul. 
Sînt unii directori cum sînt' 
cei de la Progresul I.A.S., școala 
medie de fete nr. 3, Victoria sau
I.C.M.M.  care găsesc timp să se 
ocupe și de problemele sportive. 
Pe mulți poate îi surprinde faptul 
că printre aceste nume-dacă nu în 
fnuntea lo-r-nu figurează numele 
tov. I. Me țiu, directorul uzinelor 
Independența. Ne-a surprins și pe 
noi cei care, altădată, am fost mar
torii «nor calde manifestații de 
simpatie la adresa sa. Astăzi însă 
se pare că tov. 1. Mețiu nu mai 
este gata să sprijine orice acțiune 
sportivă. Dar, nu aceasta îi repro
șăm în primul rîr.d tovarășului I. 
Mețiu, ci faptul că în întreprin
derea pe care o conduce, sportul 
a început să fie un tot mai rar 
prjeten al muncitorilor. Au dispă
rut unele secții pe ramură de sport, 
cercurile sportive nu au nici o ac
tivitate, competițiile de masă din 
Sibiu se desfășoară, de cele mai 
multe ori fără participarea spor
tivilor de la Independența. Aceas
tă Stare de lucruri poate fj curma
tă. Activiștii sportivi din Sibiu cer 

tov. I. Mețiu să-i ajute în aceas
tă direcție.

Cu totul insuficient este și spri
jinul pe care-1 dau activității spor
tive alte conduceri administrative, 
cum sînt cele ale întreprinderilor 
„Construcții", ..Record", „Metalur
gica", de la centrul școlar medi
cal de la cooperativa I.C. Frimu 
etc.

O PROBLEMA IMPORTANTA 
DAR... NEREZOLVATA!
e mai bine de șase luni tov. 

Nagy este președinte al co
mitetului orășenesc C.F.S.

Sibiu. Un prim bilanț al activității 
sale ar trebui să ne înfățișeze rea
lizări din cele mai frumoase. Spu
nem acest lucru pentru că activi
tatea anterioară îl recomanda<pe 
tov. Nagy drept un om capabil să 
rezolve numeroasele și dificilele 
probleme ale sportului sibian. Iată 
însă că în oraș, majoritatea ac
tiviștilor sportivi nu găsesc prea 
multe cuvinte de laudă la adresa 
președintelui comitetului orășenesc 
C.F.S. Oamenii se plîng-pe bună 
dreptate-că președintele comitetu
lui nu cunoaște problemele spor
tive, este foarte rar văzut la com
petiții (în special duminica) nu 
participă la ședințele comisiilor pe 
ramură de sport, folosește meto
de de comandă în munca cu ca
drele obștești, fapt care a dus la 
îndepărtarea de comitet a nume
roase elemente capabile, cu dra
goste de sport și cu bogată expe
riență. Mulți activiști sportivi, an
trenori, sportivi, etc. ne-au arătat 
că una din principalele cauze ale 
slabei activități sportive este fap
tul că la Sibiu, comitetul orășe
nesc C.F.S. este slab condus, că 
acesta a ,,scăpat din rnînă" colec
tivele sportive, că prestigiul comi
tetului a scăzut mult.

Și astfel a început să se discu

te la Sibiu despre președintele 
comitetului C.F.S. lată o problemă 
pe care organele regionale și chiar 
cele centrale n-au rezolvat-o încă 
nicj pînă acum. Împărtășind pă
rerea celor care ne-au arătat, prin 
numeroase exemple, necesitatea în
tăririi conducerii comitetului oră
șenesc C.F.S., nu putem totuși să 
ne declarăm de acord cu alți ac
tiviști sportivi sau antrenori care 
îl consideră pe tov. Nagy singu
rul „țap ispășitor" în această 
stare de lucruri. După părerea 
noastră, organele regionale au da
toria să limpezească cît mai grab
nic această atmosferă și să ja mă
surile necesare pentru ca și la 
Sibiu comitetul C.F.S. să devină 
un puternic organ de îndrumare și 
conducere a activității sportive, un 
organ care să se bucure de sim
patie și prestigiu în fața sportivi
lor și activiștilor sportivi.
ȘI ACUM, CÎTEVA MODESTE 

RECOMANDĂRI

In Sibiu există toate condițiile 
pentru ca activitatea sportivă 
să cunoască un ritm de dez

voltare normal. Ne-a impresionat 
în mod deosebit un fapt relatat de 
corespondentul nostru principal la 
Sibiu. Antrenorul de handbal St. 
Zoller și responsabilul acestej sec
ții, F. Bordon au muncit săptă
mîni în șir pentru a împrejmui 
terenul de handbal al colectivu
lui Flamura roșie. Dar, asemenea 
oameni cu tragere de inimă exis
tă destui în Sibiu. Printre ei se 
numără profesori de educație fizi
că, antrenori, activiști și sportivi, 
oamenj care au ridicat, cu doi-trei 
ani în urmă, activitatea sportivă 
djn Sibiu la nivelul celor mai pu
ternice centre sportive din țară. 
Ei sînt cei care pot să pună și 
acum umărul la îmbunătățirea 
muncii sportive. Lor trebuie să M se 

solicițe în primul rînd sprijinul. 
Despre unele comisii pe ramură 
de sport (recent reorganizate), pre
ședintele comitetului regional 
C.F.S. ne spunea: Sînt tot atît 
de puternice, unele chiar mai pu
ternice decît cele regionale, lată 
un alt obiectiv spre care trebuie 
să-și îndrepte toată atenția, dar 
și toată grija, comitetul orășenesc 
C.F.S.

Fără îndoială, sprijinul efectiv 
al comitetelor de întreprindere, al 
organizațiilor U.T.M. și al con
ducerilor administrative este deo
sebit de prețios în acțiunea de îm
bunătățire a activității sportive 
de masă.

In Sibiu există șapte antrenori 
de natație, oameni pricepuți, pa
sionați de munca lor. O defec
tuoasă îndrumare a acestora a 
dus însă la situația ca acum, a- 
proape de sfîrsitul anului, datele 
statistice privind clasificările (oglin
da fidelă a muncii antrenorilor) 
la natație să indice o cifră din 
cele mai modeste: 8. Este doar un 
exemplu pentru a ilustra necesita
tea unei mai serioase preocupări 
pentru clasificarea sportivilor și. 
în mod direct, pentru organizarea 
eît mai multor competiții în toa
te ramurile de sport.

Adăugind acestor cîteva reco
mandări, măsurile necesare pentru 
o mai justă folosire a bazelor 
sportive existențe, pentru amena
jarea de noi terenuri simple, pen
tru stimularea cadrelor obșt -ști, a 
colectivelor și a sportivilor, pentru 
orientarea generală a muncii spre 
calitate, activitatea sportivă din 
orașul Sibiu va redeveni nu numai 
dragă dar și accesibilă mascljr 
de oameni ai muncii din orașul 
Sibiu.

Și, atunci, vom fi din nou pre
zenți în mijlocul sportivilor șibieni, 
bucuroși să putem însera în co
loanele ziarului nostru primele lor 
realizări, primele lor victorii.

DAN CIRLEȘTEANU



Sportivă din regiunea Suceava sînt gata 
pentru întrecerile de iarnă

Pulberea imaculată a zăpezii a 
căzut de timpuriu pe întinsul re
giunii Suceava, unde sînt cîteva 
localități cu tradiție în sporturile 
de iarnă. Aceasta spre bucuria 
sportivilor din Rădăuți, Vatra 
Dornei și Cîmpulung care așteptau 
cu rferăbdare începerea sezonului 
de iarnă.

încă de la sfîrșitul lunii octom
brie începuse pregătirea teoreti
că...* ?La sediile comitetelor regio
nal și raionale C.F.S. s-au dat in
strucțiuni privind reorganizarea 
secțiilor de schi și patinaj, în
ființarea de centre de antrenament 
pentru aceste discipline ca și iniție
rea dg cursuri de instructori vo
luntari.* Cu același prilej s-a sta
bilit ca, pînă la sfîrșitul acestui 
an, sportivii aspiranți la insigna 
G.M.A. să-și treacă normele la 
schi, să se organizeze concursuri 
intercolective la schi și 
precum și concursuri de 
la care să participe elevii 
elementare.

Pentru buna reușită a 
acțiunilor amintite mai sus 
solicitați sportivii fruntași 
gjunii precum șî profesorii 
cație fizică.

patinaj 
săniuțe 
școlilor

tuturor 
au fost 
ai re
de edu-

★ 
cea mai 
Rădăuți.

seintensă 
unde pri- 
hochei pe 
de la 6

un stadion

Activitatea 
desfășoară la 
mele antrenamente la 
ghiață au început încă 
noiembrie.

In localitate există 
special pentru sporturi de iarnă, 
situat în parcul orașului și prevă
zut cu tribune a căror capacitate 
trece de 1000 locuri. In incinta sta
dionului se află un teren pentru 
hochei pe gheață și o pistă pentru 
patinaj viteză. Este de subliniat 
faptul că gheața se poate menține 
în bune condițiuni, datorită lizie
rei de brazi care-o umbrește din 
trei părți și paravanelor de protec
ție amenajate In același scop. Sta
dionul posedă, de asemenea, insta
lații electrice complete și instalații 
sanitare.

Locomotiva București 
in Iugoslavia

Aseară a părăsit Capitala echipa 
de fotbal Locomotiva București 
care va efectua un turneu în Iu
goslavia. Feroviarii vor juca acolo 
două meciuri, la 29 noiembrie la 
Zagreb cu Lokomotiv și la 2 decem
brie la Subotița cu Spartak. Lotul 
care a făcut deplasarea este alcă
tuit din ; Dungu, Coman, Dodeanu, 
Stancu, Vărzan II. 
Ncamțu, Ferenczi, 
Sere dai. Olaru. Ene, 
Iote, Semenescu și 
antrenorii Francisc 
Marian.

Macri, Bodo, 
Langa, Copil, 
Georgescu, Fi- 
este însoțit de 
Ronai si Bazil

Voleiul
Dacă ai fj poposit, cu ani în 

urmă, în orașul „aurului negru" 
și curiozitatea te-ar fi îndemnat 
să treci pe la stadion sau pe la 
terenul de pe strada Milcov (sin
gurele baze utilate pentru jocurile 
de volei) ai fi rămas surprins 
de numărul covîrșitor de tineri și 
tinere care se întreceau cu însu
flețire în diferite competiții.

Cu această ocazie, puteai să afli 
că în oraș activează, în cadrul 
campionatului, 8 echipe sindicale 
iar în școli tinerele mlădițe se 
pregăteau pentru însușirea și a- 
plicareh corectă a regulilor de joc. 
Făcînrf comparație cu pregătirea 
echipelor din alte orașe, ai fi a- 
vut posibilitatea 6ă constați că ni
velul tehnic al echipelor locale 
era destul de ridicat. Aceasta, ca 
o consecință a interesului manifes
tat de profesorii de educație fi
zică din școli și de instructorii 
sportivi, care nu au precupețit nici 
un efort pentru pregătirea celot 
ce dovedeau reale calități. Cine 
nu-și amintește de N. Tănăsescu. 
N. Tărchilă, D. Medianu, A. Se
bastian, D. Drăgulescu, I. Per- 
țaohe, Laura Olaru și Cornelia Ti- 
moșeanu, sportivi care au cules de 
nenumărate ori aplauzele specta
torilor.

In ierarhia voleiului romînesc, 
echipele ploeștene și-au spus de 
multe ori cuvîntul. Așa s-au pe
trecut lucrurile pînă mai ieri. As- 
tăzi însă, situația s-a schimbat. 
Numărul echipelor masculine este

In aceste zile, amatorii de hochei 
pe gheață pot vedea la lucru echipa 
de categoria B Progresul Rădăuți 
cgre se .antrenează asiduu sub 
conducerea lui Ștefan Tomovicf. 
Antrenamentele au loc de trei ori 
pe săptămînă și se fac alternativ 
cu antrenamente teoretice la sală.

Menționăm că la Rădăuți mai 
există încă două patinoare; unul 
amenajaț de sportivii colectivului 
Voința, celălalt de elevii școlii zo
otehnice.

Un număr de 36 patinatori de 
la colectivele Progresul și Voința 
se antrenează cu regularitate.

Condițiile atmosferice bune — 
zăpadă de 20 cm. și temperatură 
de minus 8 grade — au permis ca 
și la Vatra Dornei pregătirile pen
tru noul sezon să înceapă încă de 
acum două săptămîni. In localitate 
există o școală ds tineret pentru 
schi, frecventată de .40 elevi, care 
se pregătesc sub conducerea antre
norului Dragoș Burghelea. Para
lel cu pregătirea elevilor acestei 
școli, antrenorul Burghdlea se în
grijește și de schiorii colectivului 
Recoita-Avîntul.

In prezent se iau măsuri pentru 
înființarea ținui centru de antrena
ment de hochei pe gheață, sub 
conducerea tov. Hugo Harasim. E- 
xistă însă unele greutăți, legate 
de lipsa de patine și crose și, în 
general, de echipamentul adecvat 
acestei discipline.

Și la Cîtnpulung măsurile pen
tru amenajarea terenului de hochei 
pe gheață, aflat chiar în centrul 
orașului, sînt aproape terminate. 
Lucrările se desfășoară sub supra
vegherea comitetului C.F.S. raio
nal și sînt executate de sportivii 
colectivului Voința din localitate.

T. STAMA

HOCMEISTil SIGHIȘ3REN1 SE PREGĂTESC $1 El 
ÎN VEDEREA CAMPIONATULUI

întreruperi, cauzate în 
apariția soarelui, ceea 
gheața să se topească,

Cu mici 
special de 
ce face ca _ 
echipele noastre de hochei iși con
tinuă, totuși, cu intensitate pregă
tirile in vederea apropiatei inau
gurări a activității oficiale.

După Știința Cluj, C.C.A. și Re
colta Avintul Miercurea Ciuc, iată 
că astăzi sîntem în măsură să in
formăm cititorii noștri despre fe
lul în care se pregătesc hocheiștii 
unei alte echipe de categoria A: 
Flamura roșie Sighișoara. Discu
ția despre antrenamentele hocheiș- 
tilor sighișoreni am purtat-o cu 
prilejul unui meci pe care îl dis
putau... handbaliștii din Sighișoa
ra și la care l-am întîlnit pe cu
noscutul jucător de hochei și hand
bal Rudolf Eder, căpitanul echi
pei de hochei Flamura roșie Sighi
șoara.

ploeștean, ieri
in descreștere. Și aceasta din 
cauza dezinteresului manifestat de 
ccviducerile colectivelor sportive 
care nu 6-au preocupat de creșterea 
șl promovarea cadrelor menite să 
împrospăteze rîndurile formațiilor. 
Exemple de acest fel oferă colec
tivele sportive Progresul și Voința 
care, nu numai că nu au echipe

Concursul
pentru 

cea mai bună; cea mat buna 
corespondență

i_____ „
puternice, dar au și desființat cu 
totul secțiile de volei. Dacă la co
lectivul Energia 1 Mai, activita
tea este continuată de noi jucă
tori, nu același lucru se întîmplă 
Ia colectivul Voința. 'Aci, în anul 
1955, voleibaliștii au cîștigat 
primul loc la întrecerile finale or
ganizate de asociație. Apoi, jucă
torii au trecut „în corpore" la Di
namo Ploești, tot din pricina de
zinteresului manifestat de con
ducerea colectivului.

Este regretabil faptul că marile 
întreprinderi, ca Dorobanțul, Ra
finăriile I, II, III, V și VI, Ma
cazul, I.S.A.R., Uzineile Ploești,

Abia s-au așternut primele straturi de zăpadă și iubitorii schiu
lui au și ieșit pe pirtiil

Iată un grup de tineri care-și desăvîrșesc pregătirile în vederea 
primelor întreceri.

Vești din orașul Ploești
Zilele trecute au dat examenul 

de control, devenind purtători ai 
insignei G.M.A. gradul I. un nu
măr de 37 tineri muncitori din 
cadrul colectivului sportiv Energia 
Uzina 1 Mai Ploești.

