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TRESCU BOXEAZA ASTĂZI.
Mai puțin bogate în surprize 

decît precedentele, cele două re
uniuni pugilistice de marți au o- 
ferit — în... compensație — în
treceri viu disputate. Indiscuta
bil, „capul de afiș" l-a deținut 
categoria ușoară, în cadrul că
reia erau programate cîteva par
tide de mare interes. Cu deose
bire, atenția amatorilor de box 
a fost polarizată de întîlnirea 
dintre campionul european Lesek 
Drogosz (R.P. Polonă) și reduta
bilul campion sovietic Vladimir

(continuare în pag. a 4-a)
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Au luat sfîrșit lucrârîle 
celei de a 9-a sesiuni 

a Marii Adunări Naționale

COMENTARIUL ZILEI

Scriind comentariul unei zile 
olimpice, girului celui care a 
prins între degete condeiul, se a- 
fundă în lumea atletismului ca o 
cumpănă inlr-o răcoroasă fintină. 
De aci el scoate la iveală nou- 
tăli fără număr pe care sutele și 
milioanele de pasionați ai acestui 
sport le așteaptă ca însetatul pi
cătura de apă limpede, răcoroa
să, în miezul zilelor de vară.

Și totuși, actuala ediție a multi
milenarelor întreceri sportive îșl 
datorește strălucirea nu numai 
praciicanților celui mai pur dintre 
sporturi ci, în egală măsură șt 
altora, Indrăsnesc să afirm că 
dacă atletismul va dăinui și de 
aci înainte în fruntea tuturor dis
ciplinelor prezente pe programul 
1.0., loc la care îi dă dreptul nu 
numai vechimea dar și frumuse
țea sa, pentatlonul modem va ți
ne în curind un alt „cap de afiș" 
nu mai puțin important și anu
me acela al actualității, intr-ade
văr, așa cum s-a vădit în mod 
dar la Miel bourne, pentatlonul 
modern întrunește în prezent un 
sumum de calități și de ordin 
sportiv și de spectacu'ozitate me
nite să-i asigure o rapidă și cer
tă ascensiune. Este poate tocmai 
întruchiparea modernă a acelui 
ideal de sportiv complet spre care 
năzuiau cei antici, lată legătura 
logică a spiritului antic olimpic. 

cu dinamismul sportului modern. 
Dacă la atletism rezultatele re

marcabile și surprizele care au 
pigmentat actuala ediție a locu
rilor, au prezentat evident ascen
siunea acestuia, pentatlonul mo
dem, in cele cinci zile de dispute 
înverșunate, a prilejuit o luptă de 
proporții nemaiintilnite în alte 
discipline sportive. Cu o zi îna
inte de sfîrșitul probei, șase con- 
curenți candidau la titlul olimpic. 
Nu lipsea din acest grup nici fos
tul deținător al titlului, suedezul 
Hali, care și-a reeditat isprava de 
la Helsinki, nici americanul Lam
bert, nici veteranul probei, maghia
rul Benedek și nici tinăra speranță 
a probei, sovieticul Igor Novikov. 
Și in timp ce clasamentul indivi
dual era răscolit de la o zi la alta, 
după fiecare probă, tind cei din 
frunte înregistrau .„căderi" sur
prinzătoare, iar cei din „subsol" 
urcau impresionant, ciocnirea e- 
chipelor reprezentative ținea încor
dată atenția tuturor. Suedezul Hali 
lupta pentru medalie, iar echipa 
Uniunii Sovietice era preocupată 
de cucerirea primului loc, cu toate 
că această performanță părea greu 
de atins în prezența formației u- 
mericane și finlandeze. Sovieticii 
au furnizat însă pe învingători în 
C'uda tuturor previziuni'or, dove- 
dindu-se cea mai omogenă echipă.

Iată de ce sintem de părere că 
la Me bourne acest sport, Intro
dus ca o „inova(ie', suedeză la 
10. din 1912 și-a cucerit un loc 
de cinste pe care Roma anului 
1960 îl va reconfirma, dar bine 
înțeles, la alte proporții.

Boxul iși dă în acest an o in
teresantă contribuție la capitolul 
surprizelor olimpice. Numai ast
fel putem privi serioasa triere 
care s-a făcui în rindurile pugiliș- 
iilor polonezi, ca și prematura 
eliminare a excelentului reprezen
tant al boxului din această (ară 
Drogosz, deși ea s-a produs prin... 
contribuția directă a unui alt mare 
favorit al categoriei: sovieticul 
Enghibarian. Atenția speciahștt- 
lor a fost de asemenea reținută 
de boxerii romini care nu au pier
dut pină acum nici o întilnire din 

' cele 7 susținute. In special M. Do
brescu, care l-a învins pe ameri-

(continuare m pag. a 8-a)

M. DOBRESCU 
Șl N. LINCA 
SEMIFINALIȘTI

Mircea Dobrescu

Enghibarian. Pînâ la Melbourne, 
cei doi pugiliști de faimă inter
națională nu s-au mai întîlnit de
cît o singură dată: anul trecut,

Miercuri dimineață la Palatul 
Marii Adunări Naționale a RPR 
au continuat lucrările sesiuni 
Marii Adunări Naționale.

Trecîndu-se la cel de al 3-lea 
punct de pe ordinea de zi a se junii, 
tov. Constantin Pirvulescu pre
ședintele Marii Adu uri Naționale, 
a dat cuvintul tov. Ștefan Vohec. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. care din Însărcinarea Con
siliului de Miniștri al R P R. a pre
zentat spre dezbatere Declarația 
guvernului R.P.R cu privire la pro- 
punerile guvernului Uniunii Sovie
tice in problema dezarmării și mic
șorării încordării internaționale.

Textul Declarației guvernului 
R.P.R. a Întrunit aprobarea unani
mă a deputaților Marii Adunăi i Na
ționale. In repetate rinduri depu
tății și numeroșii invitați prezenți 
și-au exprimat prin puternice a- 
plauze satisfacția lor pentru Decla
rația care exprimă politica de pace 
și colaborare internațională a gu
vernului romin, solidaritatea fră
țească cu toate țările marelui și 
puternicului lagăr socialist in frun
te cu Uniunea Sovietică.

La discuțiile asupra celui de al 
3-lea punct al ordinei de zi au luat 
cuvintul numeroși deputați.

Tovarășul Constantin Pirvulescu 
a dat apoi cuvintul președintelui 
Comisiei pentru Afacerile Externe

Tovarășul N. S. Hrușciov a primit la Kremlin 
pe tovarășii Chivu Stoica și Al. Blrlâdeanu

MOSCOVA 28 (Agerpres).
La 28 noiembrie tovarășii Chivu Stoica, președintele Consiliului de 

Miniștri al R.P.R., conducătorul delegației guvernamentale romtne, si 
Al. Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. R- 
au fost primiți la Kremlin de către tovarășul N. S. Hrușciov, prim se
cretar al C.C. al P.C.U.S. Au fost de față tovarășii N. S. Patolicev, 
locțiitor al Ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., și A. A. Epișev, 
ambasadorul U.R.S.S. în R.P.R.

Întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și 
cordialitate.

In toate probele atletice, desfășurate marți și miercuri

AU FOST STABILITE
NOI RECORDURI OLIMPICE

Ziua de marți i-a pus pe spec
tatori in fața unei dileme delicate: 
aveau de ales între cele patru fi
nale olimpice și calificări la alte 
trei probe și cele șapte finale ale 
concursurilor de canotaj academic. 
Din acest motiv spectatorii s-au 
împărțit între stadionul olimpic 
și lacul Wendouree, astfel că nu
mărul privitorilor la atletism a 
fost ceva mai mic ca de obicei.

Cei oare au preferat însă să ră- 
mînă fideli atletismului au fost 
răsplătiți de spectacolul de cali
tate al unor lupte atletice dintre 

a Marii Adunări Naționale, dep»- 
tatu! Th. lordăchescu, care a pre
zentat proiectai de botărire pentru 
aprobarea Declarației guvernului 
R PR. cu privire la propunerile gu
vernului IR S.S in problema dez
armării și micșorării încordării 
internaționale.

Marea Adunare Națională a votat 
ia unanimitate Declarația.

A luat apoi orviuta! acad M4tafl 
Sadoveaau vicepreședinte al Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
R.P.R.’

Depatalul Florian Dinălache dau 
circumscripția electorală Teleiien, 
regiunea rioeșn, a prepus wan» 
Adunări Naționale să se trimită un 
mesaj de salut poporului ungar. 
-Marea Adunare Națională a apra- 
bat textul mesajului.

Tov. Constantin Pirvulescu a 
dat apoi citire unui mesaj de răs
puns ia Apelul cu privire la dez
armare adresat de Sovietul Suprem 
>1 U.R S.S. parlamentelor tuturor 
țărilor lumii, mesaj care a fost a- 
probat de Marea Adunare Națio
nală a R.P R.

Tov. Constantin Pirvulescu. pre
ședintele Marii Adunări Naționale 
a R.P.R., a rostit apoi cuvintul de 
închidere a celei de a 9-a ses unl 
a Marii Adunări Națiora’e.

cele mai frumoase, încheiate cu 
noi recorduri olimpice.

ELSZBIETA DUNSKA ȘI-ACOMi 
F1R.MAT SUPREMAȚIA._

de data aceasta în întrecere cu 
tot ce are mai bun lumea atletică 
în această probă la ora actuală. 
Cu cîteva luni înaintea J.O.. în 
cadrul unui concurs la Budapesta, 
studenta medicinistă Dunska- 
Kreszinska, fără adversare de 
mare valoare a obținut excelentul

(continuare în pag. a 5-a)

J. O. IN IMAGINI

Un învingător mult aplaudai de cei peste 100.000 de spectatori, 
a fost fără îndoială atletul sovietic Vladimir Kuț, dublu cam

Delegația sportivilor țării noastre defilind pe stadionul olimpic 
din Melbourne, in cadrul solemnității de deschidere a cetei de 

a XVI-a ediții a l.O.

pion olimpic. Iată-l pe Kuț, pe podiumul învingătorilor, după 
oursa de 10.000 m. Alături de el: Kovacs (Ungaria) și 

Lawrence (Australia).
dc

In zilele acestea la Melbourne s-a dat o adevărată luptă pentru 
cit mai multe autografe, de la cei mai cunoscufi sportivi 
ai lumii. Iată-l pe emeritul atlet cehoslovac Emil Zatopek, 

făcînd ou greu față asaltului amatorilor de iscălituri.
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Zeci de mii de tineri din întrea
ga țară așteaptă cu nerăbdare ziua 
de 1 decembrie, care marchează 
începutul primei etape a Sparta- 
chiadei de iarnă. Și așteptarea lor 
nu va fi zadarnică. Acolo unde 
s-au luat din vreme măsurile ne
cesare, întrecerile Spartachiadei 
vor putea începe chiar din prima 
zi.
MĂSURI ORGANIZATORICE Șl 

PROPAGANDISTICE
Invățînd din experiența anului 

trecut._ într-o serie de regiuni ca 
Pîoești, Pitești Cluj, Regiunea 
Autonomă Maghiară etc. au fost 
organizate din vreme comisiile re
gionale, care, la rîndul lor, au 
pornit la constituirea șj instruirea co. 
misiilor orășenești, raionale și co
munale de organizare a Sparta
chiadei. In aceste comisii, sar
cinile au fost repartiz e con
cret, pe oameni și departamente. 
De exemplu în raionul Buzău, co
mitetul raional U.T.M. și-a asu
mat sarcina de a contribui la mo
bilizarea concurenților, secțiunea 
culturală a Sfatului pe- 'ar s-a 
angajat să asigure amendarea că
minelor culturale și a colțurilor 
roșii pentru întrecerile de sală «i 
să angreneze d: retorii de cămine 
culturale în popularizarea și orga
nizarea concursurilor.

INIȚIATIVE...
...dintre cele mai diferite mar

chează interesul față de marea 
competiție. Unele dintre ele se re
feră la popularizarea Spartachia
dei și în acest sens este demnă 
de urmat inițiativa sportivilor din 
Miercurea-Niraj. Ei au organizat 
Ia club un „colț al Spartachiadei", 
care cuprinde regulamentul com- 
pet'tiet af'șe, precum și planul de 
antrenamente și întreceri al colec- 

I
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IN CITEVA RINDURI
1 o Comitetul regional C.F.S. Cluj 
a întreprins o acțiune care repre
zintă un prim pas spre îndeplinirea 
sarcinilor trasate în consfătuirea 
pe țara a președinților de colec
tive sportive, organizînd o analiză 
a activității colectivului sportiv 
Energia Câmpia Turzii. Prin pro
blemele ridicate ca și prin hotărâ
rea elaborată de comitetul regional 
C.F.S. Cluj în urma acestei ana
lize, colectivul Energia Cimpia 

"Turzii a primii au sprijin prețios, 
inițiativa Iuălă 'la Cluj trebuie' să 
•constituie un exemplu pentru toa
te comitetele raionale, orășenești 
si regionale C.F.S. Dar, pentru ca 
astfel de acțiuni să fie și «nai rod
nice în viitor, hotărîrile emise du- 
jpă analiza colectivului nu vor tre
bui să se limiteze la indicarea 
sarcinilor colectivului, așa eurrf s-a 
-procedat la Cluj, ci vor trebui să 
arate totodată modul în care res-
pectivul comitet C.F.S. înțelege să 
sprijine, prin activul său salariat 
și obș'esc, activitatea colectivului 
sportiv.
• In prezența unui mare număr 

de activiști ai colectivelor sportive 
studențești, tehnicieni, antrenori și 
sportivi a avut loc zilele trecute 
o ședință în cadrul căreia a fost 
reorganizat consiliul orășenesc Ști
ința Cluj. Una dintre primele ho- 
tărîri luate de noul consiliu oră
șenesc se referă la trecerea echi
pei de fotbal Științla-'Cluj de pe 
lîngă colectivul Știința-Invățămînt, 
sub conducerea colectivului Știința 
V. Babeș. Totodată s-au luat mă
suri în vederea îmbunătățirii acti
vității în domeniul desfășurării 
camp'onatelor universitare.

• Recent a avut loc în Capitală 
o ședință în cadrul căreia comite
tul regional București U.T.M. a 
prezentat o dare de seamă asupra 
desfășurării Spartachiadei de vară 
a tineretului în regiunea București. 
Totodată, în prezența unui însem
nat număr de activiști ai U.T.M. 
ți din domeniul sportului s-a lă
cuit prelucrarea regulamentului 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului.
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tivului. Altele îmbrățișează aspec
tul tehnic al problemei: la Cluj 
și în Regiunea Autonomă Maghia
ră se pune un deosebit accent pe 
atragerea tehnicienilor și a profe
sorilor de educație fizică în mun
ca de instruire a participanțiior; 
la Cluj, Brezoi, Rucăr, Corbeni, 
Boișoara. Dimbovicioara și Horezu 
(Reg. Pitești), etc. au fost organi
zate centre de inițiere in schi sau 
de antrenament ; ia Tg. Mureș și 
în alte orașe ale regiunii se cons
tituie 50 de echipe demonstrative 
care vor pleca la sate; în raionul 
Buzău s-au luat măsuri pentru 
confecționarea cu posibilități lo
cale a 80 garnituri șah. 200 per 
schiuri. 800 de săniuțe etc.

... ȘI ACȚIUNI
Perioada premergătoare a Spar

tachiadei folosește multor colec
tive pentru pregătirea viitorilor 
concurenți. Astfel, la Miercurea Ni- 
raj se antrenează cu regularitate 
60 de șahiști, 80 jucători de tenis 
de masă și 150 de gimnaști: ace
lași lucru se petrece în alte colec
tive. Ca Recolta Dumbrăvioara și 
Sîngeorgiul de Mureș. La Brezoi 
și Dimbovicioara (reg- Pitești), ti
nerii se prezintă în mare număr la 
centrele de schi. Mai mult, unele 
colective și școli din raionul Ag
nita au organizat turnee pregăti
toare de șah și tenis de masă, ca 
un mijloc de popularizare și tot
odată de pregătire pentru Sparta
chiada.

Iată măsuri, inițiative și acțiuni 
demne de laudă, care trebuie ex- 
linse.

(După corespondențe primite 
de la . £. Bocoș, /. Eețeanu, FI. 
Romului, P. Căncțini și S. 
Roșcu'eț).

• In cadrul unei ședințe lărgite de 
prezidiu, asociația Energia a ana
lizat activitatea sectorului său de 
instruire sportivă. Această analiză 
a prilejuit trecerea în revistă a 
succeselor incontestabile realizate 
de noua asociație sportivă de la 
înființarea sa și pînă azi. De ase
menea, au fost scoase in eviden
ță lipsurile înregistrate, căutîndu- 
se căile de urmat în viitor: în 
acest .sens. au adus o..prețioasă _
contribuție nuqpr^ii parturip^ți l^ț. ^a!a t
la discuțiile' pe âmaigimfa râpgatu- L nelor (,V Moiembrie“.frE *d  
lui prezentat. I momentul de față din cat

sel geamurilor, pereții și materia
lele s-au deteriorat, iar sala de 
gimnastică a devenit improprie 
oricărei activități sportive. Ca și 
în anul trecut însă, direcțiunea 
școlii textile s-a oferit să efec
tueze lucrări de renovare. Tov. 
Dandu s-a opus și acestei iniția
tive, la început susținând că tre
buie reînoită aprobarea Ministe
rului Agriculturii (dată în de
cembrie 1955 școlii textile), iar 
mai apoi argumentînd că inten
ționează să aducă însemnate mo
dificări * ‘ 
proprii.
nu este însă valabil, întrucît, așa 
cum remarca însuși directorul 
adjunct, tov. Gh. Ciobanu, ase
menea intenții nu pot fi realizate, 
cel puțin deocamdată. Singurul 
răspuns precis l-am primi, poate, 
de Ia direcția de pregătire a sa- 
drelor din Ministerul Agriculturii. 
Și nu numai în ceea ce privește 
perspectivele sălii de gimnastică 
de la școala de topografie din 
GapHată ri șî- în legătură cu po-‘ 
zfțta față de critică a conducă
torului școlii.

tineret, organizate la Rădăuți și 
V. Dornei); 4. sectorul în care ac
tivitatea se prezintă oarecum sa
tisfăcătoare este cel școlar.

Am stat și am reflectat. De ce 
oare pentru a 6e face treabă în 
activitatea de instruire e neapărat 
nevoie de o tradiție? Nu cumva 
prin inițiative mai îndrăznețe, prin 
mai multă perseverență și muncă 
s-ar putea obține și în regiunea 
Suceava succese pe linia instruirii 
sportive ? In starea de lucruri e- 
xistentă pînă acum cea mai mare 
parte din vină o au asocia
țiile sportive; ele n-au manifestat 
o preocupare majoră pentru ca 
sportivii colectivelor sucevene să-și 
dezvolte metodic procesul de in
struire. In ultima vreme, membrii 

6au instructori ai acestora au o- 
colit regiunea Suceava. Un singur 
instructor, în persoana tov. Bă- 
lașa, reprezentînd asociația Fla- 
mpra roșie a poposit acum cîteva 
luni pe aceste meleaguri, pentru 
a analiza activitatea secției de fot
bal a colectivului Flamura roșie.