O contribuție însemnată in pre
gătirea lor a avut tovarășul E- 
duard Pită, care a dat dovadă de 
multă pricepere și sîrguință.

C. Scărlătescu (coresp.)
De curind, o nouă serie de elevi 

ai Școlii de arbitri de volei și-au 
trecut probele teoretice și practice, 
sporind astfel numărul arbitrilor 
din regiunea Ploești. Merită a fi

Astfel am putut afla că jucăto
rii de hochei de la Sighișoara au 
făcut chiar citeva antrenamente 
pe gheață, la care a participat în
treaga formație. O singură absență 
de la aceste antrenamente: portarul 
Essigrnan, care — se pare — nu 
va mai juca.

O altă absență din pregătirile ho- 
cheiștilor sighișoreni, de această 
dată insă pcfâte cu consecințe mult 
mai grave: asociația Flamura ro
șie. Am fost informați că asociația 
sprijină foarte puțin echipa de ho
chei din Sighișoara, participantă la 
campionatul categoriei A. Noi con
siderăm că această sezisare îi poate 
fi suficientă asociației Flamura ro
șie, pentru ca ea să nu uite că la 
Sighișoara are o formație de ho
chei — singura de altfel — care 
o reprezintă in cea mai importantă 
competiție internă a acestui sport.

și azi
t-eroemail, O.T.A.U., Vulturul, 
precum și cooperativele meșteșugă- 
lești nu au nici o echipă de volei; 
fără să mai vorbim de secții pu
ternice sau de întreceri inter- 
cercurl.

Dar nici act vitztea la vo'e: fe
minin nu este mai bună. Cele TREI 
echipe care activează în campio
natul orășenesc nu sînt suficiente 
în comparație cu posibilitățile e- 
xistente. Un aspect condamnabil 
îl oferă colectivul Progresul care 
a desființat secția de volei pentru 
motivul că... sportivii au pierdut 
șansa de a ocupa primul loc.

Desigur că o activitate susținută 
nu 6e poate duce dm moment ce 
nu există nici baze sportive co
respunzătoare. Actualmente, în o- 
rașul Ploești doar o- singură bază 
este utilată cu toate cele 
Energia Flacăra Trestu! 
e folosită Ia maximum.

De lipsurile semnalate 
punzători membrii comisiei orășe
nești de volei, în frunte cu tov. 
Victor Gheorghiu (președintele c<~ 
misiei) care s-a interesat prea 
puțin de soarta voleiului ploeș
tean, mulțumindu-se cu activita
tea echipelor existente. Comisia 
orășenească de volei Ploești, spri
jinită de activiștii salariați ai co
mitetului orășenesc C. F. S., tre
buie să ia de urgență cele mai 
eficace măsuri pentru înviorarea 
activității voleibalistice.

necesare: 
III, care

sînt răs-

/. Rizoiu și Al. Bedrasian 

evidențiați Stuparu Ștefan și Tă
tara Marian.

Dan Cucu (coresp.)
Membrii secției de scrimă ai co

lectivului sportiv Energia Flacăra 
au muncit voluntar la amenajarea 
unei săli de scrimă la stadionul 
Energia. Cu această ocazie, s-au 
evidențiat tov. Petre Burluc, Eugen 
Papp și Cecilia Neagu.

Ion Rizoiu (coresp.)
In cadrul campionatului „Jus

tiției" pe țară a avut loc concursul 
de șah dintre echipele regiunilor 
Ploești și Suceava.

Intîinrrea s-a desfășurat la 12 
mese și a prilejuit o luptă strînsă. 
încheiată cu un rezultat egal 
(6-6).

Comportarea șahiștilor din Su
ceava a constituit o surpriză, re
zultatul întîlnirii oglindind buna 
lor pregătire.

Mircea Angelescu (coresp.)
In organizarea colectivului spor

tiv Progresul a avut loc, cu cîtva 
timp în urmă, o interesantă com
petiție de atletism intitulată „Săp- 
tămina atletismului ploeștean". La 
întrecere au luat parte 68 sportivi 
dintre care 15 fete.

„Cupa săptănrînii atletismului 
ploeștean" a revenit Școlii Spor
tive de elevi.

N. Pahonțu (coresp.)
Actualmente se desfășoară în 

oraș campionatul de iarnă indivi
dual la popice. După primele în
treceri. in frunte se află Dumitru 
Prelipceanu (Energia O.M.T.) cu 
351 p.d. (100 bile mixte) urmat 
de Vasile Andronache (Locomotiva 
complex) cu 345 p.d.

Paul Diaoonescu (coresp.)
In cadrul semifinalelor campio

natului masculin de șah pe oraș, 
un rezultat remarcabil a fost ob
ținut de pionierul Gheorghiu Flo
rin, cel mai tînăr șahist de cate
goria I din țară, care a tota
lizat în grupa respectivă 13 puncte 
din 14 posibile.

/. Oprescu (coresp.)

In cadrul unui concurs atletic 
desfășurat sînibătă pe stadionul 
Republicii din Capitală, atleta Ni- 
culina Barbu (FI. roșie) a rlohorît 
recordul republican de junioare in 
proba de aruncare a discului. Re
zultatul ei; 42,04 m. întrece cu 60 
cm. vechiul record deținut de Lia 
Manoliu din 1950.

Tineri și tinere !
Participați în număr cît mai mare 
la concursurile populare de schi.

Pregâtiți-vâ pentru trecerea 
normelor G. M. A. la aceasta 
disciplina.

---------------»------------

Absențe
șt improvizații

sportului Dumi- 
țînărul pugilist 
Cîrje, care n-a 
acum decît cî- 

și acelea lipsite

Hotărît lucru, campionatul 
republican de box pa echipe 
n-a avut anul acesta o desfă
șurare prea fericita. In afara 
constatărilor negative pe care 
le-au prilejuit cele mai multe 
meciuri, competiția a relevat 
și o serie de alte aspecte pe 

- care doream să nu le mai în
registrăm cu prilejul ediț’ei 
din acest an. De pildă, pro
blema loturilor incomplete. A- 
proape că nu a existat întîl- 
nire în care să . nu se înregis
treze cite unul sau mai multe 
forfaituri. Recordul în maie- 
rie îl deține ech'pa asociației 
Progresul care, în meciul cu 
formația Casei Centrale a Ar
matei, disputat la Sibiu, a a- 
vut lipsă la apel 3 boxeri!

Absențele cele mai nume
roase se înregistrează — de 
regulă — la categoriile supe
rioare (semigrea și grea), un- 
de asociațiile prezintă eterna 
scuză a lipsei de elemente co
respunzătoare. Repetată ani și 
ani de-a rîndul, scuza aceasta 
a început să-și piardă din va
labilitate. Asociațiile aveau 
pînă acum timp suficient să 
crească boxeri de categorie 
semigrea și grea din rîndurile 
tinerilor pugiliști care vădeau 
tendințe apreciabile de creș
tere în greutate (bineînțeles, 
rațională) sau să recruteze 
boxeri pentru aceste categorii 
dintre sportivii tineri, cu... 
greutate, care vădesc aptitu
dini pentru box. In lipsă de 
altceva, pentru a nu pierde un 
punct, care poate fi uneori 
prețios pentru rezultatul final 
al întîlnirii. asociațiile aruncă 
în luptă elemente tinere, fără 
pregătirea și experiența nece
sară. Vă închipuiți, de pildă, 

ce „pradă” ușoară a fost pen
tru maestrul 
tru Ciobotaru 
sibian Eugen 
susținut pînă 
teva întîlniri 
de importanță. In întîlnirea cu 
Voința, în care fiecare punct 
putea să-și aibă rostul 
Casa Centrală a Armatei a re
curs la serviciile unui 
pugilist craiovean de catego
rie grea, al cărui nume. I. 
Pintilie, este probabil necu
noscut amatorilor de box. Ur
marea s-a văzut imediat. Nici 

* n-a trecut un minut de la în
ceperea luptei și antrenorul 
Spakov a aruncat prosopul în 
semn de abandon. Exemplele 
mai pot fi continuate.

Situația este. deci, puțin 
tisfăcătoare. Este adevărat 
să că o însemnată parte 
vină are și comisia centrală 
de box, care a acceptat cu se
ninătate ca asociația Dinamo 
să „cumuleze" toți „greii' 
valoare 
actuală 
Eugen Fiiresz și Vasile Ma- 
riuțan) și n-a luat nici o mă
sură ca, măcar pe perioada 
desfășurării campionatului pe 
echipe, doi dintre „greii" di- 
namoviști să fie împrumutați 
altor asociații. Lucrul acesta 
era absolut necesar, pe de o 
parte, pentru echilibrarea e- 
chipelor participante, iar pe de 
altă parte, pentru a da „de 
lucru" boxerilor noștri frun
tași de categorie grea, care 
„vegetează" majoritatea tim
pului.

Oricum, absențele și impro
vizațiile înregistrate la acest 
campionat sînt inadmisibile și 
asociațiile în culpă trebuie 
trase hotărît la răspundere.

său.

tînăr

sa- 
în- 
de

de 
pe care-i avem la ora 

(Dumitru Ciobotaru,

MARIUS GODEANU



Spectatorii de pe Criket Ground au aplaudat cu căldură

PRIMUL RECORD MONDIAL AL JOCURILOR: DANIELSEN 85,71 m. LA SULIȚĂ!
I

De la trimisul nostru special, la Melbourne, Radu Urziceanu

' Așa e firea omului...-, niciodată 
nu se mulțumește cu ceea Ce"t?e! 
Reflecția aceasta mi-a fost Suge
rată după două zile de întreceri 
atletice în care aproape proba cu 
probă erau spulberate recorduri 
olimpice, în care fiecare Serie 
șau semifinală erau tot atît def 
„tare" ca și finala propriă-zisa 
(uneori chiar mai tare decît a, 
ceasta). Și totuși.„ „Nemuîțumi- 
rlie" erau legate de faptul Că 
pînă acum nu Tușesc încă în
trecut nici un record' Mondial! 
Dar nemulțumirea aceasța hu.âvea 
să țină preifoultitfaip-. Sulifașul 
norvegian Eigil Danielsen ă ținut 
•morțiș să reînsenîneze frunțile’în
cruntate ale unora.și a stabilit.im 
-nou record mondial, de toată’’fru- 
■musețea.

Poate tocmai ținînd seama de 
■cele descrise de mine mai sus, 
spectatorii orezenți în tribunele 
•stadionului Olimpic nu au mal 
știut să păstreze o anumită mă- 
pură — care este, de altfel, ca
racteristică spectatorilor din Mel- 
"bourne — și l-au aplaudat pe 
Eigil minute în șir.

UN RECORD OLIMPIC ÎNTRE
CUT DE MULTE OKI

Cu 73,78 m sulițașul american 
C. Young stabilise la HelsinEr-nn 
frumos record olimpic. După pa
tru ani însă, performanța aceasta 
a fost întrecută chiar din calificări 
și nu de unul, ci de doi atleți. 
Primul a fost Eigil Danielsen cu 
74,15 m. ; al doilea chiar fostul 
recordman C. Young cu 74,76 tn.

Cei 15 aruncători care au ob
ținut standardul de 66 m. și s-au 
calificat pentru concursul proprki- 
zis, au prilejuit o luptă dintre 
cele mai captivante. După patru 
încercări, pe primul loc al cla
samentului se afia vechea noa
stră cunoștință, polonezul Janusz 
Sidlo, cu 79,98 m, — nou record 
olimpic. Iată însă că în penul
tima aruncare norvegianul Daniel
sen se arată hotărit să joace to
tul pe o carte. Elanul său obiș
nuit ,așa cum l-am văzut în oc
tombrie la București ,îl aduce ra
pid la prag. Sulița eliberată din 
mîna sa puternică prinde să zboa
re, să zboare... Sute de mii de 
ochi îi urmăresc zborul și, cu cît 
acesta se prelungește mai mult 
un murmur puternic prinde a se 
înălța în tribune. Sulița trece și 
de stegulețul recordului lumii și 
se înfige apoi în gazonul stadio
nului.

Este clar: un nou record mon
dial 1 Dar cît măsoară ? Specta
torii în picioare așteaptă rezul
tatul. Arbitrii, emoționați și ei, se 
grăbesc să desfășoare banda de 
metal a ruletei, pe care o întinde 

,, bine... 85,71 metri măsoară noul
1 record al lumii la aruncarea su- 
; Țiței! Lîngă mine un spectator

australian — mai puțin obișnuit
2 cu valoarea rezultatelor atletice 
, exprimate în metri — se grăbește

să transforme rezultatul lui Da
nielsen în „picioare șt degete". 
Od^tă efectuată, operația, rezul
tatul ei a provocat un puternic 
strigăt de admirație din partea 
vecinului meu. Avta și de ce să 
se bucure I Nu ?

Buletinul de presă mi-a arătat 
Următoarele rezultate: 1. E. Da- 
fiielsen (Norvegia) 85,71 m. — 
campion olimpic: record olimpic: 
record mondial (vechiul record al 
lumii de 83,66 m. aparținea Iui 
J. Sidlo) 2. Sidlo (Polonia) 
79,98.; 3. Tîbulenko (U.R.S.S.) 
79.50 m,; 4. Koschei (Germania) 
74,69 m.; 5. Kopyto (Polonia)
73,32 m.

1N PATRU ANI RICHARDS A 
„CRESCUT" UN SINGUR cm...

dar să nu credeți cumva că acest 
centimetru a fosit adăugat staturii 
săritorului american, ci rezultatului 
său olimpic.
Uri 1952, las Helsinki, după o 

luptă pasionantă eu compatriotul 
său Laz» Bob Richards a reușit să

Boi Richards, de două ori cam
pion olimpic la prăjină.

treacă peste ștacheta înălțată la 
4,55 metri, stabilind astfel și un 
nou record al întrecerilor. După 
patru ani, Richards se dovedește 
iarăși cel mai bun săritor al Jocu
rilor Olimpice, zealizînd un rezul
tat de 4,56 m. care l-a încoronat 
pentru a doua oară campion.

Este, desigur, interesant amă
nuntul că Bob Richards face parte 
din garda veche a participanților 
la J.O. Alături de Zatopek, Con- 
solirii, Gordien, Mimoun, el este 
unul dintre putinii atleți care au 
participat la toate cele trei Olim
piade desfășurate după cel de al 
doilea război mondial (la Londra, 
el s-a clasat al 111-lea cu 4,20 m.). 
Participarea sa la Melbourne a 
fost așteptată cu mult interes, cu 
atît mai mult cu cît în acest an 
el a dovedit — aproape în toate 
ocaziile — că este cel mai com
plet săritor al lumii, dar și cel 
mai constant. Cu puțin timp îna
inte de Melbourne. Richards a să
rit 4.699 m. a doua performantă a 
lumii după recordul de 4,77 m. al 
lui Cornelius Warmerdam. Richards 
nu a fost însă singur! El a îm
părțit gloria acestui rezultat cu

FAVORITUL COURTNEY A
In acest an Courtney a fost, îm

preună cu Boysen, cel mai bun 
performer mondial al cursei de 800 
m. (1:46,4). Față de Boysen el a 
prezentat însă avantajul unei mai 
mari constante a rezultatelor și. 
în orice caz. avantajul unei viteze 
mult superioare. Nu trebuie uitat 
că atletul american a alergat în 
acest an 45,8 sec. pe 400 m., deci 
aproape cu 2 sec mai bine decît 
Boysen- Finala olimpică i-a pus pe 
acești doi mari performeri, alături 
cu încă a'ti șase atleți capabili de 
rezultate mari.