IDacă lucrurile stau așa cum am

Calificativul „insuficient” activității de instruire 
regiunea Suceava...in

„Ne lipsesc antrenori pînă și la 
disciplinele cele mai îndrăgite în 
regiunea noastră, cum ar fi vole
iul, baschetul, gimnastica ți fot
balul”. Cu aceste cuvinte ne-a în
tâmpinat deunăzi, unul din antre
norii regionali ai comitetului C.F.S. 
Suceava atunci cînd ne-am arătat 
dorința de a afla cîte ceva despre 
felul cum se desfășoară munca 
de instruire în colectivele sportive 
din această regiune.

De altfel, cu oricare dintre ac
tiviștii sportivi ai regiunii Su
ceava ai sta de vorbă, toți parcă 
ar vrea să-ți spună același lu
cru. "Ce să facem tovarășe? La 
noi sportul a pătruns mai greu. 
Sîntem la margine de țară și ti
neretul s-a deprins tîrziu să prac- _ _  J- 1Î_je

v UISVipilllMt. Uliu. 1UIU UV

ce și rezunateie s<nt mat mo
deste".

Cu alte cuvinte, în această re
giune, sportului îi lipsește o tra
diție...

Noi n-am fost de aceeași părere. 
Și, pentru a afla adevăratele cau
ze, nu ne-am oprit la unele ex
plicații. Am vizitat cîteva colec-

,Bujor al 12-iea” in ■ ■ antrenament
...Cabana „Patru vuituri", așe

zată undeva la munte, în decorul 
fermecător al naturii. Aci au ve
nit jucătorii de fotbal din echipa 
„Biruința", pentru a-și desăvîrșî 
pregătirea în vederea meciului «1 
puternica formație „Motorul”. 
Domnește o atmosferă de priete
nie și bună dispoziție, alimentată 
de verva maserului Nae și a caba
nierei Otilia și vegheată de grija 
părintească pe care o poartă bă
ieților priceputul antrenor Murgu. 
Deodată, un incident vine să stri
ce nu numai voioșia locatarilor de 
la „Patru viaturi", dar și unita
tea echipei care se pregătește 
pentru finala Cupei: Radu, cel mai 
bun jucător de la „Biruința", se 
ceartă cu Marin, alt jucător de 
bază al echipei și cel mai bun 
prieten al său, și anunță că-și pă
răsește tovarășii de echipă. Ade
văratul vinovat nu este însă Radu, 
cj antrenorul secund Rizea. care, 
urmărind să treacâia un alt colectiv, 
împreună ei dțiva jucători de la 
„Birufița", țese cu abilitate o se
rie întreagă de intrigi și nu se 
dă înapoi de la nimic pentru a-și 
atinge felul. Cînd Radu pleacă de 
la cabană, în plină noapte, micuțul 
Dumitricâ, nepotul antrenorului 
Murgu și principalul suporter al 
echipei, aleargă după el și suferă 
un accident de automobil. îndure
rat Radu se întoarce la cabană, 
dîndu-și 6eama că s-a lăsat orbit 
de o rxjmire de moment. Colecti
vul decide ca Radu să nu joace în 
meciul final. Radu acceptă, făcînd 
astfel primul pas spre îndreptarea 
sa. De aci se înoadă alte întîm- 
plări și peripeții pe care — așa 
cum am promis autorilor — nu 
vi le putem divulgă, pentru că alt
fel spectatorii comediei muzicale 
sportive „Bujor al 12-lea*  n-ar 
mai avea nici o... surpriză!

Deocamdată, să vă aducem la 
cunoștință ultimele știri pe care 
le-am cules la— fața locului. Re
petițiile decurg într-un ritm intens.

în locul unei £otogra£iî

s a

Da, acest spațiu era rezervat 
unei fotografii critice, reprezea- 
tind starea de pGns a sălii și 
materialelor de gimnastică din 
subsolul școlii de topografie din 
Capitală. Aflind aees’e amănunte, 
vă veți întreba, desigur, și dum
neavoastră : ’ de ce nu am pu
blicat o asemenea fotografie? 
Ei bin^ imposibilitatea de a vă 
prezenta o nemaivăzută „ mostră 
de „spirit g ia fost
provocată de ’ _ _ Jraov. Gh.
Dandu, directo ' școlii, care 
opus cu toată ,îndîrjirea la foto
grafierea sălii *cu  pricina. Tov. 
Dandu a uitat însă un mic a- 
mănunt: poți interzice reporteru
lui folosirea aparatului de foto
grafiat (?!), dar nu poți face ace
lași lucru cu... carnetul de în
semnări...

Mica bază sportivă din spatele 
Palatului Republicii servea nu 
atît viitorilor tehnicieni topografi, 
care au două ore de educație 
fizică pe săptămin^ ere pe care 

"Te fin în ’ sălile-~de curs. cit ele-’ 
’ *.............  al uzi-

Irept, în 
momentul de față din cauza lip- 

live. Din păcate, decepția a fost 
aproape totală. Dc ce? S-o ară
tăm deschis: 1. colectivele spor
tive au comisii pe ramură de sport 
numai pe hîrtie. Acest lucru se 
întîmplă la Progresul, Recolta !A- 
vîntul, Voința, Flamura roșie și 
Locomotiva; 2. lipsesc antrenori 
cu o calificare corespunzătoare. 
Cînd spunem aceasta, considerăm 
că nu poate fi admisibil ca tineretul 
din regiunea Suceava să benefi
cieze în procesul de instruire doar 
de aportul unuia sau a doi antre
nori, la discipline ca: baschet 
(Puiu Virgil — Câmpulung), schi 
(Dragoș Burghelea — V. Dornei), 
hochei pe gheață (Ștefan Tomovici 
— Rădăuți), oină (I. Munteanu
— Frasin), notație (Adriana Băn-

celelalte discipline nu există, lite
ralmente, antrenori. In general, în 
unele colective s-a făcut apel la 
o serie de instructori voluntari, 
care au însă o pregătire cu totul 
insuficientă; 3. în regiune sînt 
foarte puține centre de antrena
ment (cele care există sînt legate 
mai mult de existența școlilor de

scena N. Dinescu 
desfășurarea „an- 

intervenifid cu

Directorul Ue 
supraveghează 
trenam entslor", 
competență nu numai artistică, ci 
ș! sportivă (a fost cîndva jucător 
la juniorii Juventusului). B'neîn
țeles că n-am întârziat să-l „inter
pelăm" asupra piesei care se va 
reprezenta, în decembrie, la Tea
trul Satiric Muzical „C. Tănasc".

— „Bujor al 12-lea" ar« o temă 
desprinsă din actualitate. Prea 
mari dificultăți n-am avut Ia pu
nerea în scenă a piesei. Majorita
tea interpreților au făcut sport 
sau sînt de ani și ani de zile 
spectatori nelipsiți ai meciurilor 
de fotbal. Oricum, noi am vizio
nat în colectiv cîteva meciuri, am 
cercetat ziare ți reviste de specia
litate. Desigur, cititorii ziarului 
„Sportul popular" ar dori să afle 
cum se descurcă noul nostru ac
tor: maestrul sportului Titus O- 
zon. Pot să vă anunț că vădește 
un talent remarcabil șî că scena 
Ozon-Tomazian va fi pur ți sim
plu savuroasă!"

Dan Demeirescu și Al. Giovany 
intr-o scenă din piesă.

încăperii, cu mijloace 
Nici acest ultim motiv

B. MARICA

Competiții care im și-au atlas 
scopul

In dorința de a asigura con
tinuitate activității sportive 
de mase, comitetele regio

nale C.F.S. Craiova și Hunedoara 
au organizat două mari competi
ții sportive, destinate, în special, 
tineretului sătesc: „Spartachiada 
craioveană" și, respectiv, „Cupa 
satelor".

Inițiativa—în sine—merită apre
cieri. Felul în care au fost însă 
organizate cele două concursuri, 
necesită unele comentarii...

Organizatorii concursului de la 
Craiova au pășit cu stîngul. Un 
regulament alcătuit nechibzuit, pe
rioada de desfășurare aleasă nepo
trivit (în toiul campaniei agricole 
de toamnă) au fost factori hotărî- 
tori care au influențat serios des
fășurarea întrecerilor. Faptul că 
această competiție n-a avut o te
melie sănătoasă (multe din eta
pele pe colectiv și chiar pe co
mună nu s-au putut desfășura din 
cauza unei slabe organizări, din 
lipsă de material și echipament 
sportiv și chiar din cauză că unele 
colective sătești există doar pe 
hîrtie) a dus la transformarea ei 
într-un fapt divers, într-o între
cere lipsită de entuziasm și vi
goare.

Pe întreg parcursul ei, întrece
rea a fost slab popularizată și, in 
deosebi, prost organizată, folosin- 
du-se baze sportive necorespunză- 
toare (terenuri impracticabile, săli 
de sport murdare, neîncâlzite, fără 
lumină, ca de exemplu sala liceu
lui „Frații Buzești" din Craiova, 
în care s-au desfășurat jocurile de 
volei). In faza finală, în care ti
nerii așteptau să vadă și să învețe 
lucruri folositoare, lipsurile au fost 
și mai numeroase. Concurenlii n-au 
avut la dispoziție echipament și 
materia! sportiv iar cadrele tehni
ce '- arbitrii, oficialii — (care în 
cazul unor astfel de concursuri au 
și uri important rol educativ) au 
dovedit nu numai dezinteres și 

■plictiseală, ci chiar o slvbă pre
gătire. Așa se explică de ce la 
proba de aruncare a greutății în
cercările au fost măsurate din... 
centrul cercului de aruncare, mo
tivând că asa este .regulamen
tar"; de ce proba de fi» m. plat 
s-a alergat în... turnantă iar ple
cările și sosirile au ro-l a—mciafe 
„după ochi*.

O situație similară am întâlnit 
și în cadrul finalelor „Cupei sa
telor". competiție desfășurată în 
regiunea Hunedoara.

Competiții ca „Spartachiada cra
ioveană" și „Cupa satelor", în fe
lul în care au fosț organizate nu 
aduc nici un aport scopului pe ca- 
re-1 urmăresc întrecerile sportive 
de mase.

Este ibine ca perioada care des
parte marile competiții sportive de 
mase—Spartachiada de varii, cro
surile, Spartachiada de iarnă—să 
fie folosită în scopul organizării 
a cît mai multor concursuri locale 
(care să nu implice cheltuîelî inu
tile), bazate pe specificul regiunii,

-dar caTer-să'stimulewr, totuși, in
teresul sutelor de tineri. Numai că 
aceste concursuri trebuie să fie 
atent pregătite, să angreneze cîft 
mai multe colective și să folosea
scă inițiativa creatoare a' aces
tora.

GRIGORE ARJOCA 
MIRCEA TABACU 

inspectori în C.C-F.S.

arătat mai sus, atunci să nu mai 
mire pe nimeni de ce echipele de 
baschet, volei, handbal, ș.a. din o- 
rașul și regiunea Suceava își des
fășoară activitatea fără o îndru
mare corespunzătoare, de ce ele 
fac antrenamente la întâmplare, in 
mod sporadic, sau, cum e cazul la 
atletism, se merge de la concurs 
la concurs fără o pregăt re adec
vată !?!

Fără îndoială, o parte din vină 
trebuie atribuită și comitetelor 
C.F.S. (în special cel regional) 
care, pe de o parte, n-au sezisst 
eu mai multă tărie forului central 
deficiențele legate de activitatea 
de instruire, iar pe de altă part» 
nu s-au îngrijit ca instructorilor 
voluntari ai diverselor colective 
să li se dea îndrumările tehr.ic» 
necesare.

Soluția pentru a se ieși din impas 
e simplă: cînd toate lacunele a- 
mintite mai sus vor fi liefiidate. 
progresul tehnic al activității spor
tive va deveni o realitate și în 
r<țg lunea Suceava.

T. STAMA



Cite va însemnări după două întreceri de box £
• Echipa de box a Voinței 

a mai trecut sîmbătă seara un 
greu „hop", înfrîngînd înverșu
nata opoziție a pugiiiștrtor nre- 
talurgiști și netezindu-și, de 
dala aceasta bine de tot, dru
mul spre titlul de campioană 
republicană pe anul 1956 I

Fără îndoială, Voința a do
vedit permanent in această 
competiție că este o echipă bine 
sudată, care știe să lu.pte pînă 
la ultimul dram de energie 
pentru victorie și s-o obțină 
chiar atunci cînd are în față 
echipe redutabile ca Dinamo și 
C.C.A....

Iată, însă, că n-am luat con
deiul în mină pentru a sublinia 
numai meritele echipei Voința! 
Vrem să explorăm un sector cu 
totui opus, cel al lipsurilor, 
unde, din păcate, formația Voin
ței esta bine... aproviziona
tă. In primul rînd, ne vom 
opri asupra conducă torului teh
nic, tov. P. Epurearnu. EI 
dovedește la fiecare meci reale 
calități de organizator a li
nei „galerii speciale" pe care 
o grupează intr-un loc anume 
și o manevrează după cum dic
tează interesele echipei „Voin
ța". Scopul acestor „entuziaști 
la comandă" nu este numai de a 
conserva moralul pugiliștilor 
Voinței (ceea ce n-ar fi deioc 
condamnabil!) ci de a „face 
atmosferă" înainte de darea de
ciziilor. Nu de puține ori, ca 
la un semnal, această „galerie" 
scanda numele boxerului de va 
Voința înainte de anunțarea de
ciziei, căutînd, vădit, să influ
ențeze pe judecătorii arbitri.

Din lumea hocheiului și a patinajului
ANTRENAMENTELE HOCHEI
ȘTILOR ȘI PATINATORILOR 

DIN CLUJ NU SE DESFAȘOARA 
IN CELE MAI BUNE CONDI-

Ț1UNI
Recent am primit la redacție o 

scrisoare din partea antrenorului 
regional de patinaj de la 
Cluj, Sorin Pascu, care oe rela
tează că, deși înghețul a venit 
anul acesta mai repede, totuși ju
cătorii de hochei și patinatorii din 
localitate nu se pot pregăti în cele 
mai bune corrdițiuni, deoarece le 
este interzis accesu] pe gheata la
cului din parcul orașului. Direc
țiunea întreprinderii Comunale 
Cluj și administratorul lacului, tov. 
Victor Sente, nu permit intrarea pe 
gheață a hocheiștilor și patinatori
lor. Aceasta. cu toate că la inter
venția comitetului regional C.F.S., 
direcțiunea 1. C. Cluj a fost de 
acord ca sportivii respectivi să-și 
poată face antrenamentele.

In această situație, pregătirile 
hocheiștilor și patinatorilor se fac 
în condițiuni foarte grele. Cînd îi 
„prinde" pe gheață, administrato
rul lacului asmute clinii pe ei, iar 
sportivii se apără aruncînd cu pie
tre și... cu ce mai găsesc pe gheață. 
Iată un snectacol urit. care ar pu
tea fi evitat dacă la I. C. Cluj ar 
exista o mai mare înțelegere față 
de problemele activității sportive 
din oraș. De asemenea, comitetul 
regional C.F.S. are datoria să in
siste mai mult pentru rezolvarea 
acestei situații puțin obișnuite.
HOCHEISTII DE LA C. C. A. AU 

REVENIT DE LA B1LEA
După o perioadă de pregătire 

scurtă, dar bogată în antrenamente 
la lacul Bilea, hocbeiștii echipei 
campioane a R.P.R. s-au reîntors 
in București, unde au speranța să 
găsească aproape aceleași condi- 
pumi atmosferice. Pe crestele Fă- 
gărașiilor, bucureștenii au făcut nu
meroase antrenamente, preocupîn- 
du-sc în sneciai de dezvoltarea 
tehnicii individuale și de mărirea 
vitezei. Aceasta, pentru că, așa 
cum ne mărturisea antrenorul e- 
chipei, Mihai Flamaropol, anul a- 
oasta echipa C.CA. va efectua 
schimburile la un minut și jumă
tate, fapt care va permite jucătcri- 
for să patineze cu mai multă vi
teză și implicit să accelereze se
rios ritmul de joc.

LA ORAȘUL STALIN IARNA
A VENIT, DAR...

Deși e vorba de un centru în care 
hocheiul este un sport cu „priză" 
&i rîndurile tineretului, totuși în 
prezent lucrurile stau la fel ca 
într-un oraș oarecare, ai cărui ce
tățeni nu a-j putut încă gusta din 
frumusețile jocului cu pucul. A- 
ceastă afirmație vă va părea poate 
curioasă. Cum, la Orașul Stalin să 
fie așa? Ei bine, da. La Orașul 
Stalin nu există încă un patinoar 
amenajat, cu toate condițiunile at
mosferice care au fost prielnice. 

Acest procedeu este incorect și 
cu atît mai condamnabil cu cît 
el reprezintă o acțiune vădit 
premeditată...

Tot astfel, nu ne împăcăm cu 
al doilea procedeu al tov. P. 
Epureanu. Sîmbătă seară el a 
înaintat juriului două conte
stații complet nejustificate (la 
meciurile susținute de I. Zlă-

taru și C. Gherasim) arătînd, 
negru pe alb, că deciziile sînt 
greșite, cînd era clar chiar pen
tru un profan în box că în 
ring victoriile aparținuseră 
„metalurgiștilor" Gh. Zamlires- 
cu și Dănilă Dane. De altfel, 
primul care și-a dat seama de 
acest mare adevăr a fost tot 
conducătorul tehnic al Voinței, 
care, la sfîrșitul reuniunii vă- 
zîndu-șî asigurată victoria pe 
echipe, a... retras imediat con
testațiile!... Este clar deci, că 
jocul acesta „de-a contestațiile" 
reprezenta o manevră tactică, 
inabilă și care n-are nimic co
mun cu obiectivitatea și sporti
vitatea.

• Antrenorul echipei Energia, 
Zamfir Popazu este un om cu 
multă experiență în box. Toc
mai din această cauză nu pu
tem să-i iertăm pasivitatea cu 
care a privit lupta din ultima 
repriză dintre elevul său V,

Colectivul sportiv Flamura roșie 
a stropit cu apă odată terenul de 
tenis (pe care se intenționează să 
se facă patinoarul orașului) și... 
atît. Nimeni nu s-a mai interesat 
nici măcar dacă gheața s-a prins. 
In treacăt fie spus, nici nu se pu
tea prinde din moment ce s-a stro
pit terenul fără să se facă o pre
gătire a solului, fără să se in
staleze mantinele, etc.

Cît privește secțiile de hochei, 
situația e aproape la fel. Echipa 
Energia Steagul Roșu (formație de 
categoria A) nu s-a pregătit a- 
proape de toc, astfel încit începerea 
campionatului îi va găsi pe ho- 
cheiștii acestei echipe cu mult în 
urma celorlalți, care, după cum

Cecilia Vîeinreich surprinsă de reporterul nostru fotograf la unul 
din ultimele antrenamente.

Dinamo a redevenit campioană la rugbi cu o
Dinamo a ciștigat titlul de 

campioană republicană la rugbi pe 
anul în curs și avem intenția să 
prezentăm cititorilor noștri pe 
noii campioni. Cum ? Credeți că 
nu este nevoie ? Fiindcă vă pare 
firesc ca o echipă de maeștri să 
se claseze pe primul loc al unei 
competiții ? Tocmai aci vă contra
zicem și rămînem ferm deciși să-i 
prezentăm pe noii campioni ai 
țării la rugbi.

In primul rînd. sîntem datori 
să facem o precizare: după ce în 
195! și 1952 Dinamo a cucerit 
titlul de campioană, et ac a mai 
reușit' să-și reediteze performanța 
pînă acum. In 1954 a cucerit 
Cupa R.P.R. In acest timp, Di
namo nu a lipsit însă din lupta 
celor mai bune formații de rugbi 
angajate în disputa pentru șefia 
clasamentului categoriei A și pen
tru cîștigarea Cupei. In perma
nență, Dinamo a furnizat echipe
lor noastre reprezentative nume
roși jucători care au apărat pre

Pleș și Gh. Stoian (Voința). 
In ring nu se afla în acel mo
ment decît un singur boxer, 
Stoian, care lovea din toate 
pozițiile; adversarul său, Pleș, 
devenise o țintă vie, fără 
„gardă". Cu toate acestea, 
antrenorul Popazu, privea im
pasibil spre ring, fără să în
țeleagă că lupta a devenit inu
tilă, (ba chiar primejdioasă) 
pentru elevul său, că are da
toria s-o oprească în calitate 
de antrenor. A trebuit să inter
vină secundul său, Ai. Stă- 
nescu, pentru ca șervetul sal
vator să pună capăt unei mar- 
telări inutile. E necesar ca nu 
numai tov. Popazu ci și cei
lalți antrenori să privească cu 
mai multă seriozitate și grijă 
disputele oamenilor lor și, a- 
tunci cînd este cazul, să in
tervină neîntîrziat. cu toată ho- 
tărîrea

• Vasile Tija ne-a căutat la 
redacție, după înfrîngerea su
ferită în fața lui Moise. Vădit 
afectat de acest lucru, Tiță a 
ținut să ne spună: „Regret 
acest insucces, primul suferit in 
(ară după mulți ani. Am luat 
meciul prea ușor și mi-am per
mis să intru „descoperit' la a- 
tac... Rezultatul îl cunoașteți.^ 
Am [ost surprins de o lovitură 
puternică și trimis la podea. 
Am căutat cu disperare să re
fac terenul pierdut, dar Moise 
m-a obstrucționat continuu in 
ultima repriză. In orice caz, ii 
sint dator adversarului meu o 
revanșă..."

Noi, o așteptăm!...
G. MIHALACHE

se vede, nu stau cu manile in sin. 
Același lucru se poate spune și 
despre echipa de categorie B Ener
gia Uzinele de Tractoare, unde nu 
s-a făcut pînă în prezent nici mă
car un antrenament.

Considerăm că situația existentă 
la Orașul Stalin nu poate dăinui 
multă vreme. Comitetul orășenesc 
C.F.S. are sarcina să ia de urgență 
toate măsurile pentru ca să se poa
tă termina rapid amenajarea pa
tinoarului de pe terenul Flamura 
roșie. Cît despre situația celor 
două echipe, asociația Energia tre
buie- să controleze felul în care se 
pregătesc ele pentru activitatea din 
acest an.

(Foto MARIUS PETRESCU)

siigiul rugbiului romînesc în me
ciurile internaționale ale trecute
lor sezoane ca și în cel de cu- 
rînd încheiat. Dar anii care s-au 
scurs din 1952 și pînă acum au 
însemnat o importantă perioadă 
de transformări petrecute în rîn- 
durile echipei dinamoviste, trans
formări care au înlesnit succesul 
din acest an. Intr-adevăr, cine 
aude vorbindu-se despre Dinamo 
se gîndește imediat Ia Titi Ione- 
scu, maestru al sportului, la Du
mitru Ghiuzelea, și el maestru al 
sportului, ca și la ceilalți mae
ștri Paul Iordăchescu, Emil Dumi
trescu, V. Voicu, Ilîe Ion 
dar neglijează un amănunt, esen
țial după părerea noastră, și a- 
nume acela că o formație de 
rugbi se compune din 15 jucă
tori. Ei bine, cine sînt ceilalți, în 
afara binecunoscuților internațio
nali pe care i-am amintit ?

Dinamo a fost echipa care a 
promovat cel mai curajos elemen
tele tinere în prima formație și

După campionatele individuale de gimnastică

Evoluțiile fruntașilor noștri au nemulțumit
Cei care au ur

mărit desfășurarea 
întrecerilor de 
gimnastică din ca
drul campionatelor 
individuale ale 
R.P.R. au părăsit 
sala de concurs 
dezamăgiți de ni
velul slab al gim- 
naștilor noștri 
fruntași. Aceasta, 
mai ales după pri
ma zi în care e- 
xercițiile impuse 
(din programul o- 
limpic) au fost e- 
xecutate cu multe 
greșeli, cu nesigu
ranță chiar și în 
elementele ușoare. 
Deși știam că e- 
xercițiile impuse 
au constituit tot
deauna punctul 
slab al gimnaștilor 
noștri (fapt cunos
cut și de toți spe
cialiștii). nu am 
remarcat nici o 
îmbunătățire în a- 
ceastă direcție. De 
unde rezultă că,
nici in ultima vreme nu s-a pus 
accentul la antrenamente pe în
sușirea corecta și temeinică a e- 
lementelor de mare dificultate din 
exercițiile impuse.

O altă observație, pe care na o 
facem pentru prima oară, este a- 
ceea că se procedează la o exage
rată încălzire înaintea evoluției 
la fiecare aparat. Gimnaștii cau
tă, în acest ultim moment, să pu
nă la punct anumite părți ale e- 
xercițiului. în loc să urmărească 
scopul principal al încălzirii: pre
gătirea organismului pentru efec
tuarea exercițiului in condiții op
time. Astfel se ajunge la irosirea 
forței înainte de vreme, fapt care 
influențează negativ execuțiile de 
la sfîrșitul exercițiului.

Toate acestea nu înseamnă că 
gimnastica masculină de la noi 
n-a înregistrat un oarecare pro
gres în ultimul an. Dacă anali
zăm rezultatele obținute de pri
mii clasați la ediția anterioară a 
campionatului, putem constata că 
numai șase gimnaști au obținut 
un punctaj superior cifrei de 100 
pct. In schimb, anul acesta nouă 
gimnaști au trecut de limita a- 
propiată normei de maestru. Dar 
nu putem considera suficient a- 
cest mic- progres. Maestrul spor
tului Andrei Kerekes, totalizînd 
108,90 pct. a cîștigiat pentru a 
VIII-a oară titlul de campion al 
R.P.R. din nouă ediții disputate 
(în anul 1954 titlul de campion re
venind lui Fr. Orendi). Anul a- 
cesta insă Kerekes s-a prezentat 
sub valoarea lui obișnuită din cau
za repetatelor accidente pe oare 
le-a suferit. La nivelul așteptă
rilor a concurat maestrul sportu
lui Șt. Harko (C.C.A.) care a 
condus pînă la al 10-lea aparat 
(cal cu minere), pierzînd titlu»! 
Ia o diferență minimă (0,60 pct.). 
Gimnaștii tineri, ca Hărgălaș și 
Zamfir au evidente posibilități de 
dezvoltare, dar ei trebuie să in- 

explicația succesului din acest an 
stă, în mare măsură, tocmai în 
aplicarea acestei politici juste. 
Fac parte din echipă: Stefan 
Ghiondea (24 de ani). D. Ghera
sim (20 de ani). D. Zlătoianu (20 
de ani), C. Rotaru (20 de ani), 
V. Pelrache (22 de ani), C. Floa
rea (22 de ani), I. Doruțiu (23 
de ani). 'A. Alexandrescu (20 de 
ani), R. Luscan (20 de ani). A- 
ceștia nu sînt încă maeștri ai 
sportului, totuși au contribuit la 
victoria echipei lor în actualul 
campionat, împrosoătînd forma
ția asociației Dinamo, după ce 
unii dintre ei făcuseră parte din 
„cadrele" Tînărului dinamovist. ori 
își șlefuiseră cunoștințele de bază 
căpătate la alte echipe unde lua
seră primul contact cu rugbiul. 
Oricum, este de remarcat că lo
tul primei formații dinamoviste a 
fost lărgit la aproximativ 30 de 
jucători (tineri în cea mai mare 
parte) și că antrenorul Arthur Vo
gel, care pregătește echipa, a

Andrei Kerekes a fost și în acest an cel mai bum 
gimnast al țării noastre. Iată-l pe campionul re-c. 
publican executlnd cu măiestrie o săritură peste cal*.

siste în mod special la exercițiile- 
impuse.

Și acum cîteva cuvinte despre 
comportarea pe aparate- „Calul cu: 
minere" rămîne in continuare pia
tra de încercare a gimnaștilor- 
noștri. Cu excepția tai Harko și 
Kerekeș, restul concurențitor nti 
obțin rezultate mai bene la a- 
cest aparat din cauza poziției lor- 
incorecte de sprijin, care atrage 
după sine pierderea echilib"u'ui 
și desprinderea de pe ca] (Hărgă— 
laș. Orendi). De asemenea, sări
turile au fost lipsite de înălțime 
din cauza bătăii greșite pe tram
bulină. Totodată, am observat iip- 
sa de extensie și numeroase ate
rizări dure, nesigure (Focht, Var
ga). La paralele, din cauza exe
cuției greșite a balansului înapoi 
în sprijin cu întoarcere de 180 
grade, ieșirea de pe aparat nu s-a 
efectuat ccrect, ci cu corpul în
doit (Zamfir, Lakatos). La bară, 
semnalăm un sensibil progres co
lectiv, cu mențiunea că la „liber 
ales" nimeni n-a ratat exercițiul. 
In aceiastă privință evidențiem pe 
Helmut Orendi, posesorul unei 
tehnici corecte, atît la „liber a- 
les“ cît și la „impus". Referin- 
du-ne la evoluțiile de la inele 
trebuie să remarcăm că sprijinul 
lateral (crucea) nu a fost men
ținut suficient, și nici corect exe
cutat, iar coborîrile la liber ales: 
au fost uniforme, cu excepția ce
lor executate, de Orendi. și Ba- 
togh. La sol, tehnica elementelor 
acrobatice este slabă (saltul gruj 
pat, răsturnarea înapoi cu salt, 
etc.). Exercițiile liber alese sînt 
prea statice, combinațiile sărăcă
cioase, fără elemente de mare di
ficultate.

Am dori ca la viitoarele ediții 
a.le campionatelor să putem face 
un bilanț pozitiv. Dar, pentru a- 
ceasta, trebuie ca gimnaștii noș-, 
tri să muncească cu mai multă 
perseverență și conștiinciozitate^ '

EVA LUPU |

echipă tînără
optat pentru aplicarea principia
lul intensității antrenamentelor pe 
întreaga durată a anului, ceea ce 
a dus pe elevii săi la succesul din 
acest an. Urmărind evoluția dina- 
moviștilor, am remarcat de ase
menea că ei au fost preocupați la 
antrenamente de perfecționarea 
tehnicii, iar sub aspect tactic au 
reușit să efectueze un repliaj ex
celent, ceea ce a făcut ca în re
turul campionatului, de pildă, să 
nu primească nici o încercare, ci 
doar trei puncte, dintr-o lovitură 
de pedeapsă. A impresionat tot
odată și spiritul colectiv de care 
au dat dovadă jucătorii. Și. în 
incheiere. un amănunt de loc lip
sit de însemnătate : din formam 
cu care Dinamo cîștigase în 1?5I 
și 1952 campionatul nu mai joacă 
astăzi decît 6 jucători.
Ei, ce credeți acum : merită să-i 

cunoașteți pe noii cemrioni ?
EM VAL.
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M. DOBRESCU Șl N. LINCA SEMIFINALIȘTI Start in turneul de lupte libere CAMPI
(Urmare din pag. 1}

In semifinalele campionatelor eu
ropene de la Berlin. Drogosz a 
•obținut atunci o remarcabilă vic
torie, impresionînd nu numai prin 
■subtilitățile tehnice, ci și printr-o 
siguranță în ring fără egal. De 
data aceasta însă, Vladimir En- 
ghibarian n-a mai cedat pasul 
.și-a luat o splendidă revanșă, 
■cîștigînd la puncte și eliminîndu-1
• astfel din competiția olimpică pe 
IjLesek Drogosz, despre care zia
riștii de specialitate spuneau că 
•este pugilistul nr. 1 al Europei 
la actualele J. O. Așadar, polo
nezul Drogosz a ieșit din întrece
re înainte de sferturile de fi
nală 1

Ziua de marți a adus un nou 
și frumos succes reprezentantului 
nostru la categoria ușoară. Con- 
stantin Dumitrescu. El l-a înfrun
tat' pe campionul Danemarcei, 
iHans Petersen, cucerind o con
fortabilă victorie la puncte. Hans 
Petersen este un pugilist foarte 

■bine cotat'. Anul trecut, la Ber
lin, el s-a calificat în semifinala 

-categoriei ușoare, cedînd la mare 
•luptă în fața maghiarului Budai 
TPal. In ultimii patru ani, Peter- 
■sen a fost de trei ori campion al 
:Scandinaviei și tot de atîtea ori 
«campion al țării sale. In fața lui 
’Petersen, boxer „în linie", fin 
•tehnician, Constantin Dumitrescu 
■a utilizat un box rapid, în ne-

• contenită mișcare, cu lovituri prin 
-surprindere și „replieri" elastice. 
"Victoria i-a fost atribuită în una
nimitate lui Dumitrescu.

Alte rezultate la categoria u- 
-șoară : Franco Nenci (Italia) b.p.
Roth (Germania)'; A. Marcilla 
■(Argentina) b.p. L. Potesil (Au- 
-stria) ; Claude Saluden (Franța) 
'b.p. Henry Perry (Irlanda) ; joe 
'Shaw (SUA) b.p. M. Carlos 
'(Australia) ; H. Loubscher (A- 
'Trica de Sud) b.p. L. Mason 
'(Canada).

Rezultatele la celelalte catego
rii : pană : H. Niedzwiedzki (R.P. 
Polonă) b.p. L. Leischin (Africa 
de Sud) ; S. Suzuki (Japonia) 
b.p. Jaichit (Birmania) ; A. Sosa 
'(Franța) b.p. Tayanslin (Tailan- 
da) ; V. Safronov (URSS) b p. 

'Cossia (Italia) ; T. Nichols (An
glia) b. K. O. Hazard (Austra
lia) ; Jan Zachara (R. Cehoslova
că) b.p. Don Hun (Coreea) ; 
Pentti Hamalainen (Finlanda) 
b.p. R. Schrotter (Germania) ; 
semiușoară: H. Kurschat (Ger- 
anania) b.p. C. Espinosa (Fili-

N. Linca

pine) ; Louis Molina (SUA) b.p. 
W. Grifiths (Australia) ; A. Byrne 
(Irlanda) b. dese. J. Chovanek 
(R. Cehoslovacă) ; Z. Milewski 
(R. P. Polonă) b.p. Pentti Niini- 
vuori (Finlanda) ; A. Leghetko 
(URSS) b.p. T. Ishimaru (Ja
ponia).

★
Miercuri, primele sferturi de fi

nală au adus două strălucite suc
cese pugiliștilor romîni. In limi
tele categoriei muscă, excelentul 
nostru Mircea Dobrescu l-a înfrun
tat pe hawaianezul Ray Perez, 
campionul Statelor Unite ale A- 
mericii. Despre Ray Perez, cunos
cutul comentator de box Nat Fleis- 
her, directorul revistei americane 
de specialitate „The Ring" a de
clarat de curînd : „Perez. în vîrstă 
de 17 ani, exact cit a avut și 
Floyd Patterson (n. n. actualul 

challenger la titlul mondial profe
sionist al categoriei grea), atunci 
cind a ciștigat medalia de aur la 
Helsinki, este ce! mai bun boxer 
american pe care l-am trimis la 
Melbourne. Titlul olimpic nu-i 
poate scăpa. El se anunță drept o 
mare speranță a boxului profesio
nist !“ Ieri, pe ringul de pe West 
Melbourne Stadium. Mircea Do
brescu a infirmat optimistele și 
oarecum grăbitele previziuni ale lui 
Nat Fleisher! Fără să se intimide
ze niciun moment. Dobrescu a ata
cat fără răgaz, „suiocindu-și" li
teralmente adversarul prin extra
ordinara sa vitalitate. Croșeurile 
de stingă dublate, ca și seriile la 
față și la corp, i-au făcut viață 
grea lui Perez, obligindu-1 să bată

în retragere. Victoria la puncte i-a 
revenit lui Dobrescu, care a fost o- 
vaționat pentru boxul de înaltă 
clasă prestat. Prin victoria asu
pra lui Perez, Mircea Dobrescu s-a 
calificat în semifinale, unde îl va j 
întîlni pe irlandezul J. Caldwell- i 
Acesta l-a întrecut ieri, la puncte, • 
pe australianul W. Batchelor. Cea- j 
laltă semifinală va opune pe tî- | 
nărui pugilist englez Tom Spinks. I 
în vîrstă de, 18 ani, campionului 
francez Rene Libeer. In sferturile 
de finală, Spinks a obținut o sur
prinzătoare decizie la puncte asu
pra sovieticului VI. Stoinikov, care 
venea după două semnificative vic
torii înregistrate în compania re
dutabililor Edgar Basel și Salva
tore Burruni. Libeer l-a învins — 
tot la puncte — pe japonezul K. 
Jonskura.

La categoria semlmijlocie, pri- i 
mele sferturi de finală i-au prile- '■ 
juit lui Nicolac Linca o nouă 
performantă. El l-a întilnit pe sud- 
africanul Nicolas Andre, un boxer 
puternic și rezistent. Linca și-a a- 
părat cu multă convingere șansele, i 
Croșeurile sale upercutate la sto- * 
mac. care au produs și în prece- | 
denta sa evoluție o impresie exce
lentă asupra spectatorilor, au func
ționat și de astă dată ireproșabil, 
punindu-1 pe Andre în vădită difi
cultate. Linca și-a adjudecat o cla
ră victorie la puncte, calificîndu-se 
la rîndul său. pentru semifinale. 
Ceilalți trei semifinaiiști au obținut ; 
următoarele rezultate : Nicky Gar- ; 
gano (Anglia) b. p. F. Galabert i 
(Argentina) ; R. Hogarth (Austra- I 
lia) b. p Andras Dory (R. P. Un- i 
gară) ; Fred Tiedt (Irlanda) b. p. 
Pearce Lane (S.U.A.).

Alte rezultate înregistrate ieri în j 
sferturi de finală : coeoș ; W. Be- I 
hrendt (Germania) b. p. O’Reilly I 
(Anglia) ; C. Barientos (Chile) j 
b.p. E. Joffre (Brazilia) ; So Son ! 
Ciu (Coreea de sud) b. p. Car- , 
melo Tomaselli (Argentina) ; Fred ' 
Gilroy (Irlanda) b. p. Mario Sitri I 
(Italia) ; mijlocie-ușoară : Z. Pie- i 
trzykowski (R P. Polonă) b. p. | 
Boris Nikolov Gheorghiev (R. P ! 
Bulgaria) ; Jose Torres (S.U.A.) I 
b. p. Franco Scîsciani (Italia) ; J. 
Mc Cormack (Anglia) b. K. O. rep. 
III U. Kienast (Germania) ; Las- 
zlo Papp (R. P. Ungară) b. K. O. 
tehnic Alberto Saenz (Argentina).

Tot în sferturi de finală. Gh. Ne
grea îl întîlnește astăzi pe redu
tabilul semigreu italian Ottavio 
Panunzzi, iar C. Dumitrescu evo
luează în compania lui Ei Hwang 
(Coreea de sud).