Iată-i pe cei mai buni optsutiști 
olimpici Ia startul finalei! Toți sînt 
foarte nervoși, chiar și „calmul" 
atlet britanic Derek Johnson. Fapt 
curios pentru o finală olimpică la 
800 m.: startul este furat de trei 
ori! In sfîrșit, a patra oară, ple
carea este regulamentară... In 
frunte, după primele zeci de metri, 
s-au și instalat atleții americani 
care impun cursei o trenă destul 
de rapidă. Primul tur este acope
rit de Sowell în 52,8 sec. La in
trarea în cel de al doilea tur, 
Courtney trece în frunte, încurajat 
zgomotos de membrii echipelor a- 
mericane care își agită pălăriile 
lor albe. La intrarea în ultima tur
nantă, englezul Johnson atacă pu
ternic și se instalează pe primul 
loc. Se pare că atacul său îi va aduce 
victoria, mai ales că, puțin sur
prins, Courtney rămîine in urmă. 
In linia dreaptă Johnson își păs
trează avantajul, dar Courtney, 
sprintînd, îl ajunge. Urmează 
50—60 de metri de luptă disperată/ 

Bob Gutowski care a înregistrat a- 
ceeași performanță și a decis ast
fel pe „intransigenții" selecționeri 
mericani să-i acorde creditul intro
ducerii sale în echipa olimpică.

Lupta dintre Richards și Gutow
ski se anunța ca unul din punctele 
de atracție ale întrecerilor din ziua 
a treia a Olimpiadei. Și așa a Și 
fost 1 Numai că celor doi „lideri" 
li s-a adăugat atletul grec Rou- 
banis oare, comportîndu-se excep
țional, î-a talonat îndeaproape- Din 
păcate însă, pista de elan — prea 
scurtă pentru toți săritorii cu avîn- 
tul lung — și mai ales faptul că 
a fost prea moale, a influențat în 
mod direct desfășurarea normală a 
întrecerii. Acestor amănunte li se 
adaugă și vîntul puternic care a 
bătut stînjenind serios lucrul atle- 
ților pe prăjină.

După o întrecere de mai multe 
ore. care a „curățat" drumul celor 
mai buni, ștacheta a fost ridicată 
la 4,35 m. Această înălțime nu a 
fost accesibilă decît numai pentru 
patru săritori: celor trei americani 
(Richards. Gutowski și Mattos) și 
grecului Roubanis. Cinci cm. mai 
sus Mattos doboară de trei ori. 
Richards, Gutowski și Rouhanis 
trec. Ultimul stabilește astfel, în 
mod oficial, cel mai bun rezultat 
al său. nou îecord al Greciei. La 
4,53 m. doboară Roubanis, lăsîn- 
du-î singuri, să se lupte, pe Cei doi 
americani. Trei centimetri mai sus, 
se confirmă pronosticurile cetor 
mai multi specialiști- Trece numai 
Richards... In felul acesta el este
— deocamdată — singurul atlet 
învingător la Helsinki, care cîști- 
gă și la Melbourne.

Una din surprizele probei: re
cordmanul și campionul european 
Eeles Landstrom nu a putut ocupa 
un loc în primele șase nereușind 
să sară decît 4,25 m.

Rezultatele probei: 1- B. Ri
chards (SU-A.) 4,56 m. — cam
pion olimpic ; nou record olimpic; 
vechiul record de 4,55 m. îi aparți
nea —: 2. Gutowski (S.U.A.) 4,53 
m.; 3. Roubanis (Grecia) 4-50 m.
— nou record grec—: 4. Mattos
(S.U.A.) 4,35 m.; 5. Lundberg
(Suedia) 425 m.; 6 Waszni (Po
lonia) 4,25 m.; 7. Landstrom
(Finlanda) 4.25 m.

CIȘTIGAT CU SIGURANȚA
cot ia cot... In imediata apropiere 
a liniei de sosire atldul american 
reușește să-l depășească și termină 
victorios. Apoi a fost neapărat ne
cesară intervenția arbitrilor de so
sire pentru a-1 susține pe Court
ney să nu cadă. Complect epuizat, 
Courtney nu și-a amintit nimic, 
timp de mai mult minute, și astfel 
nu a putut trăi imediat bucuria 
unei frumoase victorii.

Rezultatele: 1- T. Courtney
(S.U.A.) 1:47,7 — campion olim
pic ; nou record olimpic; vechiul 
record de 1:49,2 aparținea compa
triotului său Whitfield —; 2. John
son (Anglia) 1:47,8; 3. Boysen
(Norvegia) 1:48,1 ; 4. Sowel
(S.U.A.) 1:48 3; 5. Farrell (An

Tailanda învinsă la scor in turneul de fotbal
Optimile de finală (de fapt tu

rul întîi) ale turneului de fotbal 
au continuat luni prin disputarea 
celui de al doilea joc desfășurat 
pînă acum la Melbourne: Anglia- 
Tailanda. Spectatorii au venit în 
număr neașteptat de mare (peste 
15.000) atrași mai mult de nouta
tea pe care o prezenta evoluția 
fotbaliștilor din Tailanda. Aceștia 
s-au dovedit însă destul de slabi 
fotbaliști. Echipa Angliei i-a sur
clasat cu severul scor de 9—0 
(4—0). Golurile au fost marcate de 
Laybourne (3), Twi.ssel (2), Bro- 
imilow (2), Lewis și Tcpp.

Meciul a fost arbitrat d© Latî- 
șev (Uniunea Sovietică).

Antrenorul bulgar Crum Milev 
care a urmărit meciul (pentru un 

glia) 1:49,2; 6. Spurrier (S.U.A.) 
1:49,2.

PRIMA VICTORIE 
AUSTRALIANA

Ca și la bărbați, cursa de 100 
m. femei a prilejuit dispute foarte 
dîrze în calificările pentru finală. 
La fel ca și cursa masculină, a că
rei finală a fost ratată din cauza 
vîntului puternic care a bătut din 
față, înirecerea feminină nu s-a 
bucurat de condiții atmosferice 
normale. Tocmai de aceea nici aici 
rezultatele nu au fost de primă 
valoare- Victoria a revenit în mod 
normal tinerei atlete australiene 
Botty Cuthbert, care realizase în

PRELIMINARII LA 5.000 m.
Alergătorii de fond participanți 

la cursa de 5.000 m. au trebuit să 
treacă ieri prin „focul" elimina
toriilor. Ca și la alte caliiicări, se
riile cursei de 5.000 m. nu au fost 
lipsite de surprize: polonezul Chro- 
mik, finlandezul Taipala au fost 
eliminați; norvegianul Larsen și 
polonezul Zimny au abandonat, iar 
englezul Chataway s-a calificat 
foarte greu (poate să fie și aceasta 
o tactică). REZULTATE: seria 1:
1. Pirie (Anglia) 14:25,6; 2. Mu- 
gosa (Iugoslavia) 14:25,6; 3. Del
linger (S.U.A.) 14:26,8; 4. Balas- 
nikov (U.R.S.S.) 14:28,0; 5. Thor- 
gensen (Danemarca) 14:29,0; 6. A- 
rera (Kenia) 14:37,0; seria a H-a: 
1. Lawrence (Ausiralia) 14:14,6 ; 2. 
Kuț (U.R.S.S.) 14:15,4 ; 3. Tabori 
(Ungaria) 14:18,6; 4. Ibbotson
(Anglia) 14:18,8; 5. Schade (Ger
mania) 14:24,2; 6. Taipala (Fin
landa) 14:24,2; seria a III-a: 1.

moțiv pe care îl veți găsi în rîn- 
durîle ce urmează) a declarat des
pre jocul echipei engleze:

„Este greu să-ți faci o impresie 
reală asupra unei echipe care nu 
a avut un adversar prea serios în 
față. M-a impresionat totuși rapi
ditatea jucătorilor englezi, simpli
tatea acțiunilor lor. Am remarcat 
ca extremele nu mai fac jocul cla
sic și ineficace în care se complă
ceau pînă acum un an—doi șl ju
cătorii din echipele profesioniste 
engleze: curse urmate de cen
trări din apropierea colțului de 
corner. Acum constat că extreme
le întreprind incursiuni către poar
ta adversă și... înscriu chiar și 
goluri. Este cazul lui Twissel, ex. 
tremul dreapta, care a marcat 
două goluri." 

serie excelentul rezultat de 11,4 
sec. Ea a ciștigat întrecerea de o 
manieră entuziasmantă și ar fi pu
tut realiza cu siguranță un nou re
cord mondial. De aceea a și fost 
mult aplaudată de cei peste 100.000 
de spectatori. Nu trebuie uitat fap
tul că ea a adus gazdelor prima 
medalie olimpică de aur.

Rezultatele; 1. B. Cuthbert (Aus
tralia) 11,5 sec- — campioană o- 
limpică; 2. Stubnîk (Germania) 
11,7 sec.; 3. Mathews (Australia) 
11,7 sec.; 4. Daniel (S.U.A.); 5. 
Leone (Italia); 6. Armitage (An
glia). Ordinea sosirii pentru locu
rile 2—3 a fost stabilită în urma 
developării fotografiei.

Cri

și 200 m.
Thomas (Australia) 14:14,2; 2.
Nyomdika (Kenia) 14:29,4 ; 3. Cer- 
niavski (U.R.S.S.) 14:32,4; Szabo 
(Ungaria) 14:32,4; 5. Chataway
(Anglia) 14:42,6; 6. Janke (Ger
mania) 14:44,6; 7. Chromik (Po
lonia) 14:51,4. Primii 5 clasați din 
fiecare serie s-au calificat pentru 
finală.

In cursa de 200 m. bărbați s-au 
desfășurat ieri seriile și sferturile 
de finală. Iată rezultatele înregis
trate în sferturile de tinală : I—1. 
Kalip (Pakistan) 21,1 ; 2; Agostini 
(Trinidad) 21,1 ; 3. Pohl (Germa
nia) 21,3; II—1. Stanfield (S.U.A.) 
21,1; 2. Tokarev (U.R.S.S.) 21,2; 
3. Conceicao (Brazilia) 21,3; III— 
1. Baker (S.U.A.) 21,2 ; 2. Mandlik 
(Cehoslovacia) 21,3; 3. Haas (Ger
mania) 21,5; IV—1. Morrow 
(S.U.A.) 21,9; 2. Rak (Noua Zee- 
landă) 22,0; 3. Shenton (Anglia) 
22.1.
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Electricianul din 
Oslo, Eigil Daniel
sen este ■unul din
tre cei mai tineri 
aruncători din lu
me. In același 
timp, atletul norve
gian este și cel 
mai bun dintre 
toți. Rezultatul de 
85,71 m. i-a adus 
o friplă satisfacție: 
campion și record
man olimpic și re
cordman mondial. 
Iată-l pe Daniel
sen pregătindu-se 
pentru aruncare pe 
stadionul Repu
blicii din Bucu
rești.

(Foto L. Tibor)
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Și-acum, motivul pautru care 
conducătorul tehnic al echipei R.P. 
Bulgaria a urmărit cu atîta aten
ție jocul echipei engleze. La 30 
noiembrie, în sferturile de finală 
ale întrecerii olimpice de fotbal, 
echipa bulgară va întilni formația 
engleză. Interesant este că aceste 
două echipe au mai jucat cu pri
lejul turului eliminatoriu al compe
tiției. Echipa engleză fusese eli
minată de reprezentativa R.P. Bul
gariei (2—0 la Sofia și 3—3 la 
Londra) dar ea a fost admisă la 
turneul d© la Melbourne datorită 
absențelor înregistrate între timp. 
In cadrul optimilor de finală, azi 
se dispută partida Australia-Japo. 
nia și miine jocul S.UA-R.PF. 
Iugoslavia.
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olimpici

iROBIEV
■ni, Arcadii 
inunat exem- 
lâfțerofili din 
Iseverentă de 
Ițele deosebit 
I puterea de 
au adus suc- 
activitatea sa 
luă ori căm
in olimpic la 
k, excelentul 
Idovedit. fără 
I semigreu de

șl
UD

She- 
radio
Mel- 
rival

Vorobiev 
>tată cu 
I bourne, 
erican 
ile de 
ușa la 
ui său
Iii a spulbe- 
[ acestora, 

excelentă, 
cîștigat de

ne Shepard : 
I 12,5 kg. la 
[avans de 20 
Ide 462,5 kg 
Lea de 147,5 
Entă noi 
olimpice. 

Lmas

re-

can Charles 
fimul atlet 
umul învin- 
ket Ground 
[slovacă Fi- 
înainte) în 
I mai tînăr 
I cei desem- 
kt la 12 fe- 
Ima (S.U.A.) 
le atletismul 
I 1,50 m. la 
I Performan- 
luccesiv, im- 
I plan mon- 
1955, pentru 
llui să figt- 
lelal record- 
Icm.) iar a- 
liDionilor și

rt

(2.12 m.).

UT
imir Kuț,

ol im-
rfl. a adău- 
suoces pal- 
De altfel, 

:a singurul 
excelent 

bmpleta în 
de vizită, 

ii din Bal- 
kaidlele unei 
Mul și cu 
b rezisten- 
Iccesiv, im- 
IpbUil că a- 
rnea Oltai- 
[ Vladimir 
rgător, ne- 
Bțional. De 
|t în arena 

1 din 1953 
I făcut pași 
Ide atunci 
India ie, 'pe 
Ipletat me- 
luccese de

Inovația aplicată de organizato
rii do ia Melbourne în concursul 
de pentatlon modern (©a niciodată, 
acum în programu] întrecerilor pe 
cele cinci zile a apărut o zi de o- 
dihtnă între scrimă șt tir I) nu a 
avut darul să readucă pe partici
parăți în plenitudinea forțelor fi
zice (după cum se credea), ci, dim
potrivă, i-a scos din ritmul obiș
nuit de luptă. Așa se explică rezul
tatele slabe înregistrate, în ge
neral, de cei 38 de cceicurenți încă 
prezenți in competiție.' Desigur, 
unii s-au resimțit mai mult de pe 
urma acestei „inovații”, iar alții 
mai puțin. Printre cei care nu au 
suportat acest decalaj de program 
au fost și reprezentanții noștri ale 
căror rezultate la tir. înregistrate 
ieri pe poligonul Williamstown, 
sînt cu cea. 10 puncte mai slabe 
decît cele obținute în condiții 
normale. De exemplu. Cornel Vena, 
cel care acum o săptămînă, într-un 
concurs de antrenament cu pen- 
tatloniștii sovietici și chilieni, rea
lizase 194 p., de această dată a to
talizat numai 182 p. Același lucru 
s-a petrecut și cu Dumitru Țintea 
care a reușit numai 184 p. în 
timp ce el scoate, obișnuit 190-194 
p. și cu Teodorescu trăgător de 
pistol în jur de 185 p. care ieri n-a 
realizat decit 177 p. De altfel, singu
ra excepție este mexicanul Antonio 
Aimado Felix car© a cîștigat pro
ba de tir cu 193 p., un punct peste 
performanța obținută de el în ulti
mele campionate panamericane. 
Fără să apreciem ca slabe rezul
tatele lui Novikov (U.R.S.S.) 191 
p„ Benedek (R.P.U.) 191 p., Lam
bert (S.U.A.) 190 p., Mannonen și 
Korlionen (Finlanda) 189 p. sau 
Tarasov (U.R.S.S.) 189 p. ele sînt 
totuși inlericare posibilităților a- 
cestor pentatloniști și pretențiilor 
unei întreceri olimpice.

Revenind la competiția de pen

Dumitru Țintea este primul romin 
clasat in proba de ieri

vor
po- 

mai

me- 
per-

cei 
fost . 
Uniunea

Mari surprize in turneul de box, 
dar M. Dobrescu nu se numără printre învinși

talion modern, semnalăm că se des
fășoară în continuare o luptă a- 
cerbă intre formații și între con- 
curenți pentru modificarea actua
lelor poziții în ode două clasa
mente (pe echipe și individual); 
După proba de tir, campionul olim
pic, suedezul Hail a cedat șefia 
clasamentului individual finlande
zului Korhonen. De altiel, Hall a 
trecut pe locul IV fără să-și piar
dă, însă, posibilitățile de a urca Pe 
podiumul olimpic. La echipe, cla
samentul a rămas neschimbat, în- 
registrîndu-se doar o nouă apro
piere între formațige S.U.A. (lide
rul stabilit după proba de călărie) 
și U.R.S.S. (sovieticii au mai scur
tat handicapul cu 20 puncte), și 
o nouă distanțare între noi (con
tinuăm să fim clasați pe locul VI) 
și reprezentativa Mexicului (situată

modern nu se întrevăd
pe locuil V). Echipele Finlandei și 
R.P.U. au rămas pe vechile 
zrții (probabilcă nici nu 
ceda locurile actuale).