Sala Expoziției din Melbourne, 
găzdueșie începînd de ieri dimi
neață turneul de lupte libere. Pri
mele întreceri au revenit favori- 
ților care — cu puține excepții — 
și-au depășit destul de ușor ad
versarii.

In categoria muscă T. Asahi 
(Japonia) l-a învins în numai 2 
minute pe B Dawara (India). 
Mult mai strînse au fost întîlnirile 
H. Akbas (Turcia) — L. Chinazzo 
(Italia) și Țalkalamanidze (URSS)
— Delgado (SUA), în care primii 
au ciștigat la puncte. De remarcat 
că Akbas este campion mondial. 
In categoria cocoș, puternicul lup
tător iurc Daghistanli a întrecut 
greu de tot pe M. Lizuka (Japo
nia). Meciul a constituit o veri
tabilă finală a categoriei. Tot în 
limita cat. 57 kgr. S. Lee (Coreea) 
a învins prin tuș în min. 3 pe Ra
mei (Filipine). In categoria pană 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : N. Ghivetchi (Iran) b p. 
A. Goldenhuys (Africa de Sud), 
M. Roderik (SUA) b. p Balint 
Galaniai (R.P.U.). Sit Bahrman 
(Turcia) b. p. R. Elliot (Australia). 
Luptătorul turc, favorit olimpic, a 
obținut greu victoria. E. Pentilaa 
(Finlanda) b. t. min. 11 H. Hali 
(Anglia), J. Mewis (Belgia) b.p. 
R Serup (India). La categoria
ușoară S. Kasa- 

hara (Japonia) și 
M. Dashrof' (Pa
kistan) și-au în
trecut adversarii
— D. Sumacher
(Australia) și res
pectiv T Keum 
Oh (Coreea)' prin 
tuș în min. 2. In 
categoria semimij- 
locie M. Petkov 
(R. P. Bulgaria) a 
învins prin tuș 
în min. 5 pe B. O- 
chman (Canada). 
D. Sing (India) 
învinge prin tuș 
în min. 9 pe 
Eroubi (Iran) !!!, 
iar M. Ikeda (Ja
ponia) dispune 

greu la puncte de 
W. Fischer (SUA).

Tot in turul 1 s-au mai înre
gistrat următoarele rezultate: cat. 
ușoară: Gungor (Turcia) b. p. 
Zaicev (RPB), Biel (Franța) b. p. 
Sakarinen (Fini.), Nizzolla (It.) b. 
p. Pândii (Iran). Habidi (Iran) 
b. t. 4 O. Anderberg (Suedia), 
cat. semimijlocie: V. Balavadze 
(URSS) b.p. Rantanen (Fini.), cat. 
mijlocie; Punkari (Fini.) b.p. Faiz ’ 
(Pakistan), Hodge (SUA) b.t. 3 
Farhufar (Anglia), Nicolof (RPB) 
b.p. Shirtladze (URSS). Concuren
tul bulgar a fost declarat învingă
tor de către juriu, în urma con
testației făcute de către delegatul 
RPB., cat. semigrea: Kulaev 
(URSS) b.p. Palm (Suedia), 'Adil 
Atan (Turcia) b.t. 6 Ohira (Ja
ponia), Blair (SUA) b.t. 12 Lahti 
(Fini.), Tahkti (Iran) b.t. 12 Tehe- 
ren (Afr. de Sud), cat grea: H. Ka
plan (Turcia) b.p. Kerslake (SUA), 
In vederea turneului de lupte 
clasice, care va începe la 3 de
cembrie. luptătorii noștri se pregă
tesc cu asiduitate, deținînd o formă 
bună. Cel mai bine se prezintă D. 
Pîrvulescu.

Vahtang Balavadze (dreapta) este considerat 
drept favoritul nr. I al categoriei de 73 kgr. la 
lupte libere. Iată-l fotografiat înaintea unui meci 

cu luptătorul japonez Kaneko.

A început turneul olimpic de polo pe apă

Echipa R.P.R. a învins Australia cu 4-2 (2-1)

U. R. s. S., S- U. A- și Uruguay participante 
sigure la turneul final de baschet

siTurneul 
pasioneze 
din cadrul 
mult mai echilibrate și, așa cum s-a 
văzut de altfel din prima zi a corn, 
petiției, echipele fac eforturi deo
sebite nu numai pentru victorie 
ci și pentru realizarea unor scoruri 
cît mai mari. Primele garnituri 
încep să fie ținuta tot mai mult 
în teren iar... secretele tactice păs- 
Arate cu grijă in rezervă pentru 
partidele-cheie sînt scoase la ivea
lă

Jocurile desfășurate marți s-au 
terminat, in general, cu rezultate 
așteptate. Ca performanță în sine 
«sie însă de remarcat In primul 
rînd victoria categorică Pe oare 
echipa Uniunii Sovietice a obținut-- 
în fața reprezentativei Braziliei, 
considerată ca una dintre echipele 
tari ale turneului. Baschetbaliștii 
sovietici au învins cu 87-68 (36-28). 
'„Brazilienii n-au suferit de mult 
•o asemenea infrîngere categorică", 
a declarat Roussei, căpitanul e- 
chipei americane. Aceasta din urmă 
a repurtat de asemenea o victorie 
la mare diferență în fața repre
zentativei R.P. Bulgaria cu 85-44 
1(48-19). Precizia în aruncările de 
fa semi-distanță ale jucătorilor ame
ricani a fost factorul determinant 
al realizării acestui scor. O victo- 
lie destul de dificilă a obținut 
Uruguay în dauna Filipinelor: 
79-70 (43-38). In sfîrșit. Franța, 
care se pare că are multe șanse 
să intre în turneul final, a între
cut Chile cu 71-60 (37-23).

★
Miercuri au continuat întîlnirile 

din cadrul turneului celor două 
serii semi finale. Cea mai intere
santă partidă a opus reprezenta-

de baschet începe 
tot mai mult. Jocurile 
seriilor semi-finale sint

tivei Franței pe cea a Filipinelor. 
Jocul a fost foarte echilibrat de 
la incepuL Filipinezii au jucat 
foarte repede și au utilizat multe 
artificii de tehnică cu care au 
surprins pe francezi. In plus, cu 
detenta lor excelentă, au cules 
multe mingi la ambele panouri. 
La pauză, Filipine conducea cu 
patru puncte. Foarte echilibrat a 
lost meciul și in taimul 
Francezii au reușit egalarea 
ultimele zecimi de secundă 
că meciul a fost prelungit cu o 
repriză de 5 minute. Filipinezii 
au obținut — în cele din urmă— 
o surprinzătoare victorie: 65—58 
130-26 ; 55-55).

doi. 
în 

așa

Echipa Uniunii Sovietice a 
lizat o prețioasă victorie cu 
rul de 66—56 (36—32) în 
reprezentativei R. P. 
S.U.A. a învins Brazilia cu 
—51 (50—22) iar Uruguay
Chile cu 80—73 (40—25).

Reprezentativa U.R.S.S. 
S.U.A. sînt sigur calificate 
finale (din seria B) avînd 
două victorii. In seria A situația 
este mai încurcată. Și-a asigurat 
calificarea doar echipa Uruguay- 
ului care are de asemenea două 
victorii. Pentru locul al doilea 
vor decide partidele de astăzi: 
Franța—Uruguay și Chile—Filipi
ne. Celelalte întîlniri: U.R.S.S.—- 
S.U.A., Bulgaria—Brazilia.

rea- 
sco- 
fața 

Bulgaria.
113 
pe

Și 
în 

cîte
i

Azi se va da la Melbourne sem
nalul primelor întreceri de înot din 
cadrul celei de a XVI-a ediții a 
Olimpiadei. Eșalonate pe un inter
val lung de timp (pînă la 7 de
cembrie) aceste întreceri vor scana 
curînd, de „concurența" sportu.ui 
care, deocamdată, monopolizează 
atenția generală: atletismul. Na- 
tația, sportul preferat al australie
nilor, va deț'ne apoi „capul de afiș" 
pe programul competițiilor olimpi
ce. Să nu uităm că rezultatele ob
ținute de înotătorii și înotătoarele 
Australiei în cursul acestui an îi 
recomandă drept favoriți pentru 
multe din probe'e olimpice.

'Activitatea oficială la bazinul o- 
limpic a început încă de miercuri 
după masă, cînd s-au desfășurat 
nrimele jocuri din cadrul celor trei 
serii ale concursului de polo. După 
cum se știe, d’n fiecare serie se ca
lifică prime'e două echipe pentru 

I turneul final.1

SEARA m

iDIMINEAȚA

BASCHET: semifinale
SCRIMA: spada (pe echipe); flo

retă femei (individual)
ATLETISM : decatlon (greutate, 

lungime)
HOCHEI PE IARBĂ
LUPTE LIBERE: eliminatorii

DUPĂ AMIAZĂ
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YACHTING
BASCHET: semifinale
BOX: sferturi de finale
ATLETISM : decatlon (greutate, 

înălțime, 400 m.); 400 m. plat (semi
finale și Lnala); 3.000 m. obstacole 
(finala); 200 m. plat femei (serii șl 
semifinale); 1.500 m. (serii).

NATAȚIE: înot (100 m. liber serii, 
200 m. bras femei, serii); £a_
lificări (în

SCRIMA: 
retă femei

HOCHEI.
FOTBAL.

seria I: R.P.R.-JLILS.S.). 
spada (pe echipei: flo- 
(individua"

BOX: sferturile de finale
SCRIMĂ: spada (pe echipe); 

retă femei (individual).
LUPTE LIBERE:
BASCHET:
NATAȚIE:

mei serii; — ___________ „
mifinale; 100 m. liber bărbați, semi
finale); Polo.

MlINE
DIMINEAȚA

BASCHET
SCRIMĂ: spadă (individual); 

retă femei (individual).
ATLETISM: decatlon (110

disc); calificări greutate femei.
TIR: pistol liber (60 focuri); 

lere (100 focuri).
HOCHEI PE IARBĂ.
LUPTE LIBERE: eliminatorii.

_____  eliminatorii, 
semifinale.

înot (100 m. liber
200 m. bras femei,

fe- 
se-

flo-

m.g.;
ta-

DUPĂ AMIAZA

ATLETISM : decatlon (prăjină, 
liță, 1.500 m.); greutate femei

su
lfi

nală); 200 m. femei (finala); 4x100 
(serii); 4x400 m. (serii).

BASCHET: turneul final.
BOX: semifinale.
NATAȚIE: înot (200 m. fluture băr

bați, serii); Sărituri de la trambu
lină, bărbați; Polo: calificări (în se
ria I-a: R.P.R.-Iugoslavia)

SCRIMĂ: spadă (individual); flo
retă femei (individual).

HOCHEI PE IARBĂ:
CAIAC, CANOE: 10.000 m. (finale). 
FOTBAL.

SEARA

SCRIMA: spadă (individual); flo
retă femei (individual).

LUPTE LIBERE: eliminatorii.
BOX: semifinale.
NATAȚIE: înot (10O m. liber fe

mei, semifinale; 100 m. liber băr
bați finală; 200 m. bras femei, fi
nală'; 200 m. fluture bărbați, finală);

Sărituri de la trambulină bărbați; 
Polo.

BASCHET: turneul final.

Participînd în seria A, reprezen
tativa noastră a debutat cu succes, 
întrecînd echipa Australiei cu 4—2 
(2—1). Scorul putea fi mai catego
ric în favoarea jucătorilor noștri. 
După un început mai slab, echipa 
Romîniei a pus apoi stăpinire pe 
joc, a dominat în repriza a Il-a asî- 
gurîndu-și ia un moment dat un a- 
vantaj de 3 puncte (4—1). In ulti
mele minute de joc, australienii au 
redus din handicap. Punctele au 
lost înscrise în ordine de : Szabo, 
Simon, Bennett, Hospodar, din nou 
Hospodar (lovitură de la 4 m.) și 
Farrael. Intîlnirea a fost arbitrată 
de belgianul Bauwens. Au asistat 
5.000 de spectatori.

Tot ieri s-a disputat „derbl"-ul 
grunei A, între echipele Jugoslavia 
și Uniunii Sovietice. La capătul 
unei lupte extrem de dîrze, victoria 
a revenit Iugoslaviei cu S--2 
(2—1). Au marcat: Jezic (2)' și 
’’adomic pentru Jugoslavia și Meș- 
meniradze (2) pentru U.R.S.S. In 
celelalte serii s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate; Seria B. 
S.LI.A. — 'Anglia 5—3 (3—3). Gru
pa C. Germania — Singauore 5—1 
(2—0).

Programul de azi cuurinde ur
mătoarele partide; U.RS.S. — 
R.P.R., ‘ '
Italia — Singapore, Jugos'avia — 
Australia.

Echipa R.P.R. susține un joc de
cisiv pentru calificare. O eventuală 
victorie în fața puternicei echipe 
a Uniunii Sovietice ar aduce echipa 
noastră în turneul final, indiferent 
de rezultatul ne care-1 va obține o 
zi mai tîrziu în fata Iugoslaviei.

Primele probe de înot, așa cum 
am arătat, sînt programate pentru 
joi. Vineri -intră în concurs și re
prezentantul nostru Alexandru Po- 
«•escu, ale cărui șanse de a se ca
lifica pentru finală sînt simțitor 
socrite pr:n nrizm-. -“Z"ltat"lui de 
2:28.9 realizat la ultimii? antrena
mente. R. U.

R.P. Ungară — Anglia,

B. IV
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'A MEDALIE

fi-

lun-

3.
4.
5.

4.
5.
0.
7.

1952). Rezultatele ce'.or 
sînt următoarele: seria

va- 
de 
în- 
din 
cea

în'ă- 
în victo-

In tonte probele atletice, desfășurate mărfi și miercuri.

Atleta
Elszbieta
K-eszinska

au fost stabilite noi recorduri olimpice

polonezi 
D'^r.sio- 

cam- 
pioanâ și record
mană olimpică la 
săritura în 
gime, intr-o atitu
dine caracteristică.

vechiul record 50.47 m. 
~ ;2. Ahrens

50.38 m.; 3. Koniaeva

Cricket 
martoriini mă- 

metri. 
serie 

i mu'- 
eși nu
și nici 

ș dintre 
ow este 
i vite- 
Itimilor 

făcut 
•onala 

ca 
nu a 

Cri, în 
e aceea 

dubla 
0 m. și 

sprin- 
+ 21,6); 
7i!lianis 

1932 
1936 

ambele

rezultat de 6,35 m. — nou record 
al lumii. Prezentă la Melbourne, 
Elszbieta își confirmă din plin 
loarea, egalîndu-și rezultatul 
la Budapesta, de data aceasta 
tr-o companie valoroasă. Chiar 
calificări Dunska se arătase 
mai bună obțînînd 6,13 m. 
rind tuturor încrederea 
ria ei. Intr-adevăr, în finală atleta 
poloneză se comportă la înălțime 
și cîștigă cu autoritate disputatul 
litiu Pentru locurile următoare s-a 
dat o luptă extrem de dîrză între 
atleta americană WiMie White și 
sovietica Nadejda Dvalișviii.

REZULTATELE TEHNICE : 1. 
El- Dunska-Kreszinska (Polo
nia) 6.35 m. — campioană olimpi
că; record olimpic; vechiul record 
de 6,24 m. aparținea neozeelan
dezei Y. Williams; rerord mondial 
egalat; — 2. W. White (S.U.A.) 
6,09 m.; 3. N. Dvalișviii (L.R.S.S-) 
6,07 m.; 4. E. Fisch (Germania) 
5,89 m.; 5. Mi Lambert (Franța) 
5,88 m.; 6 Z. Safronova (U.R.S.S.) 
5,85 m. Fosta recordmană a lumii 
Galina Popova fiind accidentată 
nu a participat la concurs.

SKI
i Vladi- 
mpic la 
lor Bog- 

mai ti- 
Uniunii

:eput să 
și pînă 

icon ten it 
ategorie.

Bogda- 
■rne per- 
dalia o- 
ndral și 

probe : 
unătățit 
mondial 
g. recor- 
ibilit de

DA SILVA PENTRU A DOUA 
OARA CAMPION LA TRIPLU 
Negrul brazilian Adehmar Fer

rera Da Silva, recordmanul lumii, 
și-a apărat cu succes titlul de 
campion, cucerit la Helsinki cu 
patru ani în urmă. Dar cu cîte 
emoții... Mai întîi emoțiile unei e- 
ventiaale neparticipări, din cauza 
unui accident. Refăcut, Da Silva 
s-a deplasat la Melbourne și la un 
antrenamnt de control, sărind 
16,42 m. a trecut iarăși în fruniea 
listei favoriților. Al:e emoții: for
ma bună manifestată de japonezul 
Kogake și de sovieticul Scerba
kov, în concursurile preolimpice. 
Insfîrșit, ultima emoție: surprinză
toarea comportare în concurs a tî- 
nărului islandez Einar Einarsson

In calificări cele mai bune re
zultate le-au 
(15,63 m.) și 
m.). In linală însă, acești doi fa- 
voriți nu-și găsesc deloc cadența 
și sînt întrecuți de o serie de at-

obținut: Kogake
Scerbakov (15,59

CHRISTIAN D’ORIOLA

1 duelul 
olimpic 

lanovski 
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n de 7,5

lanovski 
perfor- 

perlectă, 
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’entatilo- 
dalia de 
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olimpică, 
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1 în aler- 
obținînd 
dus Sue- 
din 1912 
atlonuliii 
țară nu 

,ră dată, 
ia de la 
i pentru 
un „re- 

a

...a învins la Melbourne, și-a păs
trat titlul olimpic cucerit la Hel
sinki, a adus Franței prima me
dalie de aur din cadrul acestor 
J. O. și a entuziasmat spectatorii, 
prietenii, adversarii prin compor
tarea sa 1

Campionul floretei a cucerit pri
mitul titlu mondial in 1947, are a- 
cum numai 28 de ani, iar scrima 
se practică cu succes pjnă la o 
vîrstă egală cu o jumătate de se
col (vezi cazul multi-campioanei 
Ilona Elek care are astăzi 52 de 
ani și totuși continuă să fie o ex
cepțională floretistă). Din această 
succintă prezentare a celui care 
a fost, este și poate deveni D’Orio- 
la, rezultă evident că valorosul 
Christian își merită faima, respec
tul și lauda tuturor. De aceea a 
și fost purtat în mare alai de la 
Saint Kilda și pînă în Heidelberg 
de către toți cei care l-au urmărit, 
inclusiv f'.oretiștii peninsulari și 
maghiari, adversarii săi de tot
deauna. De altfel, primul care l-a 
felicitat a fost Iosef Gyuricza, cam
pionul mondial din 1955. cel care 
l-a făcut pe D’Oriola să guste anul 
trecut din paharul înfrîngerii.

Campionul olimpic s-a revanșat 
marți in ultimu] meci al finalei 
de floretă, cînd Gyuricza a trebuit 
să se recunoască învins (5-3) ca 
și alți cinci finaliști. Singurul care 
a reușit să smulgă o victorie la 
marele campion a fost italianul Ber- 
gamiini, învingător la limită cu 
5-4. Performanța lui Bergamini a 
fost răsplătită — pînă la urmă — 
cu o medalie de argint, în timp 
ce compatriotul său, Spallino (în- 

dar 
s-a 
(to- 

ce compatriotul său, Spallino 
vingător tot in cinci asalturi, 
cu mai multe tușe primite) 
consolat cu medalia de bronz 
tuși, frumoasă consolare).