Pentationiștii sovietici, 
xicani și cei americani au 
formerii probei de ieri.
Sovietică a cîștigat întrecerea cu 
2580 p., ia 20 puncte diferență de 
formațiile Mexicului și S.UA; cla
sate pe Jocurile 2-3. Echipa noas
tră s-a clasat a Vl-a cu 2160 p-, 
de ’unde rezultă dt de strînsă a 
fost tapta la tir. Individual, cla
samentul probei de tir se prezintă 
astfel (punctele obțnute pe stand 
au fost transformate în puncte spe
cifice rezultatelor de țentatlor.) : 1. 
A. F. Almado — 960 p. 2. Novi
kov — 920 p., 3. Benedek — 920 
p„ 4. Lambert — 900 p_, 5. Mannc- 
nea — 880 p^6.Korhooen — 880 
p, 7. Tarasov — 880 p.,... 13. Jose 
Perez Mier (Mexic) 800 p.. 14. 
David Romero Vargas (Mexk) 
800 p., 15. Deriughin (U.R-SfS.) 
780 p-, 16. Țintea — 780 p... 23. 
Venă — 749 p... 28. Teodorescu — 
640 p.

După trei 
echice este 
7588 p-, 2 
Finlanda 7040,5 p., 4. R. P. Ungară 
6753,5 p, 5. Mexic 6282 p„ 6. R.P. 
Romină 5514 p.; 7. Australia 4366 
p.. 8. Anglia 3249 p. Brazilia, Chi
le, S’jdafrica și Suedia râmtafad 
fa cite doi pentatloniști, au fost 
descalificate.

Clasament individual pe trei pro
be: 1. Vaino Korhonen (Finlanda) 
2728 p, 2. Olavi Mannonen (Fin
landa) 2692,5 p.. 3. Benedek
(R.P.U.) 2669 p„ 4. Lars Hali 
(Suedia) 2644 ț>., 5. George Lam
bert H. (S.U.A.) 2637 p_ 6. J. G. 
Andre William J. (S.U.A.) 2636 p„ 
7. Igor Novikov (U.R.S.S.) 2537 
p... 12. Cornel Vena WflFt P-; 15. 
Dumitru Țintea 2164 p.,.. 29. Victor 
Teodorescu 1381 p.

probe, clasamente! ne 
următorul: 1. S.UA. 
U.RS.S. 72315 P„ 3.

Eternele surprize, care au .pig
mentat" din totdeauna competiția 
olimpică de box, și-au făcut apa
riția și pe ringul de pe West 
Melbourne Stadium 1 Mult co
mentate sînt — de pildă — ne
așteptatele Infringed suferite de 
majoritatea pugiliștilor polonezi, 
socotiți printre cei mai puternici 
din tame. Ieri. încă trei boxeri 
polonezi au gustat din cupa în- 
frîngerii. Campionul european 
Zenon Stefaniui, care se anunța 
un competitor de neam! la titlul 
olimpic al categoriei cocoș, a 
pierdut îs puncte în fața pugilis- 
tutai chilian C. Barianios. Tot un 
boxer din Chile, R. Tapia, i-a ba
rat lui Zbigniew Piorkowski dru
mul spre sferturile de fii 
categoriei mijlocie, intreclnd 
!a puncte. In sfîrțit 
ranță*  poloneză fostul ca~ 
european Her.fuk Kukier. a 
<at la puncte în întf.nrea 
australianul F. Batchelor.

O surpriză de mari proporții a 
fost și rezultatul cu care s-a ter
minat meciul Boris Stepan 30 
(U RS S ) — Fred Gilroy (Ir
landa) în limitele categorie: co
coș. Irlandezul, care anul trecut 
la campionatele europene, a fost 
învins înainte de limită de Mi'- 
cea Dobrescu, l-a întrecut acum 
pe Stepanov prin K.O. în repriza 
■ III-a! Tot în categoria surpri
zelor poate fi trecută și înfrînge- 
rea la puncte suferită de mijlo
ciul suedez Stig Sjolin, fost cam
pion european. în fața argenti
nianului V. Zalazar.

In cele două reuniuni de luai, 
cele mai interesante partide 6-1 u 
disputat La categoria muscă. Ra-

fcT

aii aleI•4
o altă

Î-'X!
ce
ea

prezentantul nostru, Mircea Da- 
brescu, s-a comportat excelent _ - - ----- _

Frederic 
catalog?’, 
r din O- 
mt’l» S3 ?

reușind să-l învingă, fără m 
•moții» pe fffipfaezul 
Bonus. Acesta esie 
drept cel mai bun boxei 
lieciul îndepărtat și ultn 
victorii (6 prin k.o. și 2
puncte) B recomandat: cu etogt!. 
Mircea Dobrescu nu s-a intim-dat 
Insă nici un moment de faima 
adversarului său, a eschivat calm 
și precis atacurile furibunde pe 
care Bonus le-a inițiat La înce
putul primei reprize și. boxînd a- 
poi în stilul său caracteristic, 
spectaculoasele sale .serii' la 
corp și la îați șâ-a impus trep^st 
superi ori ta’.ea. In repriza a don?, 
o „coatrâ“ puternică l-a expediat 
pe Bon-s la podea, dar arbitrul 
n-a numărat Ultima repriză i-a 
aparținut categoric lui Dobres,-». 
Victoria la puncte i-a revenit re- 
prezectantuhri nostru.

Doi principali competitori La 
categoria muscă se anunță a II 
17. Stoinikov (U.R.S.S.) și Rene 
Libeer (Franța). PrimuL după 
strălucita victorie împotriva lui 
Basel, l-a întrecut luni oe ita 
lianei Salvatore Burruri. Libeer 
a avut o sarcină mai ușoară. di«- 
punînd comod la puncte de core 
ea nul Sun-Ki-Pio. ~ 
ean de categorie

îbund

cu

Boxerul amerl- 
muscă Rau Pe

rez l-a întrecut la puncte pe fostul 
campion european Fr. Majdloch 
(R. Cehoslovacă). Alte rezultata 
la categoria muscă: /. Caldwell 
(Irlanda) b. KO. laioshwe (Bie- 

K. Jonskura (Japonia» 
(Tailanda); Tom 
b.p. A. Laudio

In ultima zi a întrecerilor

Konuio, Vorobiev 
campîcuii olimpici Ia haltere

Ieri a luat sfîrșit turneul de 
haltere. Miile de spectatori nu s-au 
clintit de pe locurile lor pînă la 
ultimele întreceri ale „greilor” 
Anderson și Silvetti.

Era ora 4 dimineața (ora Mel
bourne) cînd crainicul reuniunii a 
anunțat că Silvetti (Argentina) 
și Pau! Anderson (SUA) au ter
minat cu același rezultat total: 
500 kg. Pentru a se stabili în
vingătorul — spunea crainicul —, 
cei doi „coloși” se vor cintări 
din nou și titlul olimpic va fi 
atribuit aceluia care va avea o 
greutate mai mică.

Toți spectatorii erau convinși 
că în baza acestui criteriu, Sil
vetti va fi campionul olimpic, 
pentru că în lume nu există un 
om mai... greu decît Anderson. 
Și totuși, de necrezut, Silvetti a 
avut cu 6 kg. mai mult decit 
macaraua din sud“. Paul Ander
son a fost declarat astfel cam
pion olimpic la categoria grea!

Foaite pasionante au fost în
trecerile de dimineață. Ia cate
goria mijlocie, în care s-au întîl- 
nit halterofilii americani Tommy 
Konno, James George și V. Ste
panov (URSS).

TOMMY KONNO (SUA) a 
ocupat primul loc cu o perfor
manță de 447,5 kg. (nou record 
mondial), v.r. i-a aparținut cu 
435 kg. .. urmat de VASILI STE
PANOV (URSS) cu 427,5 kg. și 
JAMES GEORGE (SUA) cu 
417,5 kg.

de cea de a treia probă, 
avea un avans de 7,5

au consemnat un nou 
mondial: Vorobiev

Seara întrecerile au continuat 
la categoria semigrea. Manifes- 
tînd o formă excepțională. Arcadii 
Vorobiev (URSS) a reușit să se 
distanțeze de la început de pri
mul său adversar, americanul 
Shepard. La împins, arbitrii con
cursului 
record 
(URSSȚ 147,5 kg. 
înainte 
Vorobiev 
kg. față de Shepard. Halterofi
lul sovietic l-a depășit în mod 
categoric pe Shepard. Vorobiev 
a ridicat 177,5 kg. (record mon
dial egalat) în timp ce Shepard 
doar 165 kg., fiind întrecut de 
francezul Debuf (167,5 kg.). In 
urma acestor rezultate, ARCADII 
VOROBIEV (URSS) a totalizat 
462,5 kg. performanță care i-a 
adus mai multe satisfacții: meda
lia olimpică de aur. recordul mon
dial (v.r. îi aparținea cu 460 kg. 
din 1954) și un nou record o- 
limpic. Pe locul II s-a clasat 
SHEPARD (SUA) cu 442,5 kg., 
urmat de JEAN DEBUF (Fran
ța) cu 425 kg.

In continuare s-au desfășurat 
întrecerile la categoria grea. După 
cum am scris mai sus, PAUL AN
DERSON (SUA) și SILVETTI 
(Argentina )au terminat la egali
tate, cu cite' 500 kg.

Pe locul III s-a clasat italianul 
PIGA1ANI cu 452.5 kg.

Un aspect dinir-o întiinire pe care actualele J.O. nu o va 
oferi spectatorilor: Mircea Dobrescu—Edgar Basel. După cum se 
Știe, Basel a fost eliminat de Stolnikoc, spre avantajul reprezen
tantului nostru, care a „scăpat" astfel de un obstacol dificil.

mania); 
b.p. Nua Go San 
Spinks (.Anglia) 
(Argentina).

Rezultate din 
cocoș: AL Sitri 
Rashid (Pakistan); O’Reilly (An
glia) b.p. D. Hellebuyck (Belgia); 
mijlocie - ușoară: B. Nikolo-j 
Gheorghiev (R.P. Bulgaria) b.p. 
Mohamed (Pakistan); Z. Pietrzy- 
kowski (R.P. Polonă) b.p. Kar
pov (U.R.S.S.); 
kov (U.R.S.S.) 
(Canada); D. 
mania) b.p. R. 
f. Torma (R. 
H. Richter (Australia).

Astăzi, C. Dumitrescu îl întll- 
nește pe danezul Hans Petersen 
Miercuri, Gh. Negrea îl înfrunt:? 
pe italianul O. Panunzzi, iar A'. 
Lunca pe sudafricanul 
Viitorul adversar 
Dobrescu va fi 
(S.U.A.).

alte categorii: 
(Italia) b. p. A.

mijlocie: G. Sat- 
b.p. R. Hosask 
Wemhoner (Ger 

Redroup (Anglia); 
Cehoslovacă) b p.

Andres. 
al lui Mircea 

Ray Perez

CHRISTIAN D’ORIOLA CEL MAI BUN FLORETIST AL LUMII?
După o zi de odihnă, tot flore- 

tiștii au fost cei care au continuat 
întrecerile de scrimă de la Saint 
Kilda. De această dată, întrece
rile lor au avut loc în cadrul 
concursului individual, cel care va 
hotărî dacă francezul D’Oriola, 
campionul olimpic din 1952, mai 
este sau nu cel mai bun flore- 
iist olimpic. Urmărind competiția 
pe echipe am rămas cu impresia 
că Christian D’Oriola *"*"  ’—” 
cel mai bun chiar, în 
arbitrajului cu aparat 
sistem care reprezintă 
inovație a actualelor J. O. în'ma
terie de scrimă. D’Oriola s-a do*

este încă 
condițiile 

electric, 
singura

Axl

MÂine

SEARAelimi-

suliță

natația. 
finalele.

SCRIMA : spadă (echipe). 
LUPTE LIBERE: eliminatorii. 
BOX: sferturi de finală.
NATAȚIE: polo pe apă (cailfl- 
cări).
BASCHET.

BASCHET :
BOX: eliminatorii.
ATLETISM : 80 m. garduri (serii 
și semifinale); triplusalt (finală); 
disc (finală); 200 m. (semifinale 
și finală); lungime femei (fina
lă); 110 m. garduri (serii); 3.000 
m. obstacole (serii).
SCRIMA: floretă (individual).

DIMINEAȚA
BA SCHRT *
SCRIMA: floretă (individual). 
ATLETISM: calificări la triplu
salt, disc și lungime femei. 
HOCHEI PE IARBĂ.
YACHTING.

DUPĂ AMIAZA DIMINEAȚA
BASCHET.
SCRIMĂ: spadă (echipe)
■natorii.
ATLETISM: calificări la 
femei și greutate.
PENTATLON MODERN: cros. 
LUPTE LIBERE: eliminatorii. 
YACHTING.

HOCHEI PE IARBA. 
PENTATLON MODERN: 
CANOTAJ ACADEMIC: 
FOTBAL :

SEARA
SCRIMA: floretă (individual). 
BOX: eliminatorii.
BASCHET :

DUPĂ AMIAZĂ
BASCHET : 
BOX: sferturi de finală.
ATLETISM: 110 m. g. (semifinale 
și finală); greutate (finală); 20 
km. marș (finală); 400 m. (serii 
și sferturi de finală); suliță femei 
(finală); 5.000 m. (finală); 80 m. 
g. (finală).
NATAȚIE: polo pe apă (califi
cări).
SCRIMA: spadă (echipe). 
HOCHEI PE IARBĂ.
FOTBAL.

Răspunsul ii vom avea azi
vedit imbatabil și în fața trăgă
torilor maghiari, și în fața seri*  
merilor sovietici, și chiar în fața 
floretiștilor italieni, actuali cam
pioni olimpici și mondiali pe e- 
chipe. In meciul de sîmbătă, Ita- 
lia-Franța, hotărîtor pentru titlul 
olimpic, D’Oriola i-a învins pe 
toți cei patru titulari ai forma
ției peninsulare. Performanța lui 
a fost însă inutilă, pentru că 
ceilalți echipieri ai formației fran- 

i ceze — Lațaste, Netter și Bau
doux — au realizat, fiecare, nu
mai cîte o victorie, ceea ce a 
făcut ca Franța să totalizeze 

, șapte victorii, față de cele nouă 
ale Italiei: Edoardo Mangiarotti 
(3), Bergatnini (3), Spallino (2) 
și Carpaneda (1).
Cei opt floretiști amintiți mai sus 

făceau parte din nucleul favoriților 
competiției care a început ieri cu 
seriile eliminatorii. Alături de ei 
se găseau alți 24 de concurenți 
(deci, în total, 32), dintre care 
maghiarii Gyuricza, campion mon
dial individual în 1955, Fullop și 
Somogyi, englezii Paul și Jay, 
precum și trăgătorul sovietic 
Mfdler se numărau, de asemenea, 
printre pretendenți.

Acești 32 de concurenți (aproa
pe toți „unul și unul") au fost 
fmpărțiți în patru serii a cîte 
opt trăgători urmînd ca primii 
patru 
50 la 
turul 
astfel 
seriile 
de deasă, prin care nu au reușit 
să treacă Fullop, Somogvi și 
Lataste (mare surpriză I) împre-

serii
ca

din fiecare serie (coeficient 
sută) să se califice pentru 
următor (semifinale). Un 
de coeficient a făcut din 
eliminatorii o sită extrem

ună cu alți 13 trăgători. In 
mifinalele care au avut loc 
continuare, floretistul nr. 1 
Italiei, Eroardo Mangiaroti a fost 
eliminat, împreună cu Di Rosa 
și Carpaneda (italia), Baudoux 
(Franța), etc., în timp ce D’Orio- 
la a trecut fără emoții (primind 
aplauze la scenă deschisă pentru 
stilul său impecabil), ca șl Mark 
Midler (U.R.S.S.) Netter (Fran
ța), R. Paul și Jay (Anglia) și 
Spallino și Bergamini (Italia). 
Cel de-al optulea finalist este 
campionul mondial Gvuricza. care 
a reușit să se califice numai 
după ce a învins în meci de ba
raj pe Stratmann (Germania) 
După comportarea de pînă acum, 
prima șansă este acordată lui 
D’Oriola, fără să se ignoreze 
însă posibilitatea surprizelor din 
partea lui Mark Midler (a im
presionat prin constanță), Spal- 
lino și chiar Gyuricza. în ciuda 
calificării sale anevoioase.