Din lupta acestor opt, cei mai buni 
din lume, a reieșit următorul cla
sament : 1. Christian D'Ortola 
(Franța) 6 v., 2. Bergamini (Ita
lia) 5 v., 3. Spallino (Italia) 5 v., 
4. Jay (Anglia) 4 v-, 5. Gyuricz*  
(R.P.U.) 3 v., 6. Netter (Franța) 
3 v„ 7, Midler (U.R.S.S.) 2 v„ 
8. Paul (Anglia) 0 v.

★
Ieri au început întrecerile de spa

dă pe echipe cu participarea a 11

leți. Din a doua încercare, îslan- 
dezul Einarsson (al IV-lea la 
Campionatele noastre internațio
nale cu 15,32 m. •— record națio
nal) obține un surprinzător rezul
tat de 16,25 m. (nou record olim
pic), în timp ce Da Silva cu 16,05 
m. este al doilea. Abia la a cincea 
săritură Da Silva obține rezultatul 
de 16,35 m, care avea să-i aducă 
victoria, deoarece Einarsson nu 
poate sări decît cu un centimetru 
mai mult peste cel mai bun rezul
tat al său.

REZULTATELE TEHNICE: 1. 
A F- Da Silva (Brazilia) 16,35 m.— 
campion olimpic; nou record olim
pic; 2. E. Einarsson (Islanda) 
16,26 m. — nou record islandez—;

na'ă a făcut cursă foarte bună,3. Kreer (U.R.S.S.) 16,02 m.;
Sharpe (S.U.A.) 15,88 m.; 5. Re- 
hak (Cehoslovacia) 15,85 m.; 6.
Scerbakov (U.R.S.S.) 15,80 m. 
MARE SURPRIZA LA ARUNCA 

REA DISCULUI
Pînă la Melbourne erau consi

derați ca principali favoriți ai pro
bei Gordien și Consolini, dar cum 
socoteala de acasă nu se potriveș
te... iată-1 învingător, cu totul ne
așteptat, pe Alfred Oerter. Acesta 
a fost pînă marți un atlet mai pu
țin cumoscut și nimeni nu s-a gîn- 
dit că el va fi laureatul celei de a 
XVI-a Olimpiade.

REZULTATE: 1. A. Oerter

NU S-A DESMINȚ1T...
formații. După consumarea seriilor 
eliminatorii, în cadrul cărora e- 
chipa Uniunii Sovietice a realizat 
marea performantă de a elimina 
Suedia, cîștigînd în fața acesteia 
cu 9—7, au fost stabilite urmă- 
două serii semifinale : A : Franța, 
U.R.S.S. și Anglia ; B ; Italia, 
R. P. Ungară, Belgia.
-------------------------------------------------------

Vă prezentăm campionii olimpici 
în turneul de canotaj academic

BALLA-

scrimă sau fot- 
tribunele de pe 

WENDOUREE 
la finalele tur- 
academic peste

MELBOURNE sau
RAT ? Marți dimineață această 
întrebare a fost la „ordinea zi
lei". Și-au pusrO nu numai specta
torii autralieni ci și ziariștii, foto
reporterii.... E drept, cei mai 
mulți nu s-au îndurat să lipsească, 
în această zi, de la întrecerile de 
atletism, baschet, 
bal. Și, totuși, în 
marginea lacului 
au fost prezenți 
neuiui de canotaj
20.000 de spectatori. Un adevă
rat record dacă ținem seama că 
întrecerea vîslașilor s-a desfășu
rat la . conctreptă" cu tu-nee 
dintre cele mai interesante. Cert 
este că cei care au preferat 
BALLARAT-ul n-au regretat. Vre
mea a fost, de data aceasta, fa
vorabilă, apele lacului complet 
liniștite, vizibilitatea perfectă îar... 
finaliștii dispuși să ..tragă" cît 
mai puternic

★
comportările ante- 

calificări și semifi- 
vîslaș sovietic, stu-

Confirmînd 
rioare (din 
nale) tînărul 
dentul Viaceslav Ivanov în vîr
stă de 19 ani, s-a situat în frun
te încă dela start și după. 8:02 5 
trecea primul linia de sosire în 
proba de simplu. O performanță 
excelentă care i-a adus titlul de 
campion olimpic și medalia de 
aur. Cu patru ani în urmă, la 
Helsinki colegul său, 1. Tiukalov 
termina învingător în proba de 
simplu cu timpul de 8 : 12.8.

Celelalte locuri în finala de 
simplu au fost' ocupate de : Stuart 
Mc. Kenzie (Australia) cu 8 : 07,7;

(S.U.A.) 56,36 m., — campion o- 
limpic; record olimpic; vechiul re
cord de 55,03 m. aparținea lui Sim 
Iness; 2. Gordien (S.U.A.) 54,81 
m.; 3. Koch (S.U.A.) 54,40 m.; 
Pharaoh (Anglia) 54,05 m.;
Grjgalka (U.R.S.S.) 52,37 m.,
Consolini (Italia) 52,21 m.;
Klics (Ungaria) 51,82 m. 
MORROW — A DOU/ ---------

DE AUR
Bobby Morrow a confirmai din 

plin că este cel mai rapid sprinter 
al actualelor întreceri olimpice, 
cîștigînd clar și proba de 200 m. 
Deși în preliminarii Morrow nu a 
arătat adevăratele-i posibilități 
(pentru a se califica nu a avut ne
voie să forțeze mai mult), în

o
întrecind o serie de adversari re
dutabili printre care și... reduta
bilul record olimpic deținut de O- 
wens și Stanfield.

Cel mai bun start l-a avut fos
tul recordman al lumii, Michael 
Agostini, care a ieșit din turnantă 
cu un ușor avantaj. In linia 
dreaptă el a fost ajuns și întrecut 
de Stanfield și Morrow. învingă
torul, a fost decis numai pe ultimii 
metri ai cursei.

REZULTATELE TEHNICE; I.
B. Morrow (S.U.A.) 20,6 sec. — 
campion olimpic; record olimpic; 
vechiul record era de 20,7 sec. — ; 
2 Stanfield (S.U.A.) 20,7 sec.; 3. 
Baker (S.U.A.) 20,9 sec.; 4. A- 
gostini (Trinidad) 21,1 sec.; 5. To
karev (U.R.S.S.) 21.2 sec.; 6. Con- 
ceicao (Brazilia) 21,3 sec.

SURPRIZE LA 3.000 M. 
OBSTACOLE

Și Seriile de 3.000 in. obstacole, 
și preliminariile altor curse s-au 
încheiat cu o serie d? surprize. 
Este vorba de necalificarea unora 
dintre favoriți : finlandezul Rinten- 
pâă, maghiarul Jeszenski și ame 
ricanul Ashenfeiter (campionul o-

Kelly (SUA) cu 8:11,7 și 
Kocerka (R.P, Polonă) cu

2.000 metri în 8:02,5 
a lăsat cu două lungimi 
ne australianul Mc. Ken-

prohei de 4 plus 1 a

John 
Th. 
8:12,9.

Comentariile pe marginea vic
toriei lui V. Ivanov în proba de 
schif simplu vor continua multă 
vreme. începutul l-a făcut cores
pondentul agenției UNITED 
PRESS care relata, după desfă
șurarea probei: „Viaceslav Iva
nov a făcut o cursă fantastică a- 
coperind 
după ce 
în urmă 
zie“...

Finala 
fost cîștigată de echipajul italian 
cu timpul de 7:19,4. Pe celelalte 
locuri Suedia (7:22.4) Finlanda 
(7:30,9) și Australia (7:31,1).

Cu un avans de peste opt se
cunde. vîslașii sovietici j-au în
trecut pe cei americani în proba 
de dublu vîsle cucerind astfel o 
nouă medalie de aur. Echipajul 
învingător a condus pe întreg 
parcursul, I. Tiukalov și A. Ber
kutov pornind puternic încă din 
start. Locul doi a fost ocupat de 
echipajul S.U.A. (Bernard Cos
tello și James Gardiner) cu 7:32,2. 
Au sosit apoi, în ordine, echipele 
Australiei (7:37,4) și Germaniei 
(7:41,7).

Așteptată cu mult interes a fost 
si proba de dublu fără cîrmaci 
în care porneau favorite echipele 
SUA (campioană olimpică la Hel
sinki) și URSS. 
foarte disputată și 
1,800 m. vîslașii 
reușit să ia conducerea și să ter
mine proba cu timpul de 7:55,4,

Cursa a fost' 
numai după 

americani au

limpic din 
două serii
I-a: 1. Rozsnyoi (Ungaria) 8:46,6;2. 
Displey (Anglia) 8:46,6; 3. Larsen 
(Norvegia) 8:46.8; 4. Jones (S.U.A ) 
8:47,4; 5. Krzyskowiak (Poloniei 
8:48,0 ; 6. Ashenieiter (S.U.A.) 
8:51,0 ; seria 11-a : 1. Shirlev An
glia) 8:52,6; 2. Rîlskin (U.R.S.S.) 
8:53,0; 3. Laufer (Germania)
8:53.0; 4. Brasher (Anglia) 8:53.8; 
5. Robbins (Australia) 8:55.4: 6 
Tijoerbonsson (Suedia) 9:02.0. Pri
mii 5 clasați din fiecare serie s-au 
calificat pentru finala
NUMELE LUI KUȚ PE BUZE

LE TUTUROR
Spectaiorii de pe

Ground au fost miercuri______
unor întreceri atletice de o rară 
spectaculozitate. Punctul culmi
nant |-a constituit desfășurarea 
probei de 5-000 m. la capătul că
reia minunatul atlet sovietic \*la-  
dimir Kuț a obținut a doua sa 
victore olimpică, de o manieră 
cu totul și cu totul extraordinară.

Ce putem spune mai mult deet 
că epocala cursă de 5.000 m. de 
la Helsnki a trecut ce acum :n 
umbra celei de la Melbourne, că 
recordul ohmpic realizat de Zato- 
pek a lost pur și simplu spuibe- 

' ' " ‘ In felul acesta
una din figu-

rat de Kuț. 
el a devenit __ _____ _ _
rile cele tnai de seamă ale aler
gărilor de fond alături de Paavo 
Nurmi și Emil Zatopek.

In finală. Ia care au luat star
tul 14 atleți, Kuț a imprimat încă 
de la plecare o cadență foarte 
vie. căreia nu-i pot rezista decît 
puțini dintre competitori. După
l. 500 m. se pierd Dellinger 
(S.U.A.), Schade (Germania) și 
Balașnikov (U.R.S.S.). In frunte, 
în imediata apropiere a lui Kuț 
se află cei trei englezi (Pirie, 
Chataway și Ibbotson), australia
nul Thomas, maghiarii Szabo și 
Tabori. Aceștia fac eforturi deose
bite să nu-1 scape pe Kuț, și în
cearcă la rîndu-le să ducă trena 
cursei. Kuț are grije și știe ce să 
facă: sprințează sec la fiecar' 50
m. La 3.000 m. cronometrele mar
chează 8:11,0 și Kuț continuă să 
domine cu și mai multă autorita
te. Pentru cîteva clipe englezii 
nu mai pot răspunde ritmului su
focant al cursei. Cu o energie 
nebănuită Chataway — admirabil 
om de echipă — reușește să-și 
grupeze compatrioții și să-i aducă 
iarăși lingă Kuț. Nu însă pentru 
mult timp, deoarece la km. 4 
(10:57,4) atletul sovietic la capă
tul unui nou demaraj îi lasă de
finitiv în urmă. în ciuda eforturi
lor aproape disperate pe care le 
fac Pirie și Ibbotson.

Cu un avantaj elocvent, Kuț 
trece primul linia de sosire...

Rezultatele tehnice: 1. VI. Kuț 
(U.R.S.S.) 13:39,6 — campion c-

-------- ------------------------------------ —

8:03,9 iar pe 
s-au clas.: 
și Australia

de 4 fără cirmaci a pri-

cucerind astfel din nou titlul de 
campioni olimpici, la această pro
bă. Locul 2 a revenit echipajului 
Uniunii Sovietice (alcătuit din 
Igor Buldakov și Viktor Ivanov) 
cu rezultatul de 
locurile următoare 
Austria (8:11,8) 
(8:22,2).

Proba 
lejuit — în mod cu totul neaștep
tat—victoria echipajului canadian 
care a terminat cursa într-un timp 
bun: (7:08,8) înaintea reprezen
tanților SUA (7:18,4). Franței 
(7:20,9) și Italiei (7:22.5).

La schif doi plus unul, medalia 
de atir a revenit' echipajului SUA 
care a ocupat primul loc cu 
timpul de 8:26,1, .întrecînd Ger
mania (&:29.2>. URCS (8:31.0) și 
R.P. Polonă (8:31,5).

In clasica probă de opt plus 
1 vîslașii din S.U.A. și-au păstrat 
titlul olimpic cucerit la Helsinki 
cîștigînd întrecerea cu timpul dl? 
6:35,2. In urma lor s-au clasat : 
Canada (6:37,1). Australia (6:39,2) 
și Suedia (6:48,1).

★
Finala turneului olimpic de 

notaj academic a luat sfîrșit. 
apele lacului WENDOUREE 
se va așterne însă liniștea. Mîine 
se vor da primele starturi în 
turneul olimpic de caiac-canoe la 
care, după cum se știe, iau par
te și reprezentanții noștri M. A- 
nastasescu. S. Todorof, S. Ismail- 
ciuc, D. Alexe, A. Acdiei, I. Lipa- 
li-t și L. Rottman. Ei vor parti
cipa la întrecerile de caiac du
blu și canoe.

I

ca-
Pe 
nu

Iimpic; 
record 
Zafopek 
13:50,6; 
13:54,4 ; 
14:03,4 ;
14:04,8

2. r 
Ibbotson 

Szabo 
Thomas 

nou record 
6. Tabori (Ungar;

ataway (Anglia) 
(Germania)

record olimpic; vechnd 
de 14:06.6 aparținea Iui 

Pirie (Anglia) 
(Anglia) 

(Ungaria) 
(Australia) 

australian 
. „ al 14:09.8;

...II. Chataway (Anglia) 14:28,8; 
12. Sciade •Germania) 14131 8.
MARE SURPRIZA $1 LA SU

LIȚA FEMEI
Cind se făeezu pronosticuri 

pentru victoria olimpică la a- 
runcarea suinei.' ’r = sief ’ ijtii a- 
duceau in discuții numele unor 
atlete consacrate și renumite ca 
Zatopkova, Koniaeva. Bronnnel, 
\ ,gh dar cu sî'mrant’ nîn* —m
nu s-a putut gîndi la tinăra a’le- 
ti soviet că In?$si c

necunoscută pe plan mon- 
_ Dar. fiind excepțional pre

gătită, atleta sox ietică nu a mai 
ținut seama de pronosticuri și 
și-a înscris numele pe lista cam
pioanelor olimpice. Iată rezulta
tele tehnice: I .nessa I-iunteme 
(U -R.S.S.) 53.86 tn. nou record 
olimpic; 
aparținea Zatopkovei 
(Chile) .. ................. ...........
(U.R.S.S.) 50.28 m.; 4. Zatopko- 
va (R. Ceh.) 49.83 m.; 5. Alm- 
quist (Suedia) 49 <4 rr • 6 Fig- 
wer (R.P. Pol.) 48.16 m.
INCA O MEDALIE OLIMPICA 

PENTRU O BRIEN
Printre cei care și-au 

victoria de la Helsinki 
mără și aruncătorul de 
O'Brien, care nu a avut 
tracandidat de aceeași ______
Jiri Skobla a reușit să cucerească 
medalia de bronz. Iată rezultate
le; I. P. O’Brien (S.U.A.) 18.57 
m. nou record olimpic; vechiul re
cord

reeditat 
se nu- 

greutate 
un con- 
valoare.

17,41
18,18 m. ;
17,65 m.
17,48 m.;
16,96 m.
16.65 nu

LA 110

m.; 2 Nieder (S.U.A.l
3. Skobla (R. Ceh.)
4. Bantum (S.U.A.)

5. Beliaev (U.R.S.S.)
6. Uddebom (Suedia)

M. GARDURI DIN 
NOU SURPRIZA

Numai astfel poate fi privită 
înfrîngerea lui J. Davis de către 
compatriotul său Colhoun. Bine s-a 
clasat și Lorger (Iugoslavia). 
Clasamentul este următorul: 1. 
Colhoun (S.U.A.) 13,5 sec. nou
record olimpic ; vechiul record 13,7 
Dillard: 2. J. Davis (SUA) 13.5 
3. Shankle (S.U.A.) 14,1 ; 4. Lauer 
(Germania) 14,7. 5.
(Iug.) 14,7; 6.
(U.R.S.S.) 14,7.

O NOUA VICTORIE 
TICA:

I.or ger 
Stolearov

SOVIE- 
SP1RIN ÎNVINGĂTOR 
LA 20 KM. MARS 

Ritmul rapid al cursei i-a cos
tat cel mai scump pe priricinalii 
favoriți ai probei, care au aban
donat' în mod surprinzător: fos
tul campion olimpic Dolesal, sue
dezul Hindmar și germanul Li- 
nener .In aecastă situație Spirin 
S-a detașat net și a cîștigat în 
fața altor doi compatr.' '.i. Con- 
curenții romîni nu au reușit să 
întreacă decît pe reprezentanții 
Statelor Unite. Iată clasamentul : 
1. Leonid Spirin (U.R.S.S.) lh 
31:27.0; 2. Mikunas (U.R.S.S.)
Iii 32:03 ; 3. lunk (d.K.S.S.) lh 
32:12,0; 4. Ljungren (Suedia) 5.

6. Coleman 
14. D. Paraschivescu

I. Barbu

Wickers (Anglia), 
Anglia)....
R.P.R. lh 39:54,4 15.
(R.P.R.) lh 41:37,8.
STRICKLAND A CIȘTIGAT Șl IN 
FAȚA COMPATR1OTILOR SĂI

La 30 de ani învățătoarea aus
traliană Strickland a reeditat „pe 
teren propriu" victoria din 1952 
în proba de 80 m. garduri. Tim
pul ei este record olimpic și de
pășește cea mai bună performanță 
mondială oficială. Iată pe pri
mele șase clasate: 1. Strickland 
(Australia) 10,7 — nou record o- 
limpic și mond’al ; 2. Kbhier 
(Germ.) 10,9; 3. Thrower (Aus
tralia) 11 
(U.R.S.S.).
(U.R.S.S.), 6. Gooke (Australia).

SERIILE LA 400 M. PLAT...
...nu au dat surprize, exceptînd 

eliminarea celor trei francezi De- 
gats, Haarhof și Martin du Gard. 
Se anunță în formă bună austra
lianul Gosper (46,7 sec.), sovieti
cul Ignatiev (46,8 sec.) și Lou 
Jones (S.U.A.) care a realizat' 
47,4 sec. Savel nu a luat startul 
probei, 
r ‘

1

sec., 4. Bîst'rova
5. Golubniceaia

— i
Știrile și reportajele privind 

desfășurarea J- O. de la Mel
bourne au fost întocmite pe 
baza relatărilor trimisului nos
tru special RADU URZICEANU 
și a unor informații Ager preș.