Miercuri, locul floretiștilor în 
sălile primăriei din Saint Kilda 
va fi luat de echipele de spadă, 
a căror disputa pentru titlul o- 
limpic se va desfășura paralel cu 
competiția individuală a flore- 
tistelor. Deci, în numărul nostru 
viitor vă vom da primele infor
mații despre Olga Orban și Eca- 
terina Orb. R. U.

se
in 
al

---------------------------------------------

Pentru reportajele privind Jo- l 
curiie Olimpice am folosit infor- ' 
mâții și comentarii furnizate de J 
AGERPRES.

S.UA
S.UA


Zilele trecute am intrat în sala 
de șah a colectivului sportiv 
Energia Reșița. Mă așteptam să-1 
găsesc, la acea oră, pe șahiști 
strînși în jurul meselor, dar... 
tn-am înșelat. Nu era acolo decît 
un singur jucător, ing. C. But- 
naru. Și fiindcă șah nu puteam 
vedea, m-am rezumat a discuta 
despre șah cu cel prezent In sală. 
Și iată ce am aflat de la dînsul:

...Nu era o întîmplare că în acea 
zi în sala de șah domnea pustiul: 
Din păcate, aceasta este atmosfe
ra obișnuită în acel loc. Și nu e 
de mirare, fiindcă această sală 
este cu totul necorespunzătoare. 
Dacă încăperea ar fi bună, lumi
noasă, utilată cu toate cele nece
sare, și activitatea șahistă ar ti în 
creștere. Conducerea colectivului 
sportiv n-a avut o idee strălucită 
mutînd secția de șah In această 
cameră, a cărei principală deti- 
ciență este faptul că nu poate ti

Progresul a învins Locomotiva 
la box cu 22-17

-ti
Intilnirea Progresul — Locomo

tiva, disputată la Sibiu. în cadrul 
campionatului republican de box pe 
echipe, a dat cîștig de cauză pri
mei formații, care și-a adjudecat 
victoria, după o luptă strînsă.

Surprizele reuniunii — care au 
contribuit la victoria echipei Pro
gresul — s-au înregistrat la cate
goriile pană și grea, unde maeștrii 
sportului Otto Bostiog și Petre Za- 
haria au fost depășiți de A. Drăgan 
și, respectiv, Gheorghe Rossler.

Iată rezultatele tehnice cat 
muscă: A. Morăruș (L) b. k.o 1 
AI. Bariciu (P). <3at cocoș: C- 
Calenciuc (L) face meci nul cu C- 
Bohor (P). Cat. pană : A. Drăgan 
(P) b. p. Otto Bostiog (L). Prima 
repriză a aparținut detașat lui Bos- 
tiog. In reprizele următoare, Dră
gan a dominat lupta, lovind puter
nic din toate pozițiile, deși handi
capat de un accident la umărul 
drept. Cat semi-ușoară: D. Pru- 
noiu (P) face meci nul cu 1. Bo- 
ceanu (L). Cat. ușoară : Gh. To- 
mescu (L) — f. adv. Bat. semi mij
locie : M. Ciobanu (P) b. p. 1 Ai- 
lenei (L). Cat. mijlocie ușoară : A. 
Urdea (P) face meci nul cu C. 
Bîlă (L). Cat. mijlocie: Dumitru 
Negrea (P) b. p. C. Stănescu (L). 
Cat. semigrea : Tedy Niculescu (P) 
termină la egalitate cu I. Buzea 
(L). Cat. grea : Gh. Rossler (P) 
b. p. Petre Zaharia (L).
t - - - - - - - - —- - - - - -

Cupa Păcii 
la natație

Comisia orășenească de natație 
București a organizat sîmbătă și du- 

Tninică ia bazinul acoperit Floreas- 
ca o importantă competiție de nata
ție dotată cu „Cupa Păcii". Iată ci- 
teva dintre oele mai valoroase rezul
tate: 100 m spate femei: Nicoleta 
Ștefănescu (S.S.T.) 1:23,8; 100 m. 
bras bărbați: Heitz (C.C.A.) 1:13,2; 
2. M. Mitrofan (Progresul) 
il:14,l; 3. A. Oanță (Dinamo) 1:15,3:
100 m liber femei: Elisabeta Bratu 
(Progresul) 1:15,6; 100 m fluture
(delfin) bărbați: 1. Fr. Goldberger 
(C.C.A.) 1:12,3; 200 m bras fe
mei: Maria Ouatu (Progresul) 
3:16,5; ștafeta 4X100 mixt băr- 
baț,;: C.C.A. 4:49,9; 400 m. liber 
femei: Nicoleta Ștefănescu (S.S.T.) 
6:08,9; 100 m. spate bărbați: D. Ca- 
minski (Progresul) 1:11,2 — re
cord R.P.R. egalat — 2. R. Botz 
(C.C.A.) 1:13,3; 100 m. liber băr
bați: C. Ciorbă (C.C.A.) 1:01,5;
206 m. bras bărbați: F. Heitz 
(C.C.A.) 2:40,1 ; 2. M. Mitrofan
(Progresul) 2:47,5. Rezultatele teh
nice la polo pe apă: seniori: 
Voința-Progresul II 4—0 (2—0) ; 
juniori: Știința — C.C.A. 7—1 
(3—1) ; Dinamo-Energia 2—2 
(0—2). La fete, echipa Știința 
II nu s-a prezentat în meciul cu 
Progresul. 

încălzită cum trebuie. De îndată 
ce începe iarna, sistează și activi
tatea șahistă.

Mai sînt și alte „dureri" ale 
șahiștilor reșițeni. De pildă, ei nu 
au un antrenor care să le îndru- 
meze activitatea, nimeni nu se 
ocupă de ridicarea elementelor ti
nere.

Ar fi însă nedrept să aruncăm 
întreaga vină pe seama colectivu
lui sportiv Energia. Sînt răspun
zători de sistarea activității șa- 
histe și unii jucători fruntași de 
prima categorie. La aceștia se 
poate observa o completă delăsa
re, ei nu mai înțeleg să susțină 
secția lor, nici să atragă tinerii 
în practicarea jocului de șah

Este păcat ca Reșița, ai cărei 
sportivi obțin succese în alte dis
cipline, să se rezume la o activi
tate șahistă scăzută, care nu-i 
face cinste. Colectivul sportiv 
Energia și șahiștii pe care-i cu
prinde trebuie să se îngrijească în 
viitor să ridice această activitate 
la nivelul corespunzător unui cen
tru muncitoresc de importanța Re- 
șiței.

Gh. Dobrescu, corespondent

Voleibalistele de la Progresul C. P. C. S. 
au intrecut... la pas Știința I.C.F.

Desfășurată în fața unui public 
destul de numeros pentru o zi de 
lucru, reuniunea voleibalistică de 
ieri seara de la Floreasca nu a 
izbuti* decît în partea a doua a 
sa să corespundă așteptărilor, a- 
dică prin meciul masculin Dina
mo—C.C.A.

In întîlnjrea feminină, după o în
trecere lipsită de animație și inte
res, Progresul C-P.C.S. a reușit din 
nou să întreacă — și aproape fără 
emoții — pe Știința I.C.F. Ceea ce 
însă, nu poate constitui o surpriză. 
Nici măcar scorul de 3-1 (10-15, 
15-12, 15-6, 15-10) cu care au în
vins campioanele, a căror rutină ne 
putea face sa le prevedem victoria 
obținută numai in felul acesta, a- 
dică datorită simțitorului lor avan
taj de experiență. Surprinzător a 
fost nivelul inadmisibil de scăzut 
al confruntării celor două formații, 
cele mai bune ale voleiului nostru 
feminin.

Regretabil e faptul că observa
țiile critice vizează vechi și supără
toare lacune: apărarea foarte, foarte 
slabă cu dublaje și preluări neper-

UN ELEMENT TEHNIC NOU IN HANDBALUL DE SALĂ: DRIBLINGUL MULTIPLU
Intr-un articol precedent am 

prezentat ultimele modificări a- 
duse regulilor jocului de hand
bal. Intrucîf sezonul competițio- 
nal se apropie, vom căuta să lă
murim unele probleme de deta
liu, privind modificările regulilor 
de joc pentru handbal de sală.

In urma propunerii făcute de 
Federafia suedeză de handbal, 
Congresul F.I.H. a aprobat intro
ducerea driblingului multiplu la 
handbal de sală. In acest sens, 
textul paragrafului 3 al art. V se 
modifică după cum urmează: 
„Este permis să se arunce min
gea în pămint, pe loc ca și în 
alergare ,numai o singură dată 
și să se reprindă apoi cu una 
sau cu amîndouă miinile. In a- 
fară de aceasta, este permis, pe 
loc sau în alergare, să se bată 
mingea de pămint în mod repe
tat cu o mînă. De îndată ce min
gea a fost prir.să cu una sau cu 
amîndouă miinile ea va trebui 
jucată după cel mult trei pași 
sau, respectiv, trei secunde".

Desigur că această regulă va 
influența tehnica jocului și vlf 
putea determina chiar apariția 
unor noi tactici. Din acest motiv 
credem că e bine să se cunoască 
limitele maxime în cadrul cărora 
acțiunea unui jucător cu mingea 
este regulamentară. Cunoașterea 
acestei reguli le va permite an
trenorilor să-i instruiască pe ju
cători, iar arbitrilor să suprave
gheze activitatea acestora în 
jocuri nepermițînd devieri de la 
această regulă, care ar avantaja 
jucătorul nețeîmc, sau sancțio- 
nînd, din neștiință, acțiunile per
fect regulamentare alo unui Jucă
tor tehnic, care caută să-și în
cadreze mișcările în limitele ma
xime permise de regulament.

Driblingul admis de vechiul 
regulament a rămas valabil și în

va fi cunoscută de-abia după
Nu se poate spune că întrecerile 

feminine de baschet din cadrul cam
pionatului republican nu au un final 
interesant. E suficient să subliniem, 
de pildă, că primul loc în clasa
mentul general va fi cunoscut de- 
abia la sfîrșitul acestei săptămini, 
cînd se vor înfrunta echipele bucu- 
restene Energia și Știința I.C.F.,

In etapa de duminică, aces
te două formații au dovedit rn jocu
rile cu Știința Ministerul Invăță- 
mîntului și, respectiv. Progresul O- 
radea un simțitor progres fapt 
care arată că antrenorii au urmărit 
punerea în maximum de formă a 
jucătoarelor, tocmai pentru acest 
meci.

Dacă pentru primul loc se întrec 
numai două echipe, în lupta pentru 
evitarea retrogradării vedem angre
nate nu mai pnțin de patru echipe: 
Progresul Tg. Mureș, Energia Cluj, 
Știința Cluj și Voința Orașul Stalin, 
care nu-și vor clarifica situația nici 
după etapa de duminică, ci de-a

mis de defectuoase și cu blocaj a- 
proaoe inexistent.

Prin aceasta șl subliniind că 
sub toate aspectele — minus expe
riența de care am vorbit — cele 
două echipe au fost egale, aveți în
suși aspectul jocului.

S-au remarcat Tinela Pleșoianu, 
Natalia Cernat și Tatiana Avacum 
de la învingătoare, Cornelia Moraru, 
Veronica Zama și Doina Vințan de 
la Știința I.C.F.

Arbitrajul prestat de Mircea Bo. 
lintineanu... la nivelul partidei, ne
sigur și în întîrziere la multe de
cizii

Fără a trăluci in ceea ce prive
ște Calitatea jocului practicat, e- 
chipele masculine Dinan*> și 
C.C.A. au furnizat totuși un 
meci reușit, o partidă deosebit de 
animată și interesantă prin e- 
voluția scorului, așa cum bine o 
arată rezultatul final favora
bil pe merit dinamoviștilor: 3—2/ 
(15—8, 15—13, 3—15, 7—15, 15- 
13)

S-au evidențiat Derzsi, Novac 
și Mihăilescu de la Dinamo. Mu- 

prezent. Ei nu a suferit nici o 
modificare. Pentru a fi mai bine 
înțeles, vom da un exemplu: un 
jucător, pe loc sau în deplasare, 
primește mingea de la un co
echipier. Să presupunem că în 
momentul prinderii mingii jucă
torul s-a găsit in contact cu so
lul, sprijinindu-se pe piciorul 
drept. Acest contact cu so
lul nu se socotește la numărătoa
rea pașilor. Din momentul prin
derii mingii, jucătorul are drep
tul s-o fină în mîini timp de trei 
secunde, sau să se deplaseze cu 
ea trei pași, adică să facă în ca
zul nostru un pas cu stîngul, 
unul cu dreptul și apoi din nou 
unul cu stîngul. înainte de 
a pune din nou piciorul drept 
pe sol, jucătorul va trebui să 
piardă contactul cu mingea, pa- 
sînd-o. aruncînd-o la poartă sau 
bătînd-o de p;:nînt. După ce 
mingea a ricoșat din pămint, ju
cătorul are dreptul s-o prindă cu 
una sau cu amîndouă miinile, să 
facă cel mult trei pași, sau s-o 
țină cel mult trei secunde, 
după care este obligat s-o joa
ce (s-o paseze sau s-o a- 
runce Ia poartă). Numărul pași
lor tăcuți de jucători între bătaia 
mingii în pămint și reprinderea 
ei este nelimitat.

In concluzie, schematic, am pu
tea prezenta acest dribling ast
fel : prindere trei pași sau trei 
secunde bătaia mingii în nămînt, 
prindere, trei pași sau trei se
cunde și apoi jucarea mingii.

Această regulă, cu o influentă 
pozitivă asupra jocului colectiv, 
s-a dovedit a fi o frînă în dez
voltarea jocului ranid de contra
atac și a cursivității fazei de joc. 
S-au observat multe situații în 
care un jucător s-a văzut nevoit 
după, o intercepție să bată min
gea de pămint și apoi după trei 
pași să se oprească și să pase

bia după consumarea restanțelor 
pe care le mai are de susținut Pro* 
greșul Tg. Mureș.

Iată de altfel clasamentul la zi:
L Energia Buc. 17 15 2 1042-669 32
2. știința I.C.F. '16 14 2 881-640 30
3. Locom. Buc. 16 11 5 745-619 27
4. Știința Min.

înv. Buc. 16 10 6 913-796 26
5. Progr. Oradea 17 8 9 837-91B* 25
6. FI. r. Oradea 17 6 11 723-894 23
7. Voința Or. St. 17 5 12 770-930 22
8. Știința Cluj 17 5 12 702-841 22
9. Energia Cluj 17 4 13 666-895 21
10. Piogr. Tg. M. 14 4 10 615-697 18

La băieți satuația pare mai clară. 
Echipa C.C.A., după victoria la trei 
puncte asupra dinamoviștilor bucu- 
reșteni (care au învins în tur la două 
puncte) are cele mai mari șanse de 
a cuceri titlul de campioană a țării. 
Pentru aceasta va trebui să treacă 
insă și de celelalte două formații di- 
pamoviste din Oradea și Tg. Mu- 
reș. .

In disputa pentru evitarea retro- 

reșan Roman și Kleici de la 
C.C.A.

A arbitrat, cu scăpări minime, 
N. Mateescu.

Rezultatele meciurilor de ieri au 
dat clasamentelor campionatelor 
republicane următoarea înfățișare:

CAMPIONATUL FEMININ

1. Progr. C-P.CS. 16 15 1 47:42 >1

2. Știința I.C.F. 16 13 3 42M8 29
3. Locom. BUC. 15 12 3 41:19 27
4. Dlnamo Buc. 16 11 5 38:28 27
5. Voința Sibiu 16 8 8 31:33 24
*L FI. roșie Cluj 16 7 9 33:34 23
3- Voința Or. St. 15 5 10 23:34 20
<. Energia Buc. 16 4 12 19:39 20
1. Dinamo Timiș. 15 2 13 15:43 17
11. Progresul Cluj 15 1 14 15:44 18

CAMPIONATUL MASCULIN

1. Loc. Buc. 16 16 0 48:16 32
2. Dinamo BUC. 16 14 2 46:20 30
3. C.C.A. 16 9 7 39:28 25
4. Progresul Cluj 16 9 7 38:35 25
6. Energia Or. St. 14 7 7 28:28 21
7. Știința Arad 15 6 9 28:36 21
8. Progr. Galați 16 3 13 20:42 19
9. Știința Timiș. 14 4 10 25:36 18

ze mingea unui coechipier, deși 
Intre el și poarta adversă nu se 
mai găsea nici un apărător și în 
mod normal el ar fi avut posi
bilitatea înscrierii unui punct.

Pentru a permite jucătorilor cu 
mingea o deplasare mai largă în 
teren, s-a introdus driblingul mul
tiplu, ca la baschet.

Un jucător primind mingea de 
la un coechipier sau inferceptin- 
d-o de Ia un adversar, are voie 
s-o prindă cu una sau cu amîn
două miinile, să se deplaseze cu 
ea cel mult trei pași (sau s-o 
țină trei secunde) și apoi s-o 
bată de pămint. Mingea ricoșînd 
din pămint, nu este prinsă de 
jucător, ci apăsată (împinsă prin- 
tr-o mișcare executată în special 
din articulația pumnului) din 
nou spre pămînt, exact cu .tehni
ca folosită de baschetbaliști. In 
privința numărului împingerilor 
de minge în pămint nu există 
restricții. Din momentul în care 
mingea a fost prinsă cu una 
sau cu amîndouă miinile, ea nu 
mai poate fi bătută de pămînt 
și reprinsă de același jucător, ci, 
după efectuarea a cel mult trei 
pași, respectiv după trei secunde, 
jucătorul cu mingea va trebui 
s-o joace.

In timpul efectuării acestui 
dribling, jucătorul are voie să 
schimbe mîna cu care conduce 
mingea. Atingerea mingii cu a- 
mîndouă miinile în același timp 
este considerată prindere, jucă
torul nemaiavînd dreptul să con
tinue driblingul. .

Prin urmare, acest dribling 
poate fi prezentat schematic în 
felul următor; prinderea mingii, 
trei pași sau trei secunde, bătaia 
repetată a mingii în pămînt (ceea 
ce este nou față de vechiul regu
lament) prinderea mingii, trei 
pași sau trei secunde și jucarea 
ei.

ultima etapă
gradării, cele mai amenințate sînt 
deocamdată Progresul Orașul Sta
lin și Știința I.C.F., — ale căror 
șanse de a scăpa sînt destul de re
duse, mai ales dacă ținem seama 
de forma arătată în etapa de dumi
nică. Ultima afirmație nu este vala
bilă pentru studenți, care în jocurile 
cu Locomotiva P.T.T. și C.C.A. 
s-au comportat nesperat de bine, 
dar totuși insuficient pentru a scă
pa de locul opt, care-i aduce retro
gradarea. Cele două meciuri pro
gramate pentru astă seară, de la 
ora 19, în sala 'Dinamo (Progresul 
'Arta-îDinamo Tg. Mureș și Știința 
I.C.F.-Energia Cluj) vor lămuri în- 
tr-o oarecare măsură clasamentul, 
care acum se prezintă astfel:

1. C.C.A. 20 18 2 1414-1079 38
2. LOC. PTT Buc. 19 16 3 1293-1101 35
3. Dlnamo Buc. 18 16 2 1385- 981 34
4. Din. Oradea 20 14 6 1386-1237 34
5. Energia Cluj 19 8 11 1046-1155 27
6. Progresul Arta

București 18 8 10 1064-1164 26
7. Știința I.C.F. 19 7 12 1149-1203 26
8. Știința Tim. 17 8 9 1005- 998 25
8. Progr. I.M.F.

Cluj 20 5 15 1112-1326 25
10. Din. Tg. M. 16 5 11 904-1020 21
11. Progr. Or. St. 19 1 18 916-1329 20
12. Progr. Tg. M. 15 4 11 1008-1089 19

Următoarea etapă, a X-a din re
tur, se dispută joi și cuprinde ur
mătoarele meciuri: Locomotiva 
P.T.T.-Dinamo Oradea, C.C.A.-Di- 
namo Tg. Mureș, Progresul Tg. 
Mureș-Dinamo București, Progre
sul Orașul Staljn-Știința Timișoa
ra. Jocul Progresul Arta-Progresul 
I.M.F. Cluj a fost ainînat pentru 
9 decembrie.

Clasamentul final al cw^atului 
categari€i A la rugbi

Partida de duminică dintre Di
namo IX și Energia Petroșani a 
marcat sfîrșitul activității competi- 
ționale în campionatul categoi iei A 
de rugbi. Iată clasamentul final:

Vor retrograda în categoria B. 
Știința Cluj și ultima clasată din
tre echipele bucureștene: Dinamo 
IX.

L Dinamo Buc. 18 16 1 1 278: 29 51
2. C.C.A. 18 15 • 3 311: W 48

2. Loc. Gr. Roșie 18 U 4 3 187: 76 44
4. Energia I.S P. 18 10 2 6 162: 88 40
5. Loc. P.T.T. 18 6 5 7 65:174 35
6. Progr. Săn. U 5 6 7 73:165 34

7. Dinamo IX 18 5 5 8 88: 93 33
8. Energia Petroș. 18 3 4 11 35:176 28
9. Energia S. M.

Orașul Stalin 18 2 6 10 32:102 28
10. Știința Cluj 18 0 1 17 18:299 18

Legarea celor două forme de 
dribling nu este permisă de re
gulament, adică după un dribling 
obișnuit să urmeze un dribling 
multiplu, sau Invers.

Vom încerca să arătăm in con
tinuare modul în care trebuie in
terpretate anumite faze de joc, 
care ar putea da naștere la dis
cuții. Spre exemplu, un jucător 
atinge mingea și aceasta se ros
togolește pe pămînt. El aleargă 
după ea și o ridică. In această 
situație, jucătorul nu mai are voie 
să facă nici un fel de. dribling, 
deoarece, după ce a atins odată 
mingea, aceasta a atins solul 
(prin rostogolire) iar jucătorul 
a reprins-o în momentul ridi
cării.

Alte exemple. După o inter
cepție făcută de un jucător prin 
lovirea mingii cu palma, mingea 
cade pe sol. Același jucător alear
gă după ea și începe s-o bată 
de pămînt o dată sau de :.iai 
multe ori. Acest lucru este per
fect valabil și nu poate fi sanc
ționat.

Un jucător neatent este lovit de 
către un coechipier cu mingea; 
aceasta cade pe pămînt, de unde 
ricoșează. Dacă jucătorul prinde 
mingea care sare din pămînt, a- 
tunci nu mai poate folosi nici nn 
fel de dribling. In schimb, tlacă 
nu o prinde, el poate folosi nu
mai driblingul multiplu.

Din exemplele date, rezulta 
destul de clar medul în care tre
buie să fie aplicată în joc această 
regulă. Sezonul care va începe 
în curind ne va înlesni cunoaș
terea și înțelegerea sa deplină.

IOAN KUNST
i 

președintele colegiului antrerzui- 
lor de pe lingă comisia centrală 

de handbal



Atenție la tinerii parașutiști
Cu excepția lui G. Pîrvan, de 

la recenta confruntare a celor mai 
buni sportivi parașutiști din ț'ară 
n-au lipsit foștii campioni și re
cordmani ai țării: I- Negroiu, G. 
Iancu, N. Velicu și Ecaterina Dia- 
conu. Spre surprinderea generală 
însă, doar unul dintre acești expe
rimentați parașutiști — G. Iancu — 
a reușit să-și îmbogățească palma, 
resul sportiv cu o nouă performan
ță de valoare. In rest, cei care altă 
dată ne uimiseră prin rezultatele 
lor, au cedat locul unor elemente 
tinere ca I. Roșu, N. Dina, S>an- 
du Mihai, Margareta Mehediirțea. 
nu, etc.

Din simpla enunțare a celor de 
mai sus rezultă că prima ediție a 
concursului republican de parașu. 
tism sportiv (pînă anul acesta 
exista o altă formulă de dispu
tare a acestei competiții) a tost • 
dominată de elementele noi, — 
tineretul. Firește, amănuntul nu 
trebuie trecut cu vederea și nici 
privit ca un fapt întîmplător așa 
cum de altfel au'încercat să ni-1 
prezi-nte o parte dintre parașutiști! 
consacrați. Dimpotrivă, merită a 
i se da toată atenția mai >ales că 
remarcabila comportare a celoc 
brevetați de curînd, nu a fost fa
vorizată de >anumiți factori ci a 
fost urmarea unei lupte îndîrjite, 
plină de entuziasm. Am putea atir_ 
m'a chiar, că disputa pentru cele 
cinci titluri de campioni republi
cani a căpătat uneori un carac
ter tăios, deoarece la un moment 
dat participanții consacrați — 
văzînd cum Ii se m cșore'ază șan. 
sele — au depus maximum de 
efort pentru a forța victoria. Gu 
toate acestea, ei n-au putut re

Lărgirea lotului republican, o contribuție efectivă 
la dezvoltarea ciclismului

In sezonul 1956, aceiași cicliști 
(cu foarte mid excepții) au con
curat în numeroase probe interne, 
c* *ure  și de hmg kilometraj, precum 
și la o serie de intîlniri tari, peste 
hotare. Faptul a dus la o uzură fi
rească, prilejuind o evidentă obo
seală și chiar plictiseală, manifes
tate de o bună parte din compo- 
nenții lotului nostru republican, ex
plicabile, după 10—11 luni de an
trenamente severe și concursuri 
miaini, în care au fost pa reuși, in 
medie, 20.000 kilometri.

• In urma trierii și omologării ce
lor 380.668 variante depuse la con
cursul Pronosport nr. 47 (etapa din 
25 noiembrie 1956) au fost stabilite 
următoarele premii:

Premiul I: 4 variante cu 12 re
zultate exacte, revenind1 fiecărei va
riante cite 22.601 lei.

Premiul II: 71,3 variante cu 11 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 1521 lei.

Premiul III: 777,4 variante cu 10 
rezultate exacte, revenind fiecărei 
variante cîte 209 lei.

• Premiile speciale atribuite va
riantelor cu „0” rezultate de la con
cursul Pronosport nr. 45 (etapa din 
11 noiembrie) au fost repartizate ast
fel:

Motocicleta I.J. atribuită partici
pantului cu cele mai multe variante 
cu „0” rezultate a revenit lui Petro- 
vici Mircea din Petroșani, str. Radu 
Negru 2.eare a avut 72 variante cu 
„0” rezultate.

Premiile acordate prin tragere din 
urnă au fost atribuite astfeJ:

Motocicleta I.J. a revenit lui Si- 
boiu Dumitru din București, str. dr. 
Andreescu, 14.

Cele 5 ceasuri „Doxa” au revenit 
■următorilor participanți*

Crîșmariu Gh. din Timișoara str. 
Jdanov 3; Makkai Iosif din Tg. Se
cuiesc str. Curtea 41 nr. 5; Gîlea Gh. 
din Galați str. M. Kogălniceanu 17; 
Beliu Ștefan din Rm. Vîlcea str. 
Praporgescu, 27; Mina Alistar din 
Focșani str. 1848 nr. 7.

O situație de fapt, care a dat 
serios de gîndit forului nostru ci
clist. A apărut evident că este ne
cesară lărgirea lotului republican, 
de așa manieră, mcît să avem în

A APARUT

Nr. 22
al revistei ilustrate de sport

cu interesante fotoreportaje de 
pe toate terenurile de sport.

Pentru a vă asigura primirea 
revistei la domiciliu, abonați-vă 
din timp pentru anul 1957. 

zista ritmului impus de tinerii con- 
curenți și au cedat mereu pozi
țiile din primele locuri.

Acest lucru ne dovedește că din 
mijlocul tineretului nostru se ridi
că o nouă pleiadă de parașutiști 
sportivi capabili să facă țață chiar 
și celor mai dificile întreceri. Tot 
astfel, apreciem ca bine inspirată 
inițiativa organizatorilor de a asi. 
gura concurenților o serie de în- 
tîtairi premergătoare marii com
petiții.

Intr-adevăr, este pentru prima 
oară cînd în locul practicii dău
nătoare de a se limita cea mai in. 

teresantă întrecere de parașutism 
la lupta dintre un ’grup restrîns de 
participanți selecționați din birou, 
organizatorii au ținut cont în pri
mul rînd de performanțele înre
gistrate în concursurile anterioa
re. Metoda s-a dovedit salutară și, 

pe lingă faptul că de astă dată am 
putut asista la întreceri de un ri
dicat nivel sportiv, ea a dat para- 
șutiștilor consacrați posibilitatea să 
se convingă încăodată că nu smt 
invincibili, cum greșit se conside
rau.

Recentul concurs republican ne-’a 
dovedit concret că nu ducem lipsă 
de cadre tinere, așa cum pretind, 
uneori, forurile de specialitate. Și 
dacă și în viitor se va merge pe 
aceeași linie de stimulare și încu
rajare a 'acestor elemente, cu si
guranță că în cel mai scurt timp 
vom putea prezenta la startul ori
cărei întreceri un lot de parașu
tiști capabili, care să nu ne deza
măgească așa cum s-a întîmplat 
în luna august la Moscova.

B. MARICA

orice moment o formație bine pre
gătită, proaspătă și dornică de 
luptă sportivă. Ca atare, s-a ajuns 
la concluzia că nu este indicat să 
avem mereu același mănunchi de 
alergători, pe care să-i folosim din 
primăvară și pînă toamna în toate 
probele Internaționale

Pe această linie, s-a făcut un 
prim pas în sensul următor: pen
tru a IV-a ediție a „Turului Egip
tului" a fost desemnat un lot de 
sportivi (parte dintre ei nu a’J 
mai participat în probe peste ho
tare). iar paralel cu acesta, un 
alt grup se pregătește pentru 
cursele importante din 1957.

Formula care se va experimenta 
în sezonul 1957, nu poate să fie 
decît binevenită. In felul acesta, se 
promovează elemente noi, se lărgeș
te lotuj republican și se creează o 
efioace emulație în rîndul cicliști
lor de valoare și al celor tineri.

De altfel, formula cu două „gar
nituri" este aplicată de cîțiva ani 
și în alte țări și ea a dat, în ge
nere, rezultate bune. Și, intr-ade
văr, cu cît vom avea mai mulți ci
cliști ou experiența marilor curse 
internaționale cu atît nivehd cidis- 
mtilui nostru va crește.

Iată de ce subliniem măsura lua
tă de forul nostru ciclist și sin- 
tem convinși că ea va contribui 
efectiv la formarea și pregătirea 
unui număr mai mare de cicliști 
capabili să ne reprezinte cu cinste 
în orice moment, în competițiile 
internaționale.

Em. I.

Qtanosport
•-■i (ost introduse 1067 variante cu 

rezultate.
• Cu prilejul Anului Nou I.S. Pro 

nosport va distribui o serie de pre
mii in obiecte part, pa rt ții or la con
cursuri le sportive din luna decem
brie, fără a se percepe vreo taxă 
suplimentară. Aceste premii se vor 
atribui separat de premiile I, n, m 
ale fiecărui concurs (12, 11 șl io re- 
rultate) si de premiile săptămînale 
pentru o rezultate. Premiile in obiec
te de Anul Nou constau din urmă
toarele obiecte:

4 (patru) motociclete I.J. 350 cmc,
2 (două) ceasuri Schaffhausen
10 (zece) ceasuri noxa
10 (zece) aparate radio Stasfurt
20 (douăzeci) stilouri Pelikan.
Numărul premiilor pe care le poa

te lua un participant este nelimitat.
La premiile în obiecte de Anul Nou 

participă toți concurenții care depun 
buletine la fiecare din primele patru 
concursuri din luna decembrie (2, S, 
16 și 23 decembrie).