Gii două etape înaintea încheierii 
campionatelor republicane de volei

Azi la Floreasca

țNTILNIREA DE BASCHET LOCOMOTIVA P. T. T. - DINAMO ORADEA
întîlnirea dintre echipele feminine 

Progresul C.P.C.S. și Știința 
l.C.F., disputată luni în sala Flo
reasca s-a încheiat cu victoria for
mației Progresul, și a lămurit în 
mare măsură problema primului 
loc în campionatul republican de 
volei, oare în mod normal nu mai 
poate fi pierdut de învingătoare. 
In schimb, foarte interesantă este 
întrecerea pentru evitarea retrogra
dării, în care sfat angrenate Di
namo Timișoara și Progresul Cluj.

Foarte disputată se anunță și 
întrecerea pentru locul întîi în

ACTIVITATEA LA GIMNASTICA
La sfirșitul săptămînii trecute 

s-au disputat întrecerile de gim
nastică din cadrul „Cupei orașelor" 
— etapa a IlI-a, în mai multe cen
tre ale tării.
• BUCUREȘTI. întrecerea urma

să se desfășoare între echipele 
feminine și masculine ale orașelor 
București, Giurgiu _și Călărași. La 
bărbați, echipa orașului București 
a fost declarată învingătoare in- 
trucît echipele orașelor Giurgiu și 
Călărași nu s-au prezentat, lată re
zultatele înregistrate La femei: 1. 
București 397,40 p.; 2. Giurgiu
370,70 p.; 3. Călărași 364,15 p.

• CLUJ. Echipele feminine și 
masculine ale orașului gazdă s-au 
întîlnit cu cele ale Oradiei. De la 
startul întrecerilor au lipsit echi
pele orașului Baia Mare. Rezulta
tele tehnice: femei. 1. Clui 399.50 
p.; 2. Oradea 396,80 p.; bărbați: 
1. Clui 395,15 p.; 2. Oradea 298,00 p.

• SIBIU. Echipele feminine ale 
orașelor participante la întrecerea

Voința Craiova - revelația campionatului 
republican

Cele mai bune echipe de popice 
au început duminică întrecerea fi
nală, disputa pentru titlul de cam
pioană. Spre deosebire de anii tre- 
cuți, nivelul jocului a crescut sim
țitor, iar întrecerea s a echilibrat 
Astfel, o serie de echipe, ca Ener
gia I.O.R., Locomotiva lași au do
vedit cu ocazia fazei interregmni 
că pot face față formațiilor cu o 
mai îndelungată activitate.

Chemate în fața pistei, la pri
mele aruncări în finală, echipele 
Voința Craiova și Voința Tg. Mu
reș au luptat pentru fiecare bilă, 
au calculat fiecare lansare în așa 
fel ca nici una să nu meargă in 
gol. Se poate spune că deschizăto
rii finalei, T. Toma (V. Craiova) 
și P. Koszegi (V. Tg. Mureș) au 
încîntat prin sîrguința cu care își 
pregăteau fiecare lansare. Ei au 
mers de la egal la egal p:nă la 
190 aruncări, apoi Koszegi reu
șește să ia un avans de 8 popice 
(815—807). După acest ușor avan
taj, mureșenii s-au și văzut învin
gători. Dar, M. Bădeanu (V. Cra
iova) le spulberă orice speranță, 
depășindu-l net pe Ludovic Varga 
cu 49 popice (822—773). Avansul 
obținut de craioveni i-a stimulat. Ei 
au calculat mai bine fiecare bilă și, 
încet, încet, și-au mărit avantajul 
pînă la 100 de popice. S-au com
portat sub posibilitățile lor maes
trul sportului Tiberiu Szemani și 
Kokos Koloman (V. Tg. Mureș).

In a doua zi a întrecerilor Ener
gia Ploești a întîfait Flamura ro
șie Roman. Ploeștenii au învins, 
dar nu s-au situat la nivelul jocu
rilor anterioare. Unii popicari ca 
I. Dragomirescu, I. Dinescu și N. 
toanid au realizat un punctaj cu 
mult sub posibilitățile lor. Dacă 
oompone>nții echipei Flamura roș e 
Roman erau mai calmi în prima 
parte a jocului, ar fi putut să-și 
întreacă partenerii, mai ales că a- 
Eeștia nu au fost constanți în arun
cări. Scor final: 4728—4688.

In ziua treia de concurs popi
carii craioveni au reușit din nou o 
frumoasă victorie, învingînd de
tașat echina Flamura roșie Roman 
cu seoru' de 4.698—3.903.

Ieri. Energia Ploești a între
cut formația Voința Tg. Mureș cu 
scorul de 4940—4771 p.d.

Întrecerile feminine s-au soldat 
Du următoarele rezultate; Voința 
Timișoara—Voința Cluj 2.129— 
2.096; Flamura roșie Tg. Mureș— 
Locomotiva P.T.T. 2138—2211 p.d.

Astă’i vor juca, pe arena „23 
August" : Energia Ploești — Voința 
Craiova (m.) ; pe arena Recolta 

campionatul masculin, unde Loco
motiva, neînvinsă pînă acum, pri. 
mește în ultimele două etape asal
tul formațiilor C.C.A. și Dinamo 
București, ultima avînd șanse chiar 
pentru pr'mul loc. Etapa de săptă- 
mîna aceasta programează, de alt
fel, cîteva jocuri echilibrate, care 
vor influența stabilirea clasamen. 
tului final. In afara meciului Lo- 
comotiva-C.C.A , mai rețin atenția 
întîln’rile Știința Arad — Progre
sul I.T.B. și Dinamo București -— 
Energia Orașul Stalin.

de la Tg. Mureș, s-au întrecut la 
Sibiu. Dintre echipele desemnate 
să participe la faza II I-a în acest 
oraș, a lipsit cea a Tg. Mureșului. 
Iată rezultatele înregistrate: 1. Si
biu 209.40 p.; 2. Orașul Stalin
199.00 o

In loc de avancronică ia un concurs de natație
In ultimii ani, în cîteva orașe 

ale țării, activitatea înotătorilor 
noștri se desfășoară și în timpul 
iernii. Continuitatea pregătirii a 
devenii elementul de bază al na- 
tației iar creșterea rapidă a măies
triei sportivilor noștri este conse
cința metodelor științifice aplicate 
în munca de instruire.

Și în anul în curs, imediat după 
încheierea activității in bazine des
coperite s-a trecut la lucru în pis-

de popice
MA : Flamura roșie Tg. Mureș 
— Voința Timișoara și Locomotiva 
P.T.T. — Voința Cluj (campionatul 
feminin).

Miîne. pe arena „23 'August* : 
Flamura roșie Roman — Voința Tg. 
Mureș (m.); pe arena Recolta 
M.A vor continua întrecerile femi
nine ; Locomotiva București — 
Voința Timișoara, Flamura roșie 
Tg. Mureș — Voința Cluj.

In cadrul campionatului republi
can pe echipe, popicarul Ivan Vic
tor (Energia Ploești) a realizat 
la 200 lovituri plin și izolat 905 
p.d. Cu această performanță el a 
trecut norma de maestru al spor
tului.

N. OLARU

Favoritii (cu excepția lui Bălănel) au debutat victorioși în finala 
campionatului de șah al R. P. R.

Spectatorii, obișnuiți de mai 
mulți ani să urmărească finalele 
campionatului de șah al R.P.R. 
în eleganta și comoda aulă a Bi
bliotecii Centrale Universitare, au 
fost neplăcut surprinși intrind in 
sărăcăcioasa sală din str. Smirdan 
nr. 5, care găzduiește la actuala 
ediție întrecerea celor mai buni 
șahiști ai țării. Pe estrada care, 
în cel mai bun caz, poate oieri 
loc cîtorva perechi de... dansatori, 
stau înghesuiți 14 șahișt'. Două 
partide se dispută jos (pe ciment) 
în imediata apropiere a spectato
rilor. Vizibilitatea tablelor de de
monstrație este sub orice critică. 
După cum ne-a declarat tov. N. 
Fotino — care a avut ingrata mi
siune de a găsi un loc de joc — 
organizatorii au fost puși în im
posibilitate de a oferi ceva maî 
bun particlpanților și spectatorilor. 
Aceștia, in număr destul de mare, 
s-au descurcat eroic în labirintul 
străzilor din jur, pentru a găsi... 
gangul prin care se ajunge la sa. 
lă. Se pune din nou—și în modul 
cel mai acul — problema amena
jării unui club central de șah în 
București. Și chiar dacă n-ar pu
tea fi d« proporțiile celui de la 

Moscova, acest club ar trebui 
să asigure, totuși, un loc constant 
și corespunzător întîln'wilor șahiste 
din capitala țării.

N-am putut renunța la această 
introducere (puțin plăcută) deși ea 
ne-a răpit o bună parte din spa
țiul pe care în mod normal îl me
ritau eroii principali ai subiectului 
nostru: participant la finală. Și, 
spre lauda lor, trebuie să spunem

Part da dintre echipele masculi 
ne Știința l.C.F. și Energia Cluj, 
disputată marți seara în sala Di
namo, era de mare importanță 
pentru studenți. care aveau nea
părat nevoie de victorie pentru 
a scăpa de retrogradare. Prima 
parte a mec ului le-a fost favora
bilă și se părea că victoria le va 
surîde In repriza secundă insă, 
clujenii au atacat cu mai multă 
hotărîre au înscris multe puncte 
de la semidistanță iar sub panou 
au fost periculoși, depășind apă
rarea Științei l.C.F. Energia Cluj 
a refăcut astfel handicapul și a 
luat conducerea. Cînd mai erau de 
jucat trei minute, clujenii aveau 
un avantaj de un punct, care a 
fost păstrat și mărit la trei punc
te. pînă în ultimul minut, cînd o 
serie de faulturi tăcute de stu
denți au fost transformate de clu
jeni. Ei și-au mărit astfel avanta
jul și au terminat victorioși la o 
diferență de șapte puncte: 64—57 
(24—30). Energia Cluj s-a dove
dit bine pregătită. Studenții de 
la I-C.F. au luptat cu multă ar
doare în prima repriză, dar tn a 

cine închise (București. Cluj, Si
biu, Turda). 'Au fost lăsate în ur
mă o serie de competiții — „Cupa 
de toamnă' (desfășurată în trei 
etape), „Cupa orașului Turda*  șl. 
mai recent, „Cupa Păcii*  — pentru 
ca. la sfirșitul acestei săptămini, 
bazinul Floreasca să găzduiască un 
concurs important: „Cupa de iar
nă", o reeditare. în mic, a cam
pionatelor republicane. Se observă, 
însă, că eforturile organizatorilor 
de a oferi înotătorilor posibilitatea 
verificării pregătirii lor, nu sînt 
fațeiese de toți antrenorii noștri. 
Majoritatea rezultatelor înregistra
te pe foile de concurs ne-au con
dus, din păcate, la această conclu
zie. Simpla lectură a rezultatelor 
dezvăluie modul defectuos, super
ficial. cum muncesc o parte dintre 
antrenorii noștri. Ne referim în 
specia! la cei din București șl 
Cluj care au la dispoziție condi- 
țiuni de pregătire mai bune. Aceste 
rezultate slabe apar într-o lumină 
și mai nefavorabilă dacă ținem sea
ma că ne aflăm în perioada de 
pregătire, prin care se urmărește 
mențsierea sportivului in formă 
buna de concurs (deci fundamenta
lă) și ca trecerea la bazine cu di
mensiuni reduse (25 și 33 m.) per
mite, prin numărut sporit de în
toarceri, ameliorarea performanțe
lor realizate in bazine lungi în 
timpul verii.

că, infruntînd condiții^ vitrege de 
joc, ei au reușit să ofere, încă de 
la start, o luptă deosebit de intere, 
sântă, demnă de întrecerea celor 
mai buni șahiști ai țăriL Partidele 
pe care le caracterizam în cronica 
noastră trecută drept „cap de afiș” 
al primei runde (Szabo-Troianescu 
și Rădulescu-Bălănel) au corespuns 
așteptărilor (mai ales cea de a 
doua), furn zînd întîlniri vii. in
teresante, palpitante, de altfel. In 
nota întregii runde de marți. Tro. 
ianescu „a pedepsit” sever (ca un 
examinator) modii] superficial în 
care Szabo a tratat poziția, lipsa 
unui plan în acțiunile ofensive șl 
defensive ale albului. Domîntnd cu 
autoritate toată partida, el a înohe- 
iat-o spiritual, „leglnd” toate pie
sele adversarului și punîndu-1 în 
fața pierderilor inevitabile de ma
terial.

Rădulescu-Bălănel: o partidă de 
tradiție! Totdeauna, acești doi trun- 
tași ai șahului romînesc oferă în- 
tîlniri de mare spectacol, mult a- 
preciats de cei care le urmăresc. 
Nici de data aceasta ei nu s-au 
dezmințit, deși deschiderea parti
dei. o variantă clasică a apărării 
Nimzovici, nu prevesstea „furtună" 
combinativă care se va declanșa 
pe tablă. Bălănel a asediat pionii 
slabi ai albului de pe Ilancul da
mei, i-a și cîștigat, dar s-a su
pus unui atac decisiv la sfirșitul 
căruia s-a trezit., cu o damă In 
minus. Iată această partidă, cea 

mai aclaudiată a primei runde :
i

Alb: Rădulescu Negru: Bălănel

l.d4 Cf6, 2c.4 e6. 3-Cc3 Nb4,

O fază puțin obișnuită în baschet: două jucătoare din aceeași e-hipâ 
in poziții diferite, una de apărătoare (Teodora Simionescu, Nr. 5. 
ținind-o pe Ileana Vesz) și cealaltă de atacantă (Ștefania Tomescu.

Nr. 4). Explicația? Intercepția Ștefaniei Tomescu., care după cum 
se pare nu va mai putea fi împiedicată de Margareta Szilagu să 
înscrie. (Foto: I. MIHAICA)

doua au fost depășiți de tehnica 
și elanul jucătorilor de la Ener
gia, dintre care s-au evidențiat 
Albu. Szilagy, Gruber și K. Wil- 
wert. De la Ști nța l.C.F. s-au re
marcat Bărbuiescu. Vasilru sl 
Borbely.

Și celălalt meci disputat marți 
a oferit un spectaool frumos, cu 
faze rapide și multe aruncări la 
coș. Progresul Arta a făcut un 
joc bun, pe linia celor din ultima 
vreme, dovedind că întilnirile sus
ținute in primul an de partici
pare la campionatul republican 
i-au folosit în mare măsură. Di- 
namoviștii din Tg. Mureș alcă
tuiesc o echipă valoroasă, cu mul
tă putere de luptă, dar .insuficient 
pregătită. Numeroasele aruncări 
la coș ratate ilustrează această 
afirmație. Victoria a revenit for
mației Progresul Arta cu scorul 
de 65—60 (38—33). Cei mai buni 
jucători au fost Hațieganu, iacob, 
Gh. Anghel de la bucureșteni, G.

Pktiile din Bucegi: locul de desfășurare 
a pregătirilor schiorilor noștri fruntași

Ziua primului concurs de schi 
cu caracter republican este foarte 
apropiată. Din această cauză, schi
orii și-au început pregătirile din 
timp. Actualmente, la cabanele din 
Bucegi, pot fi văzuți antrenîndu-se 
cu multă conștiinciozitate schio
rii diferitelor asociații.

■ Astfel, schiorii Casei Centra
le a Armatei, aflați la cabana 
Babele, se pregătesc cu multă a- 
tenție sub conducerea lui Mihai

4.a3  N:c3+, 5.bc:c5, 6.e4 Da5 7.e5 
Ce4, 8.Nd2 Cc6, 9. Ce2 f6. 10-et: 
C:f6, ll.Cg3 d6, 12.Ne2 Dc7 13. 
Ne3 0-0. 140-0 b6, 15.Nd3 Ca5, 
16.d5 Df7, 17.Ce4! C:e4. 18.N:e4 
e5, 19.f4 C:c4, 2O.Ncl b5, 21.Ta2 
De7, 22.15 Nd7, 23.Dh5! Df7, 24. 
Dh4 Cb6, 25.Taf2 C:d5?, 26.f6I! 
g6, 27.N:d5 D:d5, 28.f7+ T:f7, 29. 
T:f7 D:f7, 30.T:f7 R:f7, 31.D:h7+ 
și peste cîteva mutări negrul se 
recunoaște învins.

Dintre celelalte partide ale run
dei remarcăm întilnirile Ghițescu. 
Gavrilă, Ciocîllea-Șula, Samarian- 
Mititelu, pline de combinații inte
resante. De asemenea, modul sub
til în care Halic a realizat finalul 
de turnuri și pioni din întîlnirea 
cu Pitpinic.

VALER1U CHIOSE

REZULTATE TEHNICE. Runda
I: Szabo — Troianescu 0-1; Ghi
țescu — Gavrilă 1-0; Rădulescu — 
Bălănel 1-0; Samarian — Mititelu 
*/«-'/»; Halic — Pitpinic 1-0; Dri- 
mer — Fall 1-0; Ciocîltea — Șuta 
1-0; Radovici — Negrea 0-1; Ur- 
seanu - • Reicher într.

Bălănel-Halic 1—0 ; Urseanu- 
Szabo 1—0 ; Reicher-Șuta 0—1 ; 
Pitpinic-Radovici 'A—'/» ; Gavri’lă- 
Dritner 1—0 ; Celelalte partide s-au 
întrerupt.

Astăzi, începîind de la ora 16 vor 
continua partidele Determinate. Mii
ne (ora 17) runda 111-a.

Berekmery, Koos și Bokor de la 
mureșeni.

In campionatul republican mas
culin este programată pentru azi 
o nouă etapă, din care evidențiem 
întîlnirea dintre echipele Locomo. 
tiva P.T.T. București și Dinamo 
Oradea. Prin comportarea șl re
zultatele din ultimele etape, am
bele formații s-au arătat în iormă 
excelentă. Precizăm că în retur 
Locomotiva F.T.T. este neînvinsă, 
iar Dinamo Oradea nu a suferit 
decît o înfrîngere, în fața dinamo- 
viștilor bucureșteni. De asemenea, 
subliniem că Dinamo Oradea va 
întîlni peste două zile echipa 
C-C.A. Partida de azi se dispută 
în sala Floreasca, de la ora 20,30, 
avînd în deschidere (ora 19) jocul 
dintre C.C.A. și Dinamo Tg. Mu
reș. Celelalte meciuri din acea
stă etapă sînt: Progresul Tg. Mu- 
reș-Dinamo București și Progre
sul Orașul Stalin-Știința Timi
șoara.

Bîră, Ion Coliban (albine) și D. 
Frățilă (fond).

■ Schiorii dinamoviști și cei de 
la .Voința se află în apropierea 
militarilor, Ia cabana Piatra Arsă. 
Antrenamentele primilor sînt con
duse de G. Roșculeț (alpine), S. 
Stăiculescu (fond) și C. Ducaru 
(sărituri), iar cele ale Voinței de*  
D. Sulică (alpine) și I. Burchi 
(fond).

■ Tot în Bucegi funcționează și 
o tabără de tineret organizată de 
inspecția de schi din C.C.F.S. A- 
ceasta cuprinde 40 de tineri schiori 
din diferite asociații, cotați ca spe
ranțe ale schiului nostru. Antrena
mentele probelor alpine, fond și să
rituri sînt conduse de V. lonescu. 
M. Niculescu, D. Matei, St. Io- 
nescu și C. Tiron.
SE CONSTRUIESC NOI BAZE...