Participarea la premiile în obiecte 
de Anul Nou se face cu atitea șanse 
cite variante totalizează fiecare par
ticipant ia toate cele patru con

Câteva observații asupra campionatului de juniori
Campionatul republican de ju

niori s-a disputat după aceeași for
mulă ca în 1955. In prima fază, 
cele 91 de echipe s-au întîlnit în 
cadrul a 10 serii, după sistemul 
campionat, adică în jocuri tur-re- 
tur cu clasament. In a doua fază 
(turneul final) au luat parte cele 
10 echipe ciștigătoare de serii care 
și-au disputat întîietatea după sis
temul cupă, deci cu jocuri elimi
natorii simple, disputate insă pe 
teren neutru. In acest fel a fost 
desemnată echipa campioană pe 
1956: Știinfa Clu j.

De fapt, deși eliminatoriu și cu 
meciuri simple, turneul final a fost 
partea cu adevărat interesantă și 
chiar pasionantă a campionatului 
republican de juniori. In primul 
rînd, pentru că ki această fază 
s-au mtilnit laolaltă zece din cele 
mai bune echipe de juniori: Ști
ința Ciuj, Energia Pioești. Fla
mura roșie U.T.A. Arad, Progre
sul C.P.C.S. București, Știința Ti
mișoara, Progresul Sibiu, Știința 
București, Dinamo Oraștri Stalin, 
Locomotiva Iași și Locomotiva 
Pașcani. Aceste echipe s-au dove
dit a fi cele mai bune în seriile 
respective. Alături de ele, trebuie 
însă citate și Progresul F. B., 
Locomotiva, Tînărul Dinemovist 
și C.C.A., toate din București, Pro
gresul Oradea, Energia Petroșani, 
Energia Reșița, Energia 108, Ști
ința Iași, Energia Cîmpia Turzii, 
Energia Mediaș, Locomotiva Cluj 
și Recolta Fălticeni — care au 
avut un cuvînt de spus în desfă
șurarea luptei pentru primul loc 
în serii.

In al doilea rînd, turneul final 
a interesat în mod deosebit prin 
echfilibrul și calitatea partidelor

Note de la
O DUBLA GREȘEALA

semifinalele Cupei
„ Cea ma,i gravă din greșelile 

săvînșite de arbitrul Mircea 
Cruțescu în meciul Locomotiva 
București-Energia Pioești jucat 'du- 
minică pe Giulești necesită un co
mentariu suplimentar. E vorba (ați 
ghicit, probabil) de acel „11 metri*  
acordat Locomotivei și anulat apoi 
la protestele jucătorilor ploeștem, 
sprijinite de avizul arbitrului de 
tușă.

Intr-adevăr, penalizarea fusese 
neîntemeiată. Și, acordînd „penal
ty”, M. Cruțescu s a făcut vinovat 
nu numai de o crasă neatenție (min
gea atinsese, nu mina, ci... bărbia lui 
D. Munteanu), dar și de o surprinză
toare... amnezie în ceea ce privește 
prevederile regulamentului. Și, dacă 
prima greșeală — lipsa de atenție 
— să zicem că ar mai fi de iertat 
(deși, fiind vorba de o fază în ca
reu, ea putea avea consecințe gra
ve) cea de a doua, ignorarea re
gulamentului, o socotim cu totul ne
scuzabilă la un arbitru cu vechimea 
și experiența lui M. Cruțescu.

Cum spuneam (și cum a văzut 
toată lumea, minus M. Cruțescu) 
nu fusese nici un fel de hends. 
Dar, chiar în ipoteza că toți spec
tatorii avuseseră o iluzie optică și 
că singurul care văzuse bine fu
sese M. Cruțescu, acordarea „pe- 
na!ty*-ului  nu era citași de puțin 
justificată, întrucît MINGEA SĂ
RISE DIN PAMINT și deci presu

cursuri amintite mai sus. De ex.: un 
participant depune 32 variante la 
2.XII, 50 la 9.XII, 100 la 16.XII și 120 
la 23.XII. La tragerea din urnă par
ticipantul respectiv va avea introduse 
302 variante. Se precizează că parti
ciparea la aceste premii în obiecte 
este condiționată de depunerea de 
buletine la toate cele patru con
cursuri pe aceiași NUME. Pentru a 
participa la tragerea din urnă par
ticipanții trebuie să completeze de
clarații. tip care se distribuie gratuit 
prin agenții, FĂRĂ a depune VREO 
TAXA SUPLIMENTARA.

Premiile în obiecte se atribuie 
tuturor categoriilor de buletine: 
simple, colective, fractionate in
dividuale sau de agenție. La bu
letinele individuale fraorionate 
și de agenție calculul variante
lor care vor intra In urnă se va face 
în raport cu taxa de participare a- 
chitată. De ex.: un buletin individual 
fracționat cu indicele 3—6—4=804 va
riante = 1.728 lei, achitat în propor- 
ț.e de 50*/«  participă la tragerea din 
urnă cu 432 variante (S0*/«).  Tragerea 
din urnă a premiilor speciale de Anul 
Nou va avea loc în ziua de 30 de
cembrie.

începeți deci participarea la pre
miile In ob ecte de Anul Nou, depu- 
nîndu-vă buletinele pentru concursul 
Pronosport nr. 48 (etapa din 2 de
cembrie). 

pe care le-a prilejuit. Intr-adevăr, 
cele mai multe dintre câștigătoare
le seriilor au arătat valoare și po
sibilități sensibil egale. Pregătirea 
lor — se poate afirma — nu a 
lăsat prea mult de dorit. Dimpotri
vă, au fost echipe care s-au dis
tins din acest punct de vedare(Ști- 
ința Cluj, Energia Pioești, Fla
mura roșie U.T.A., etc.). îmbu
curător este faptul că majoritatea 
juniorilor acestor echipe au dove
dit o bună pregătire tehnică in ra
port cu celelalte formații din serii 
și cu situația din alți ani. Junio
rii lovesc corect balonul, execuțiile 
lor poartă mingea mai mult pe jos
— o orientare sănătoasă, desigur
— elementele tehnice specifice pos
turilor sint destul de bine însușite. 
Au fost chiar juniori care au ex
celat în această privință ca Pană 
(Știința Cluj), Mufă (Energia 
Pioești), Timar (Știința Timișoara), 
Cristescu (Progresul C.P.C.S.)’ 
Matei (Știința București), Tordai 
(Dinamo Orașul Stalin), Tulea 
(FL roșie U.T.A.) etc. Excepție au 
făcut, într-o măsură, juniorii Loco
motivei Pașcani, care nu au un 
antrenor al lor. De ei s-a ocupat 
Gologan, antrenorul primei echipe, 
care însă, fiind nevoit să plece 
cu echipa întîia în deplasare sau 
să rămînă cu ea acasă, nu s-a pu
tut îngriji îndeaproape de juniori.

Juniorii sint îndrumați spre un 
fotbal deschis, și e bine, pentru 
că în acest fel ei se dezvoltă într-o 
concepție de joc sănătoasă, care 
favorizează însușirea în primul 
rînd a tehnicii și care îndeamnă 
jucătorii să dea curs liber fanteziei 
lor. Este al treilea motiv pentru 
care jocurile turneului final au plă
cut, au atras în mod deosebit. In 
unele cazuri însă, am constatat și 

pusul hends era lipsit de carac
terul de intenționalitate pe care îl 
sancționează — în mod special — 
regulamentul. Neacordarea lovitu
rii de la 11 metri era motivată și 
de faptul că în acel moment D. 
Munteanu juca singur mingea, că 
nici un adversar nu se afla la dis
tanță de joc sau în direcția spre 
care se îndrepta balonul.

Oricum, apreciem faptul că ar
bitrul M. Cruțescu nu s-a încăpățî
nat, n-a făcut o problemă de pres
tigiu, ci a revenit asupra deciziei 
greșite pe care o dăduse.

Jc. B.

S-au tras la sorți 
semifinalele cupei R. P.R.

Ieri dimineață, multă lume la 
(Direcția Fotbal din C.C.F.S. Con
ducători de echipe, antrenori, ju
cători așteptau cu nerăbdare trage
rea la sorți a semifinalelor Cupei. 
Exact la ora 12, în prezența dele- 
gaților a trei echipe participante 
(Progresul Oradea n-a fost repre
zentată), tov. Mircea Sămăreanu, 
de comun acord cu cei prezenți, in
vită pe antrenorul Vintilă Mărdă- 
rescu de la Dinamo Orașul Stalin 
să tragă din urnă cete două me
ciuri care vor desemna echipele fi
naliste. Sorții stabilesc următoa
rele partide: Energia Cîmpia Tur
zii — Locomotiva București și 
C.C.A. București — Progresul O- 
radea. Intrucît Energia și G.C.A. 
au fost primele echipe scoase din 
urnă, vor fi organizatoare.

Meciul Energia Cîmpia Turzii — 
Locomotiva București se va disputa 
la 6 decembrie, iar C.C.A. — Pro
gresul Oradea la 2 decembrie, ur- 
mînd ca finala să aibă loc dumi
nică 9 decembrie. 

o greșită îndrumare a echipelor 
(Știința București, chiar și Energia 
Pioești) spre tactici speciale (apă
rare ermetică, dublarea stoperului, 
etc.). Și n-a fost întîmplător fap
tul că juniorii s-au comportat in 
aceste cazuri sub posibilitățile lor; 
a fost vizibil că „sistemul*  nu le 
este pe plac, că-i încorsetează. 
Cînd au fost lăsați să joace fotbal, 
și aceasta din fericire s-a întîmplat 
des, atunci juniorii au oferit jocuri 
plăcute, spectaculoase, cu acțiuni la 
construirea și dezvoltarea cărora 
au dovedit maturitate și fantezie. 
Multora le-a rămas în amintire fi
nala Știința Cluj-Energia Pioești. 
Dar asemenea partide spectaculoa
se au prilejuit și alte echipe : Pro
gresul C.P.C.S. și Dinamo Orașul 
Stalin, Flamura roșie U.T.A. și 
Știința Timișoara, etc.

Vom sublinia — în concluzie — 
că turneul final a consacrat pe 
de o parte echipele participante, iar 
pe de alta a scos în evidență fap
tul că acolo unde există preocu
pare și interes se poate face trea
bă bună în domeniul pregătirii și 
promovării juniorilor. Cete 10 echi
pe calificate în turneul final și 
mai ales Energia Pioești (antre
nor Traian Ionescu), Știința Cluj 
(antrenor Willy Covaci), Progre

sul C.P.C.S. Buc. (antrenor N. Gor- 
gorin), Flamura roșie U.T.A. A- 
rad (antrenor N. Dumitrescu III), 
Știința Timișoara (antrenor Z. 
Beke) și Progresul Sibiu (antrenor 
Giling) s-au prezentat foarte bine 
din toate punctele de vedere și 
posedă jucători valoroși care în 
scurt țimp pot ajunge, printr-o și 
mai atentă pregătire, elemente apte 
pentru echipele prime.

PETRE GAȚU j

C.C.A. (Constan
tin), Energia Me
talul C. Turzii, 
Locomotiva Bucu
rești (Filotte) și 
Progresul Oradea 
(Vlad).

— A cui va fi?

(Desen de Neagu)

SUCCESUL
UNOR PORTARI IMPROVIZAT!
SAU 0 VECHE METEAHNĂ

A ÎNAINTAȘILOR?
In meciurile de duminică, Cuc 

(Progresul Oradea) șl Don (Loco
motiva Timișoara) au îndeplinit cu 
succes rolul de portari improvizați, 
ca urmare a rănirii (cazul lui Geb- 
ner) sau eliminării (situația lui 
Franciscovioi) veritabililor titulari 
ai postului. Și dacă pertormanța 
mijlocașului orădean de a nu primi 
nici un gol timp de 6 minute este 
demnă de menționat, apoi aceea a 
iui Don — care a apărat 30 minute 
cu deplin succes poarta Locomotivei 
Timișoara — este de-a dreptul re
marcabilă..

Faptele de mai sus ne fac totuși 
să ne întrebăm : oare Don și Cuc 
sint mai buni portari decît titularii 
respectivi sau înaintașii noștri 
sint... vinovați pentru excelenta 
comportare a proaspăt unșilor por
tari ? Părerea noastră, confirmată și 
de modul cum au jucat Kniile de 
atac ale Energiei Orașul Stalin șl 
Energiei C, Turzii, care a.u avut de 
înfruntat portari improvizați, este 
că mai mult datorită înaintașilor 
n-au primit goluri Don și Cuc. Și 
la C. Turzii și la Orașul Sta-lin ac
țiunile au fost înghesuite pe cen
tru. Nu s-au creat astfel spații pen
tru pătrundere, nu au existat situa
ții de șut. Inghesuirea jocului pe 
centru începe să devină o meteahnă 
a atacanților noștri. De- ce or
ganizăm 90 la sută din atacuri pe 
centru? C>a să ușurăm misiunea a- 
părătorilor? Credem că nu asta ur
măresc înaintașii noștri I

E- J



DELEGAȚIA GUVERNAMENTALĂ A R. P. R. 
A SOSIT LA MOSCOVA

MOSCOVA, 26 (Agerpres). — TASS transmite:
'n dimineața zilei de 26 noiembrie la gara Kiev din Moscova 

a sosit delegația guvernamentală a Republicii Populare Romine în 
frunte cu tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, care face o vizită de prietenie în 
Uniunea Sovietică. ..

La sosire delegația a fost întîmpinată de tovarășii N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. L.Mikoian 
și M. Z. Saburov, prim vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., M. A. Iasnov, președintele Consiliului de Miniștri ai 
R.S.F.S.R., miniștri ai U.R.S.S. Solii poporului romîn au fost 
salutați cu căldură de numeroși reprezentanți ai oamenilor munca 
din Moscova.

Oaspeții romîni au fost de asemenea întâmpinați de șefii mai 
multor reprezentanțe diplomatice acreditați la Moscova. Au fost de 
față ziariști sovietici și străini. . ..

Pe peronul pavoazat cu drapelele de stat ale Republicii Populare 
Romîne și Uniunii Sovietice a fost aliniată o companie de onoare.

Tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri ai
1 R.P.R., a rostit o scurtă cuvîntare.

PRIMIREA TOVARĂȘULUI CHIVU STOICA 
DE CĂTRE N. A. BULGANIN

MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS transmite:
La 26 noiembrie N. A. Bulganin, președintele Consiliului de 

Miniștri al U.R.S.S:, i-a primit pe Chivu Stoica, președintele Con
s'" sul ui de Miniștri al R.P.R., conducătorul delegației guvernamenta
le a Republicii Populare Romîne care se află la Moscova.

La primire a fost de față Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.P.R., Mihail Dalea, ambasadorul Re
publicii Populare Romîne în U.R.S.S., N. S. Patolicev, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., și A. A. Epișev, amba- ' 
sadorul U.R.S.S. în Republica Populară Romină.

Partidele Radulescu-Bălanei și Szabo -Troianescu 
..cap de afiș” in prima rundă a campionatului de șah 

al R. P. R.
Din motive independente de 

voința organizatorilor (o serie de 
participant au sosit abia luni la 
amiază în Capitală), finala cam
pionatului de șah al R.P.'R. a tre
buit’ să suporte o zi de întîrziere. 
Astfel, ieri, în locul primei runde, 
a avut loc ședința tehnică cu 
prilejul căreia s-a efectuat tra
gerea la sorți. Cei 18 participanți 
ocupă următoarele locuri pe ta
bela de concurs: 1. Urseanu 2 
Szabo 3. Ghițescu 4. Drimer 5. 
Samarian 6. Rădulescu 7. Halic
8. Radovici 9. Ciocîltea 10. Șuta 
11. Negrea 12. Pitpinic 13. Băla
nei 14. MHifelu 15. Pali 16 Ga
vrila 17. Troianescu 18. Reicher.

Ari și miine in sala Fbreasca
de tenis deUn interesant concurs masă

Mulți dintre spectatorii pie- 
zenți astăzi șl mîine în -ala 
Floreasca pentru a urmări în
trecerile fruntașilor tenisului 
nostru de masă vor fi probabil 
surprinși văzînd-o pe Ella Ze
ller atacînd mult, pe Matei 
Ga n tner acționînd cu 'ontre 
mai numeroase, pe Harasztosl și 
pe toți ceilalți jucători ai lo
tului republican iucînd mai o- 
fensiv dectt de obicei. Care să 
fie oare motivul? Vreo, schim
bare bruscă de concepție? Nu. 
In această competiție concuren- 
t»i se vor strădui să aplice 
cele învățate la antrenament. 
Și cum în ședințele de pregă
tire de pînă acum accentul prin, 
cipal a fost pus pe căpătarea 
t»nei tendințe mai ofensive, pe 
un joc mai creator, plin de 
Inițiativă, în turneul care înce
pe astăzi cuvînhil de ordine 
va fi: joc mai activ. Aceasta 
va fi de altfel deosebirea din
tre actualul concurs și cele an
terioare. Toată atenția se va 
îndrepta nu sjțre rezultatul 
propriu zis ci către practicarea 
unui joc mai activ, chiar dacă

Astăzi după-amiază va avea 
loc prima rundă, în programul 
căreia cele mai interesante se a- 
nunță partidele Rădulescu-Bălă- 
nel și Szabo-Troianescu. Debutan
tul în finală Pitpinic va întîlni 
cu negrele, pe rutinatul Halic. 
Iată și celelalte partide ale run
dei : Urseanu-Reicher, Ghițescu- 
Gavrilă, Drimer-Pall, Samarian- 
Mititelu, Radovici-Negrea. Ciocîl- 
tea-Șuta. Mîine, campionatul con
tinuă cu desfășurarea partidelor 
rundei a Ila. După cum am mai 
anunțat, concursul se desfășoară 
în sala Ministerului de Finanțe 
din str. Smîrdan nr. 5 parter, 
începînd de la ora 17.

aceasta nu va duce imediat la 
realizarea unor rezultate fa
vorabile. De aceea, nu este ex
clus să asistăm și la unele re
zultate surpriză.

Gn ocazia acestei competiții, 
îșî va face reintrarea, după o 
întrerupere de opt luni, maes- 
tra sportului Sari Szasz, care 
a început pregătirile de mal 
mult tknp.

Un punct forte al progra
mului îl va constitui fără îndo
ială participarea renumitului 
jucător maghiar Zoltan Berczik 
cîștigătorul concursurilor inter
naționale de la Viena și Bel
grad.

Meciurile încep, astăzi și mîi
ne, la ora 17. Se vor disputa, 
așa cum am mai anunțat, două 
turnee: simplu femei și sim
plu bărbați. La fete iau parte 
opt jucătoare: Ella Zeller, Sa
ri Szasz, Marja Golopența, Ma- 
riana Barasch, Irma Magyari, 
Geta Strugaru-Pitică, Anita 
Babichian și Catrinel Folea, iar 
la băieți: Berczik, Gantner, 
Harasztoși, Reiter, Șirîincan 
Andronache, Bujor,. Bottner și 
Pesch.

Azi: ultimul „act” al turneului 
de canotaj academic

Ieri, lacul Wendouree s-a mai 
„îmblînzit“ puțin și vîslașii și-au 
putut continua disputa pentru ob
ținerea dreptului la întrecerile 
finale ale turneului de canotaj a- 
cademic. Deși a suflat un vînt 
destul de puternic, semifinalele 
desfășurate ieri au prilejuit între
ceri pasionante și rezultate valo
roase. Cu multă atenție au fost 
urmărite semifinalele în proba de 
schif simplu. Ivanov U.R.S.S. a 
lăsat o impresie excelentă, ocu- 
plnd primul loc cu 9:02.7 (cel mal 
bun timp al zilei). S-au mai ca
lificat pentru finale: Kocerka 
(R.P. Polonă) 9:05.7, Kelly (SUA) 
9:12.5 și Mackenzie (Australia) 
9:19.5. O finală care se va dis
puta deci fără Hill (N. Zeelandă*.  
Fersen (Germania), Vlasici (R.P. 
F. Iugoslavia) și Martinoli (Ita
lia) I Uniunea Sovietică (8:41.3), 
SUA (8:37.7), Austria și Australia 
se vor întîlni în finala probei de 
2 J. c. După cum se vede, au fost 
eliminate: Noua Zeelandă. Dane
marca, Italia și Germania. Trei 
echipe europene: R. P. Polonă,

• La sfîrșitul acestei luni, echipele

N-am putea spu
ne că o fotografie 
înfățișind un as
pect de la o în
trecere de yole este 
tot ce poate fi 
mai... actual. Și, 
totuși, să nu uităm 
că deși iarna a 
poposit în majori
tatea țărilor euro
pene, în Australia 
Jocurile Olimpice 
se desfășoară în 
plină vară Luni 
dimineață, în apro
pierea orașului a- 
iusiralian Port 
Phillip a început 
turneul olimpic de 
yachting

Au fost stabilite echipele semifinaliste 
ale turneului de baschet

Luni s-au disputat ultimele jocuri 
din cadrul seriilor eliminatorii ale 
turneului de baschet. Rezultatele 
înregistrate sînt normale și con
firmă previziunile în ceea ce pri
vește echipele care se vor califica 
în seriile semi finale ale turneului. 
Dar iată mai întîi aceste rezultate ; 
R. P. Bulgaria-Taivan 88-71 (47- 
35); S.UA.-Filipine 121-53 (66-23); 
Franța-Canada 79—62 (43—35); U- 
cuguay-Coreea de sud 83-60 (35-25);

A fost alcătuit lotul de cicliști 
pentru „Turul Egiptului”

După cum am anunțat, federația 
egipteană de ciclism va organiza 
a IV-a ediție a Turului Egiptului, 
care se va desfășura între 10 și 
17 ianuarie 1957.

In vederea acestei competiții, la 
care reprezentanții ciclismului nos
tru au participat pînă acum de 
trei ori, a fost alcătuit următorul 
lot de 12 alergători: C. Dumitre
scu, C. Șandru, C. Tudose, A. 
Șelaru, D. Munteanu, V. Ionescu, 
P. Gane, I. Vasile, Șt. Poreceanu, 
G. Moiceanu, N. Maxim și G. 
Calci șcă.

Antrenori: Iulian Gociman și 
-Nicolae Voicu. La 1 decembrie, 
lotul va începe pregătirea specia
lă pentru cursa din țara pirami
delor.

U.R.S.S. și Germania își vor dis
puta titlul olimpic alături de e- 
chlpa SUA în finalele probei de 
2 plus 1. In semifinalele acestei 
probe au fost eliminatei Austria, 
Belgia și Australia. La 4 plus I, 
s-au calificat: Italia, Australia, 
Suedia și Finlanda. Surprinză
toare a fost eliminarea echipaje
lor S.U.A. și U.R.S.S. In proba 
de 4 f. c. vîslașii din Canada, 
Franța, S.U.A. și Italia au obți
nut rezultate mai bune decît cel 
din Australia, U.R.S.S. și R.P. 
Polonă, calificîndu-se astfel în 
finala probei. In ultimele două 
semifinale s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: U.R.S.S., Aus
tria, Canada, Suedia s-au cali
ficat în finală la dublu vîsle, iar 
S.U.A., Australia, Canada și Sue
dia la 8 plus 1.

Ultimele rezultate (la 8 plus 1) 
constituie o veritabilă surpriză, 
prin calificarea echipajului suedez 
și a celui canadian în dauna 
vîslașilor cehoslovaci și sovietici.

Toate întrecerile finale se vor 
desfășura astăzi după-amiază.

Chile-Australia 78-56 (31-21); Ja>po- 
nia-Tailanda 70-30. Echipa Uniunii 
Sovietice a întrecut Singapore cu 
91-42 (40-21).

In urma acestor rezultate, pe 
primele două locuri în fiecare se
rie s-au clasat următoarele echipe: 
S.U.A., Filipine (seria A), Fran
ța, U.R.S.S. (seria B), Uruguay, 
R.P. Bulgaria (seria C), Brazilia, 
Chile (seria D). Ele s-au calificat 
•pentru faza următoare a turneului, 
faza semi finală.

In această etapă a competiției, 
cete opt echipe, împărțite prin tra
gere la sorți în două serii a cite 
patru echipe, vor juca sistem tur
neu. La terminarea jocurilor din 
serii, primele două echipe din fie
care serie se califică pentru finală, 
care se va disputa deasemeni după 
sistemul turneu.

O uiitimă știre venită din Mel
bourne ne înștiințează că au fost 
stabilite, prin tragere la sorți, se
riile semi finale, lată-le : SERIA / : 
U.R.S.S, S.U.A., Brazilia, R. P. 
Bulgaria. SERIA II: Franța, Chile, 
Uruguay, Filipine. Au fost fi
xate și jocurile de astăzi: Brazilia- 
U.R.S.S.. S.U.A.-R.P. Bulgaria. 
Franta-ChHe, Uruguay-Filipine.

Hochei pe iarbă

Echipa Indiei îbi mare formă

Miine începe turneul 
de lupte litere

Mîine dimineață (timpul Mel
bourne) încep întrecerile turneului 
de lupte libere. Favorite în acest 
turneu — care echivalează cu un 
veritabil campionat mondial — 
sînt echipele U.R.S.S., Turciei, I- 
ranului și Japoniei, car.e și-au tri
mis formațiile complete. Alte țări 
ca S.U.A., Bulgaria, Suedia, Un
garia, participă numai cu cîțiva 
luptători. Printre cei mai cu.noscuți 
specialiști prezenți ia Melbourne 
sînt sovieticii Best'aev, Balavadze, 
Shințladze, Kulaev, turcii Akbas, 
Daghinstanli, Sit, Kaplan, iranienii 
Zandi, Sorouri, Tahkti, japonezii 
Kanoke, Sasahara, bulgarul Stan- 
cev ș.a.--------- ------------

La nord de Port Phillip Bay: 
primele întreceri de yachting
Șapte zile vor dura întrecerile 

de yachting I De fapt, au rămas 
doar șase, pentru că ieri după- 
amiază la nord de Port Phillip 
Bay, s-a dat startul în primele 
întreceri. Sfîrșitul turneului de 
yachting este încă destul de de
parte (întrecerile se vor întrerupe 
pentru două zile: vineri 30 noiem
brie și sîmbătă 1 decembrie) așa 
că nu putem face nici un fel de 
pronosticuri. Avem în schimb po
sibilitatea să înfățișăm cititorilor 
noștri primele rezultate din acest 
turneu:

Categoria youyou (clasa Finn): 
cursa I: 1. Danemarca lh.14:33;
2. S.U.A. lh.14:45; 3. Suedia
lh.15:23; Clasa Dragon: cursa I- 
1. Danemarca 2h25:14; 2. Austra
lia 2h 26:39; 3. Italia 2h 48:39; 
Clasa 5ă m: 1. Norvegia 2h 
33:20; 2. S.U.A. 2h 33:28; 3. An
glia 2h 34:06. Clasa 12 m.p.t I. 
Falcon (Australia) lh 59:42; 2. 
Jost (N. Zeelandă) 2h 00:59,
3. Chuckles (Anglia) 2h. 05:14.

La cat youyou. Danemarca a 
ocupat primul loc prin Paul Alvs- 
trom, deținătorul titlului olimpic 
în anii 1948 și 1952, care s-a do
vedit din nou unul din principalii 
pretendenți la medalia de aur.

Concursul olimpic de yachting 
continuă azi, miercuri și joi și în 
primele trei zile ale săptămînii 
viitoare.

MÎINE ÎNCEPE TURNEUL 
DE POLO PE APĂ

Astăzi a Jost ultima zi de odihnă 
pentru reprezentativele de polo 
pe apă prezente la J.O. Dar și 
„preliminariile1" au procurat sufi< 
ciente emoții multor echipe. Ast
fel, sorții — socotiți de noi ca un 
prim... adversar periculos al ju
cătorilor romîni — au ieșit învin
gători în întîlnirea directă cu e- 
chipa noastră... „aruncîndu-ne“ în 
cea mai tare serie, din totalul de 
trei, alături de două mari favo
rite ale competiției, formațiile Iu
goslaviei și U.R.S.S. Asta nu 
înseamnă însă că reprezentativa 
țării noastre nu mai popte spera 
Ia locul doi în serie (necesar pen
tru calificarea în turneul final). 
Mîine la bazinul olimpic selec
ționata romînă este favorită în 
fața echipai australiene, iar joi 
dispută meciul „cheie"1 întîinind re
prezentativa U.R.S.S. In cadrul se
riei noastre se mai disputa urmă
toarele înțîlniri: mîine, meciul 
U.R.S.S.—Iugoslavia (derbiul se
riei), iar joi : Iugoslavia—Austra
lia.

'wWf® mSTt HOTARE
MIINE LA LONDRA ANGLIA 

INTILNEȘTE IUGOSLAVIA

• Mîine după amiază va avea loc 
ț>e stadionul Wembley din Londra 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre reprezentativele Angliei și Iu
goslaviei.

In echipa Iugoslaviei, care eu o 
săptămînă în urmă a fost învinsă de 
Scoția, vor avea Ioc unele schim
bări în linia <Je înaintare, comparti
mentul cel mal slab în jocul cu sco
țienii. 

bulgare de fotbal, Dinamo și Udar- 
nik din Sofia vor întreprinde turnee 
în Grecia. Prima echipă va juca la 
Salonic, iar cea de a doua la Atena.

• De curînd a luat sfîrșit la So
fia turneul de calificare pentru di
vizia A de fotbal. Echipele campioa
ne ale diviziilor B au susținut un 
turneu Ia care a participat șl echipa 
Uzina 12 situată în zona retrogradă
rii în divizia A. In urma rezultatelor 
obținute, dreptul de a juca în viito
rul campionat In divizia A l-au cu
cerit echipele: Cerveno Zname Star
ke Dimitrovo și V.M.S. Varna

• Posturile de radio au comentat 
noua înfrîngere a echipei R.F. Ger
mane. suferită în fața reprezentati
vei Irlandei. Spectatorii din Dublin 
au asistat la unul din cele mai dra
matice meciuri care s-au disputat 
vreodată. După ce au dominat 80 mi
nute, jucătorii germani au cedat în 
ultimele 10 minute, mai ales după 
ce — în timp ce dominau — au pri
mit un gol înscris de Campbell (min. 
83). Apoi Haverty a marcat dlntr-o 
acțiune personală (min. 96), scorul 
de 3-0 fiind pecetluit în penultimul 
minut de joc prin golul înscris de 
extrema dreaptă Mc. Man.

Turneul de hochei pe iarbă a 
continuat luni cu desfășurarea prî-, 
melor meciuri din cadrul seriei A. 
Echipa Indiei, care deține titlul de 
campioană olimpică din anul 1928, 
a întîlnit reprezentativa Afganista
nului. Hocheiștii indieni au de- 
monstrat din nou calitățile lor de 
,,fachiri11 ai acestui joc, învingînd 
cu 14—0 (3—0). învinșii au rezis
tat doar prima repriză. In conți’ 
nuare, ei n-au mai putut face față 
atacurilor jucătorilor indieni, care 
au mai înscris 11 goluri.

In cel de al doilea meci al se
riei A, Singapore a întrecut echi
pa S.U.A. cu scorul de 6—1, 
(3-0).

In seria B s-a desfășurat un 
singur meci în cadrul căruia s-au 
întîlnit reprezentativele Australiei 
și Malayei. Hocheiștii . australieni 
au repurtat o nouă victorie, de 
data aceasta la limită, scorul fi
ind de 3—2 (2—1). In urma a- 
cestei victorii, Australia se află pe 
primul loc în seria B, avînd în 
prezent 4 puncte. In seria A. pe 
primul loc se află echipa Indiei cu 
2 p., iar în seria C echipa Paki
stanului tot cu 2 p.

Astăzi, marți, se dispută două 
înțîlniri în cadrul seriei C. : Pa
kistan—N. Zeelandă și Germania— 
Belgia.
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