Sinaia, orașul care a dat țării 
noastre nenumărați schiori valo
roși. a fost înzestrată cu o nouă 
pîrtie de fond lungă de 15 km. 
Fiind făcută în circuit, se pot or
ganiza pe ea și concursuri de 5 
km. și TO km. Această pîrtie este 
considerată de specialiști — cel 
puțin pînă la proba contrarie — 
mai bună decît cea din Poiana 
Stalin. Tot în Sinaia a fost con
struită și o nouă trambulină de să
rituri. Schiorii vor putea realiza de 
Pe ea sărituri de aproximativ 
35 ni.

■ Și Predealul a fost înzestrat 
cu o nouă trambulină de sărituri 
In locul celei vechi (Veștea) de
venită impracticabilă în ultim-eie 
sezoane, s-a ridicat o trambulină 
modernă al cărei schelet a fost 
turnat din beton. Totodată, s-a 
adîncit și pîrtia de aterizare, lu
cru care va permite sărituri de pe
ste 50 m.

■ Pîrtia Avîntul din Bușteni 
este gata să-și primească oaspeții. 
Ea a fost curățită și amenajată 
din timp și în momentul de față 
singurul lucru care-i lipsește este... 
zăpada.

■ De la Baia Mare afiăm ca 
pîrtia Mogoșa, pe care se pregă
tesc schiorii băimăreni, este com
plet amenajată. Tot aici s-a con
struit și o nouă trambulină de pe 
care se pot realiza sărituri de 
40—50 tn.

c Vaîra Dornei și Semenicul 
sînt singurele locuri de unde nu 
am primit vești referitoare la noile 
construcții de trambuline pent-u 
care s-au alocat fonduri.



Ella Zeller și Berczik învingători 
în concursul de tenis de masă rOTBAL » FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

Prima zi a concursului lotu.ui re
publican de tenis de masă a oferit 
spectatorilor bucisreșteni o surpriză 
plăcută: verva și excelenta for*  
înă în care s-a prezentat Paul 
Pesch. Dinamicul jucător, în „mină" 
foarte bună, a atacai cu civioscuta-î 
vitalitate și forță, depășind cate
goric adversari valoroși ca Reiter 
și Bottner și a învins sigur pe 
Andronache și Sirlincan. Au im
presionat, în comportarea iui Pesch, 
mai ales precizia și regularitatea 
loviturilor. A pierdut la Berczik, 
dar a lăsat să se întrevadă că în 
momentul ctod se va dezbăra de 
complexul de inferioritate de care 
încă mai suferă cînd joacă cu un 
buretist, Pesch va putea obține 
rezultate favorabile și împotriva 
unor astfel de jucători.

• Concursul Pronosport nr. 48 (e- 
tapa din 2 decembrie) a trezit un 
viu interes în rînduriie participant» 
lor șl aceasta nu numai datorită fap
tului că cele 12 întîlniri sînt foarte 
echilibrate. Un motiv în plus îl con
stituie faptul că prin depunerea de 
buletine pentru concursul nr. 48 din 
2 decembrie se începe participarea 
la premiile oferite de I. S. Prono
sport de Anul Nou fără vreo taxă 
suplimentară. Singurele condițiuni 
care trebuiesc îndeplinite pentru a 
putea lua parte la tragerea din urnă 
a premiilor de Anui Nou (4 moto
ciclete I.J., 2 ceasuri Scbaffhausen, 18 
ceasuri Doxa, 10 aparate de radio 
șî 20 stilouri Pelikan) le constituie 
participarea la primele 4 concursuri 
din luna decembrie (2, 9, 16 și 25 
dec.) și completarea unei comunicări. 
Participarea este valabilă pe orice 
fel de buletine cu excepția BULETI
NELOR FRACȚIONATE INDIVIDUA
LE C/VR0 INCEPÎND CU CON
CURSUL Nr. 48 DIN 2 DECEMBRIE 
SÎNT DESFIINȚATE. De remarcat, 
de asemenea, este faptul căița tragerea 
din urnă pentru premiile de Anul 
Nou sînt vaiabile și variantele cu care 
au fost obținute premii pentru 12, 
11 și 10 rezultate, sau premii speciale 
pentru „0” rezultate.

Și acum cîteva amănunte despre 
premlații concursului nr. 47 din 25 
noiembrie. După cum se știe la acest 
concurs nu s-au găsit decît 4 varian
te cu 12 rezultate. Ele aparțineau 
lui Chiropol Maria din București, 
Prișcoveanu Alexandru din Eforie, 
Ion Niculae din Brăila și unui bule
tin de agenție depus — conform re
gulamentului — pe numele responsa
bilului agenției respective Iarovolu 
Victor (agenția 13 — Craiova). Parti- 
clpanții pe acest buletin de agenție 
au obținut. 1 premiu I, 10 premil II 
și 43 premii III, adică aproape 50.000

Gantner mi s-a părut a fi în pro
gres, în sensul că s-a arătat mai 
sigur în centre și loviturile defen
sive, cîștigînd cu destulă ușurință 
în meciurile cu Harasztosi. Reiter, 
Bottner, Andronache și Șirlincan.

Bine 6-a comportat și Reiter. 
Mai mult chiar, el a fost la un pas 
de a-1 învinge pe maghiarul Berc
zik. După ce a pierdut primul set 
cu 14—21, el le-a cîștigat pe cele
lalte două cu 16 și 14. In setul IV, 
în care victoria a revenit lui Be'C- 
zik cu 18—15, Reiter a fost con
dus cu 16—9, dar, printr-un fru
mos efort de voință el a recuperat 
pînă la 15. In ultimul set, repre
zentantul nostru a condus cu 4—-0, 
7—4. 8—7 și 9—8, Berczik cucerind 
victoria cu 11—10, la limită de 
timp. Se pare că arbitrul meciului 
I. Scheinberg a încheiat partida cu 
un mtout mai devreme decît timpul 
regulamentar. Aceasta col puțin a 
rezultat din confruntarea ceasurilor 
mai multor oficiali. Trebuie să 
subliniem în mod deosebit atitudi
nea sportivă a lui Berczik, care, 
surprins de această inexactitate, a 
propus continuarea partidei. In 
orice caz, este de dorit ca pe viitor 
să se acorde mai multă atenție 
cronometrării timpului de joc pen
tru a nu se mai da loc la proteste 
din partea publicului. Este cazul 
să mai semnalăm, în același timp, 
faptul .că 1a acest concurs organi

zatorii nu s-au străduit să asigure 
cele mai bune condiții de desfășu
rare. In special exagerata forfotă 
a oficialilor i-a stingherit 6erio: 
pe concurenți. (De asemenea, folo
sirea microfonului pentru anunța 
rea anumitor informații nu a fost 
făcută în mod judicios. De pildă, 
în ultimul set al partidei Gantner- 
Reiter, la scorul de 10—9, jocul 
a fost întrerupt pentru a se trans
mite un anunț din partea organiza
torilor, ceea ce se putea face în- 
tr-un moment mai potrivit.

Desigur că spectatorii au fost 
curioși să-l vadă pe Berczik jucind. 
Dar, în afara unei mari siguranțe, 
a unei deosebite puteri de luptă și 
a unor foarte rare atacuri, Berczik 
nu a impresionat, așa cum era de 
așteptat după ultimele sale succese 
internaționale. Nu am observat ni
mic original în jocul sâu eu pa
leta cu burete, nici vreo subtilitate 
remarcabilă. Berczik se antrenează 
însă ore în șir pe zi, căpătînd o 
siguranță extraordinară. El joacă 
fiecare minge foarte sobru, cu ma
ximum de atenție și concentrare, 
împotriva oricărui adversar. El nu 
reprezintă o .problemă*  de nere- 
zoivat pentru jucătorii noștri frun
tași, pe care îi întrece numai da
torită insuficientei lor deprinderi 
cu jocul .buretiștilor*  în general.

In turneul feminin, Ella Zeller 
a dominat cu autoritate. în plus re- 
mareîndu-se și Geta Pitică. Pro
mițătoare a fost reintrarea maestrei 
sportului Sari Szasz.

Pînă la urmă, victoria în turneul 
masculin a revenit jucătorului ma
ghiar Berzcik, care deși a întrecut 
cu 3—0 și pe Gantner și pe Haras
ztosi, a fost condus de aceștia în 
fiecare set. Turneul feminin a reve. 
nit Ellei Zeller. Maria Golopența a 
arătat fluctuații de formă și o sla
bă putere de concentrare: în meciu
rile cu Geta Pitică și Catrinel Fo- 
lea, deși a condus cu 2—0 la seturi, 
a pierdut pînă la urma cu 2—3.

Clasamente finale: FEMININ: 1. 
Ella Zeller 7 v.; 2. Geta Pitică 6 v.; 
3. Sari Szasz 4 v. MASCULIN: 1. 
Berczik 8 v., 2. Gantner 7 v„ 3. 
Pesch 6 v.

@k>nosport
lei! Și nu trebuie uitat că este pentru 
a patra oară consecutiv cînd bule
tinele acestei agenții obțin 12 rezul
tate exacte! O dovadă concretă a 
succeselor care pot fi obținute pe 
buletinele de agenție!
• Iată acum rezultatele obținute de 

echipele belgiene trecute în progra
mul concursului nr. 48:

UNION ST. G1LOISE (acasă): 2-0 
cu Berchem; 2-1 cu Lierse; 0-1 cu 
Anderlecht; 0-1 cu S. C. Charleroi și 
2-2 cu Venders. LIEGE (în deplasa
re): 2-2 cu S.C. Charleroi; 2-0 cu 
ringen; 3-1 cu Tilleur; 2-0 cu Malines 
și 1-2 cu Verviers.

LIERSE (acasă): 2-1 cu La Gan- 
toise; 1-3 cu Antwerp; 1-1 cu Ber
chem; 1-2 cu Daring C.B. și 4-1 cu 
S.C. Charleroi. ANDERLECHT (in 
deplasare): 1-0 cu Beringen; 0-4 cu 
Tilleur; 1-0 cu Union St. Giloise; 0-i 
cu Liege; 0-1 cu Beerschot și 3-3 cu 
S. C. Charleroi.

© Se reamintește participanților 
care au obținut variante cu „O" re
zultate la concursul nr. 47 din 25 no
iembrie că astăzi este ultima zi în 
care mai pot fi depuse comunicările.

★

CEI MAI BUNI FOTBALIȘTI AI 
ANULUI VOR FI PREMIAȚI

In afara premiilor obișnuite pe 
care cei mai buni fotbaliști le pri 
mese din partea C.C.F.S.. anul a- 
cesta le vor fi acordate o serie

Numărul echipelor din 
de juniori

Din cauza formulei de disputa
re, determinată de numărul prea 
mare de echipe participante, cam
pionatul republican de juniori — 

^chipa Energia Fiacăra Ploești — pe care o vedeți in fotografia 
de mai sus — este una dintre cele mai bune echipe de juniori din 
țară. In 1956 ea nu a cunoscut decit o singură infringere — cea 
mai dureroasă — in finala campionatului, din partea Științei Cluj.

(Foto : (. MIHAICA)
la fel ca anul trecut — s-a redus 
ca interes și valoare Ia faza a 
doua — turneul final. Am arătat 
în numărul trecui al ziarului de 
ce și cum a interesat cu adevă
rat această parte a campionatului 
juniorilor. Astăzi ne vom opri pu
țin asupra aspectului organizato
ric al competiției, asupra formulei 
de disputare.

Este fapt cert — și acest lucru 
l-a dovedit activitatea fotbalistică 
de ani de zile — că competiția 
este unul din cei mai importanți 
factori care stimulează și determi
nă progresul tehnic

In activitatea echipelor noastre 
de juniori s-a simțit nevoia unei 
competiții superioare, pe plan re
publican. Preocuparea din ce în 
ce mai mare din colective pentru 
creșterea și pregă'.itea juniorilor 
ca și intensificarea activității echi
pelor naționale de juniori au pre
tins această competiție de nivel 
superior

Formula ultimului campionat nu 
mai corespunde, însă. In primul 
rînd, numărul prea mare de echipe 
(91) a determinat o diluare a va
lorii competiției, pe lingă o seamă 
de cheltuieli inutile. Multe echipe, 
mai ales din categoria C, din 
cauza unei slabe preocupări pen
tru problema juniorilor au prezen
tat formații slabe, ,de multe ori 
adunături care in nici un caz nn 
puteau avea vreo valoare In al 
doilea rînd nici nu avem atîțiâ 
antrenori calificați, specializați în 
problema pregătirii juniorilor.

In plus ,un campionat cu o ase-, 
menea participare a avut efect ne» 
gaiiv asupra activității celorlalte 
echipe de juniori din orașe, raioane 
și regiuni, activitate care n a mai 
avu; stimulent și obiectiv din mo
ment ce nu există perspectiva una 
promovări.

Concluzia la care am ajuns a- 

de premii de către 1. S ProncspoM 
lată lista acestor premii:

PENTRU CAMPIONI
C.C.A — 18 ceasuri de nichel 

marca Doxa.
Energia Metalul Steagul Roșu- 

Orașul Stalin — 17 truse de stilou 
marca Pelikan.

Recolta Tg. Mureș — 17 t use de 
stilou Pelikan.

Știința Cluj echipa de juniori— 
54 m. de stofă de prima calitate.

CIȘTIGATORII CUPEI R.P.R. 
vor primi 54 metri stofă de prima 
calitate.

ECHIPELE CLASATE PE 
LOCURILE DOI ȘI TREI IN 
CAMPIONATUL CATEGORIEI A. 
D'namo București și Știința Timi
șoara vor primi fiecare ’ echipă 
cile 5-1 metri stofă de prima cali
tate.

GOLGETERUL CAMPIONATU
LUI, jucătorul Alexandre cu Ion de 
la C.C.A. va primi un ceas Schaff
hausen de nichel.

CEL MAI SPORTIV JUCĂTOR 
AL ANULUI, Filote Ștefan de la 
Locomotiva București, calificat 
astfel de către Direcția de fotbal 
din C.C.F.S., va primi un ceas 
Doxa de nichel.

CADOURILE VOR FI OFERITE 
INTR-UN CADRU FESTIV.

campionatul republican | 
trebuie redus

nalizind formula campionatului 
din ultimii doi ani, este că aces
tei competiții îi este necesară o 
altă fermă de organizare, supe

rioară, care sâ corespundă obiecti
vului principal al fotbalului nos 
truc CALITATEA. Cu o formulă 
de 91 de echipe nu se poate atin
ge un asemenea obiectiv. Ea nu 
servește cerințelor selecționării ce
lor mai bune elemente pentru e- 
chipa reprezentativă. Or, activita
tea juniorilor tinde și ea spre 
treapta performanței și in acest 
caz se impune ca în viitor să se 
ajungă la un număr restrîns de 
echipe, tocmai pentru a se crea 
condiții cit mai bune pentru obți
nerea calității.

Părerea noastră este că formula 
care poate contribui la aceasta 
este un campionat republican cu 
o participare limitată la echipele 
de juniori ale colectivelor A și B. 
Deci, un campionat cu 40 de echi
pe împărțite în patru pînă la șase 
serii, astfel îneît să fie evitate de
plasări prea lungi, dar să se asi
gure o întrecere — stimulată — a 
unor echipe cu valoare tehnică ri- 
dica'ă.

Pentru determinarea echipei 
campioane ar urma ca această 
primă fază să fie continuată cu un 
turneu final la care să participe 
cîștigătoarele de serii. Sistemul de 
disputare: tur-retur eliminatoriu, 
adică meciuri duble, unul acasă, 
celălalt în deplasare, califieîndu se 
echipa cu cel mai bun golaveraj 
totalizat în cete două jocuri. în
săși finala să se dispute in două 
ediții.

In felul acesta, echipele ar avea 
posibilitatea să-și apere în mod 
mai regulat șansele, ele n-ar de
pinde de un singur joc, fie el dis
putat în condițiuni egale cu adver
sarul pe teren neutru. Rezultatele 
obținute in formula t'jr-retur ar fi 
mai concludente.

In ce privește celelalte echipe ale 
colectivelor din categoria C, ele 
ar urma să activeze în campiona
tele orășenești, raionale sau regio
nale, dar cu posibilitatea de a pro
mova. Facem forurilor de speciali
tate și- această sugestie: un cam
pionat republican de juniori la 
care să participe 40 de echipe, cu 
promovare și retrogradare.

Considerăm că problema cam
pionatului juniorilor constituie o 
problemă importantă care trebuie 
să fie studiată cu multă atenție și 
să fie rezolvată din timp, astfel 
incit colectivele să-și poală lua 
măsurile cuvenite, în raport cu 
modul rezolvării. Participarea, _ în- 
tr-o formă sau alta de competiție, 
trebuie cunoscută din timp.

In aceiași timp, forurile de spe
cialitate au de hotărît și asupra 
altor două probleme:

1. Ce vor face echipele de juni
ori în primăvara anului 1S57, cînd 
nu se va disputa campionatul? Noi 
propunem campionate locale, oră
șenești sau raionale.

2. Vîrsta limită a juniorilor care 
vor avea drept de joc în 1957. In 
această privință sîntem de părere 
că trebuie admiși în campionate 
juniorii născuți în 1939 și mai de-
vreme. Acesta deoarece viitorul 

campionat se va disputa toamna— 
primăvara și echipele ■— folosind 
juniori cu această vîrstă — n-ar 
mai fi nevoite să-și schimbe echi
pele în retur (primăvara lui 1958), 
din cauza jucătorilor născuți în 
1938 care ar depăși junioratul.

PETRE GAȚU

ȘTIRI
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 3 
JOACA ASTĂZI LA ZAGREU "

Ecnipa feroviarilor din BucureșH 
își începe astăzi turneul în lugow 
slavia. Ea va întîini echipa Lok<>*  
motiv Zagreb, clasată pe locul VI 
în campionatul de fotbal pe 195$*  
1957 al Iugoslaviei. Adversarii & 
chipei romîne au promovat anul 
cesta din categoria B și, dovedirii 
o valoare reală, se mențin după 
13 etape pe locul VI.

Locomotiva București va folosi*  
probabil, următoarea formație: 
Dungu-Dodeanu, Stancu, Macri- 
Bodo, Ferenczi-Cooil, Seredai, Ola
ni. Georgescu. Filote.

Duminică, Locomotiva va juca 
la Subotița cu echipa Spartak, a» 
flata actualmente pe locul V în 
clasament. Formația iugoslavă este 
cunoscută în țara noastră: ea a Ju
cat la Timișoara și a fost. învinsă 
de combinata Știința + Locomo. 
tiva cu 2-1 și a întrecut la Subo- 
tița pe Locomotiva Timișoara cu 
același scor. Printre alți jucători 
de valoare, Spartak Subotița folo
sește pe: Prvulovici (portar), Ta- 
pișka, Ciopici, Ștefanovici (fun
dași), Bogheșici, Leșkov (halfi), 
Ienovai, Tadici, Ciovici (înain
tași).

F 
„’//• LE DE FINALA ALE CU
PEI CAMPIONILOR EUROPENI

In ședința comisiei Cupei cam
pionilor europeni s-a procedat — 
printre altele — la tragerea la 
sorți a sferturilor de finală. In ur
ma acesăei operațiuni, urmează 
să se întîlnească: Manchester Uni
ted — Honved sau Bilbao, Real 
Madrid sau Rapid Viena — O.G.G, 
Nice, Fiorentina — Slovan BratP 
slava sau Grasshopers (Zurich), 
Steaua Roșie Belgrad — Ț.D.N.A. 
sau Dinamo București.

Termenul pînă La care urmează 
să se consume sferturile de finală 
este 28 februarie 1957. De comun 
acord, înăuntrul acestui termen, 
echipele își pot fixa datele desfă
șurării jocurilor.

o Deoarece după toate probabi
litățile întîlnirea-retur din cadrul 
Cupei campionilor europeni din
tre Dinamo București și ȚDNA’ 
Sofia se va disputa în luna decem
brie, după reîntoarcerea fotbaliști
lor bulgari de la Jocurile Olimpi
ce. fotbaliștii dinamoviști nu și-atf 
întrerupt antrenamentele Ei ișf 
continuă pregătirile sub conduce-' 
rea antrenorilor Angelo Niculescu 
și Gică Nicolae.

★
Duminică vom urmări pe sta

dionul Republicii un e .♦'ij fotba
listic. Irr deschidere ia-seniif'mala 
Cupei R.P.R., C.C.A. — Progresul 
Oradea, va avea loc finala Cupei 
Comisiei Centrale, competiție re
zervată echipelor de juniori. In fi
nală s-au calificat Progresul Gher
la și Progresul Alexandria. Par
tida va începe la ora 11.45 iar se
mifinala Cupei la ora 14.

■ Echipele semifinaliste ale Cu
pei se pregătesc cu seriozitate 
pentru focurile pe care le mai au 
de susținut. C.C.A. a făcut marți 
un antrenament ușor, iar astăzi va 
susține un joc la două porți pe sta
dionul din șos. Ștefan cel Mare. 
Progresul Oradea s-a antrenat de 
asemenea marți. Mîine orădenii 
vor sosi în Capitală. Energia C. 
Turzii... caută un adversar pentru 
duminică. Locomotiva București se 
„antrenează" de minune in turneul 
din Iugoslavia. De notat că fero
viarii se vor duce direct Ia C. 
Turzii de la Subotița, unde susțin, 
duminică. ultima partidă a turneu
lui.

■ Comisia centrală, prin biroul 
ei, va da în zilele următoare o de
cizie în privința focului de cate
goria B Energia Moreni — Dina
mo 6 București. întrerupt — după 
cum se știe — la pauză. Situația 
a fost amănunțit cercetată de 
subcomisiile de disciplină și com
petiții.
BILETE PENTRU MECIUL C.C.A. — 

PROGRESUL ORADEA

Biletele pentru meciul de fotbal 
C.C.A. — Progresul Oradea (semi
finala Cupei R.P.R.), care se va des
fășura duminică 2 decembrie pe sta
dionul Republicii de la ora 14, se pun 
în vînzare azi, ora 9, la: agențiile 
Pronosport din Calea Victoriei nr. 9 
și Aristide Briand nr. 6, casele de 
bilete de la C.C.A. și de la stadioa
nele Dinamo, Republicii și Giulești. 
Este valabilă seria 54.
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Hali (Suedia) primul in clasamentul individual

Intilnireâ internațională de fotbal Spar’ak (Moscova) 
tizan (Belgrad), desfășurată anul trecut la Moscova.

In clișeu cei doi căpitani, Bobek (dreapta) și Nefto (stingă) 
înainte de joc.

Succesele mișcăm sportive din R. P. F. Iugoslavia
La 29 noiembrie 19î5 Adunarea 

Constituantă iugoslavă a abolit mo
narhia și a proclamat Iugoslavia 
Republică Poipulară Federativă. In 
cei îl ani care au trecut de la a- 
cest important act istoric, au fost 
obținute succese Importante în toa
te domeniile de activitate printre 
care și în cadrul mișcării de cul
tură fizică și sport. Paralel cu ac
tivitatea pe ramuri de sport, s-a 
dat o deosebită atenție sportului 
de masă. Asociația „Partizan*,  
care în primii ani de la înființare 
avea în rîndurile saile doar 6port’.vj 
din cadrele armatei și unitățile de 
partizani, a devenit astăzi o asocia
ție de masă și numără peste un 
sfert de milion de membri printre 
care tineri muncitori, elevi, stu- 
denti. militari etc.

Sportivii iugoslavi au obținut 
numeroase succese pe tărim inter
național. Baze sportive moderne 
tot mai numeroase dau posibilitatea 
organizării unor mari concursuri 
internaționale. La Split au loc ma-

rile concursuri de nataț e ș polo 
pe apă. In timpul iernii '.a Dubrov
nik, in afara înotătorilor și poliș- 
tiJor se antrenează atleții. Lacul 
Bled a fost anul acesta locul de 
desfășurare a campionatelor euro
pene de canotaj, iar Vambulina u- 
riașă de la Pisica a fost și va fi 
martoră ir.t-ecerilor celor mai bum 
săritori pe schi din lumea întreagă. 
In ultimul timp s-au construit noi 
baze sportive la Be'grad. Zagreb 
Split și a'.te orașe ale tării

RelațiTe dintre sportivii nxnini 
și iugoslavi au devenit tot mai 
strinse. Echipe reprezentative și de 
club din cefe două țări s-au intit- 
*iit la diferite ramwi sportive, iar 
în momentul de față, echipa de 
fotbal Locomotiva București se 
află în Iugoslavia unde va susține 
două întîbniri prietenești.

Cu ocazia aniversării procla
mării Republicii Populare Fe
derative, urăm popoarelor Iugosla
viei îi sportivilor iugoslavi noi 
succese în activitatea lor.

Irtilniri intre echipele de fotbal 
romîne și grecești

Zilele acestea a sosit în Capi
tală un reprezentant al federației 
de fotbal din Grecia, dl. Andreas 
Vghenopulos. președintele ligii a- 
teniene de fotbal. In cadrul unei 
vizite făcute ieri la C.C.F.S. dl. 
Vghenopulos a avut convorbiri cu 
directorul fotbalului, Tudor Vasi- 
le, cu care a discutat problema 
organizării primelor turnee ale e- 
chipelor de fotbal în Grecia 5» 
Romînia.

Au fost perfectate următoarele 
jocuri: o selecționată romînă va

efectua între 1—11 ianuarie 1957 
un turneu în Grecia. în cadrul 
căruia va susține 3 partide, iar o 
selecționată ateniană va evolua 
în tara noastră în cursul lunii 
august 1957.

Discuțiile, desfășurate într-o at
mosferă de prietenie, au subliniat 
dorința sinceră a reprezentanților 
celor două foruri de specialitate 
de a adinei relațiile și de a sta
bili contacte cît mai dese între 
fotbaliștii celor două țări.

Discuții Hi preajma intilnirii de rugbi Rominia-ltalia
La 8 decembrie pe cochetul sta

dion al însoritului oraș sicilian 
Catania, de la poalele vulcanului 
Etna, echipa reprezentativă de 
rugbi a Romîniei va întîlni națio
nala Italiei. Pentru a da cititori
lor noștri citeva amănunte în legă- 

ne-am 
an- 

de

nu Ic-a fast favorabil (cu Swansea
Harte*  

a-

tură cu această partidă, 
adresat prof. N. Pădureanu, 

; trenorul principal al lotului 
rug'oiști romîni.

„Rugbiul romînesc — ne-a spus 
tov: Pădureanu — este la cea de 
a doua confruntare de după război 
cu „Squadra Azzura". Se știe că în 

prima partidă romînii au desfășu
rat un ioc sub posibilități și, lip
siți de aportul cîtorva titulari și 
de experiența jocurilor Internatio
nale. au cedat, la limită (14—16).. 
De atunci atît noi, eît și italienii 
am înregistrat progrese însemna
te. Dacă rezultatele romînilor, ob
ținute în fata cîtorva din cele mai 
redutabile formații din Europa sînt 
binecunoscute, trebuie amintit că și 
italienii au realizat, în ultimul 
timp, citeva rezultate concludente, 
ca de pildă victoriile asupra Ceho
slovaciei 17—6 (la Roma) și 19—9 
(l.z Praga) «ti Germaniei 12—3 

(la Heidelberg). In aceeași perioa
dă ei au cedat în fața puternicei 
echipe a Franței 3—16 (la Pa
dova) după ce la pauză scorul era 
egal: 3—3! Consider că este inte
resant de semnalat și faptul că 
italienii au repetat întru totul tur
neul din 1955 al rugbiștilor ro
mîni în Anglia, turneu care însă

0—5, cu Cardiff 3—8, cu 
quins 14—15). După rezultate, 
van tai deci pentru rooiini**.

— Fată de cele spuse reiese că 
sarcina rugbiștilor romini e destul 
de delicată. Ce ne puteti spune 
despre pregătirea lor?

— După sfîrșitul campionatului 
am avut două jocuri de selecție. 
Alcătuirea definitivă a echipei va 
avea loc insa abia in urma celui 
de al treilea trial (simbătă l.XJl, 
ora 14,30, pe stadionul Republicii), 
in care echipa provinciei va fi o- 
pusă celei a Bucurețtiului.

Amatorii de senzațional s-au 
simtit în largul lor urmărind — 
fie la fața locului, fie prin inter
mediul unde'cw de rarto r în 
coloanele presei — desfășurarea 
„olimpicelor" de pentatlon modern. 
Numai „iocul" clasament'<" • dună 
fiecare din cele cinci probe (ca 
să nu mai vorbim despre des
fășurarea dramatică a unor în
treceri) le-a oferit atîtea emoții, 
îneît se pot declara mulțumiți 
pentru o Olimpiadă întreagă (deci, 
pentru următorii patru ani).

Ultima probă a concursului de 
pentatlon de la Melbourne a fost 
încheiată ieri, dar nu înainte de 
a fi înscris cea mai impresio
nantă pagină a competiției și cea 
mai formidabilă „răsturnare" de 
clasament. In cea mai îndîriită 
dispută a concursului și — tot
odată — in cea mai rapidă aler
gare în teren variat din cîte cu- i 
noaște istoria pentatlonului mo
dem, echipa Uniunii Sovietice a 
r<“*=H  să 9'<<ngă si să denășească

Pentatloniștii romîni au 
pentru tara noastră,

Reprezentativa noastră a în
cheiat întrecerea pe locul VI, cel 
mai bun în cei trei ani de cînd 
participă la campionatele mon
diale- Rezultatul este „conform 
cu socotelile de acasă" și ei adu
ce delegației R.P.R. la Melbourne 
primul pnnet în actualele între
ceri olimpice. Succesul pentatlo- 
nișților va fi, desigur, de bun 
augur pentru cele’a'te loturi care' 
încep .sau sînt în plină compe
tiție. In privința rezultatului e- 
chioei noastre. încercăm totuși o 
stringere de inimă. Cifrele finale 
ne indică posibilitatea pe care o 
aveam pentru a termina pe locul 
V. înaintea formației Mexicului, 
dacă nu suportam „căderea" de 
la călărie. Dar această primă 
probă. în care anul trecut echipa
R. P.R. reușise să se claseze pe 
locul II în campionatele mondiale, 
rămine o întrecere de hazard care 
poate si te ajute substanțial în cla
samentul final (cazul echipelor
S. U.A. și Mexic) sau poate sâ te 
condamne' iremediabil la o per
formanță mai puțin strălucită 
(cazul nostru, sau mai evident, 
cel al echipei R.P. Ungare, anul 
trecut campioană mondială șl a- 
nul acesta clasată sub posibili
tăți, pje locul IVI).

In întrecerea Individuală, Cor
net Vena a fost cel mai bun pen- 
tatlonist romîn la Melbourne. In- 
cepînd cu răsunătorul său succes 
din proba de scrimă și încheind 
cu onorabilul loc XIV pe care a 
terminat Comei Vena ne-a re
prezentat cu cinste, meritînd toa
te laudele. Dumitru Țintea, debu
tant într-un campionat mondial, 
a avut un aport hotărîtor în ob
ținerea rezultatului formației, com- 
oortindu-se Ia nivelul așteptat. 
Victor Teodorescu a fost ., rtmrtul 
nevralgic" al echipei. Nepunctărea 
lui la călărie ne-a costat foarte 
mult. In schimb, comportarea șf 
rezultatul său în proba de cros 
au fost mult apreciate și au re*  
parat în parte primul eșec. Dar 
prea tîrziu pentru a reface cele 
372 p., care ne separă în prezent 
de reprezentativa Mexicului.

Și acum ultimele rezultate teh-

Astăzi, in sala din sir. Ma
xim Gorki nr. 1 din Ploeștl, 
are loc consfătuirea ziarului 
nostru cu corespondenții, citi- 
rorn șt activiștii sportivi iun 
localitate.

LONDRA 28 (serviciul nostru de 
radio). — Peste 90.000 de specta
tori prezenți în tribunele stadionu
lui Wembley, au aplaudat miercuri 
după-amiază victoria echipei An
gliei. care a reușit să întreacă cu 
scorul de 3—0 (1—0) reprezentati
va Iugoslaviei. Aceasta este pri
ma victorie obținută de jucătorii 
englezi în fărța fotbaliștilor iugo- 
s'avi. Englezii au avut o condiție 
fizică foarte bună, au fost mai 
rapizi și au stlrprins pe oaspeți 
prin contraatacuri fulgerătoare. S-a 
evidențiat extrema dreaptă Mat
hews, care în ciuda celor 41 de 
ani a jucat la fel de bine ca și 
colegii săi de echipă mult mai ti
neri, Măthews a jucat împotriva 
Iugoslaviei și acum 17 ani.

Echipa Iugoslaviei a avut o 
comportare mult mai bună de cît 
în meciul cu echipa Scoției, îna
intarea nu a putut însă concretiza

cu 208 puncte formația S.U.A., 
care, odată „evadată" în proba 
de călărie, a condus autoritar pînă 
fn startul ultimei probe. Dar aici 
a capotat și a pierdut titlul o- 
limpic. A fost obligată să plece 
definitiv steagul în fa-.a Ur
letului" Novikov-Tarasov-Deriu- 
ghin care, printr-o comportare 
omogenă la un nivel valoric ex
cepțional. i-a spulberat pe nord- 
americani fără drept de apel. Și 
astfel, în ciuda tuturor pronosticu
rilor, reprezentativa Uniunii So
vietice a cucerit titlul olimpic și 
pe cel de campioană mondială. 
Un succes impresionant', realizat 
de o formație cu nebănuite re
surse.

La rîndul său, suedezul Lars 
Hali a infirmat calculul hîrtiel, 
reușind să se întreacă pe sine în 
proba de cros (unde, pînă îerl. 
nu er,a cunoscut c, mar» spert?- 
list) și astfel să-și mențină titlul 
de campion olimpic cucerit acum 
nat'ru ani la Helsinki.

1156 p.... 17. C. Vena 1030,5 
31. D. Țintea 718 p.;

CLASAMENT GENERAL : 
CHIPE: 1. U.R.S.S. 
p.; 2. S.U.A. — 13.482 p.; 
Finlanda — 13.185,5 p.; 
Ungară — 12.554,5 p.;
— 10.981 p.; 6. R. P.

E-
13.690,5 

3.
4. R.P. 

. , . 5. Mexic 
— 10.981 p.; 6. R. P. Romînă 
10613 p.; 7. Anglia 9226 p.; 8. 
Australia — 8.825 p.; urmează 
Suedia. Brazilia. Chile și Africa 
de Sud; INDIVIDUAL: 1. LARS 
HALL — 4833 p.; 2. Olavi Man- 
nonen 4774,5 p 
nen 4750,5 p.;
4714.5 ' -
p.; 6.
46505
4072.5
3697.5 
3167 p. (participant! 
în comnetiție 36).

3. Vaino Korho-
4. Igor Novikov 

p.: 5. G.H. Lambert 4693,5 
Gabor Benedek (R.P.U.) 
P-:
P-:
P-:

.. 14.
20.
30. Victor

Cornel Vena 
Dumitru Țintea 

Teodorescu 
44. rămași

cucerit primiri 
la actualele

punct
J.O.
(înot) : I.nice: proba a IV-a ("._“.

1. Deriughin (U.R.S.S.) 3 min. 
46 sec.
(Suedia) 3 min. 54 sec. 
p.... 22. ~ “
sec. — 
min. 50 sec. = 750 p., 
Teodorescu 5 min. 14 sec. — 630 
p.; clasament după patru probe: 
INDIVIDUAL: 1. L. Hali 3.674 
p.: 2. Korhonen (Finlanda) 3.633 

Mannonen (Finlanda) 
p.: 4. Lambert (S.U.A.) 
; 5. Andre (S.U.AJ 3.536 

Novikov
15. Vena 3.042,5 p.; 
2979,5 p.; 33. ~ *
p-;
2.

1070 p., 2. L. Hali 
- 1030 
min. 37D. Țintea 4

815 p.; 30. C. Vena 4 
34. V.

3.612,5
3.612 p. 
p.; 6. I.
3.522 p..._
17. Țintea 
rescu 2011 
10.368 p.:
p. .. 5. ’ 
Romînă

(U.R.S.S.)

Teodo- 
S.1I.A. 

10.111.5 
6 R.P.

. _ a V-a
(cros): I. Coblev (Anglia) 13 

’ “ sec —. 1255 p.; 2. Bertil
3. De-

; echipe : 1.
. U.R.S.S.

Mexic 8.908,5 p ;
7.709 p. ; proba

min. 35
Haase (Suedia) 1216 p.-. 
riughin 1201 p.; 4. Novikov 1192 
p.; 5. Tarasov
Teodorescu * 14

1186 p.;.„ 9. V. 
min. 08 sec. —

Turneul de
Din cauza numărului redus al 

echipelor participante la turneul 
de fotbal, programul acestei în
treceri nu este prea aglomerat: 
un singur meci pe zi. Nu se 
poate spune că spectatorii Jocu
rilor Olimpice sînt „intoxicați" de 
fotbal. Dimpotrivă.

La meciul Australia—Japonia 
recordul de spectatori de pînă 
acum a fost' bătut și dintr-un alt 
motiv lesne de priceput: evolua 
echipa țării—gazdă. Spre satis
facția deplină a miilor de austra
lieni prezenți la meci echipa lor 
a învins cu 2—0 (1—0) prin
punctele marcate de Mc. Millan 
•? Oughran.

In cadrul sferturilor de finală ale 
turneului, reprezentativa R.P.F. Iu
goslavia a întîlnit 
obținînd victoria ctt 
(5—1).

Intre timp au 
programări: astăzi 
niunii Sovietice întîlnește Indo
nezia. Iar la 30 noiembrie va a- 
vea loc, așa cum am anunțat', par
tida R. P. Bulgaria—Anglia, 
acest prilej fotbaliștii bulgari 
butează în turneul olimnic.

Comentariul zilei
(Urmare din pag. 1)

canul Perez, considerat de specia- 
a[ e- 

unani-
Ușii drept cel mai bun om 
chipei americane și-a atras 
me aprecieri.

Piuă la startul probelor 
tație. atletismul este însoțit îndea
proape nu numai de pentatlonul 
modern, în ceea ce privește popu
laritatea și atenția din partea pu
blicului, ci și de canotaj. Nimă
nui din cei prezenți în aceste zile 
la Melbourne nu i-a scăpat din 
vedere faptul că în ziua finalelor 
de canotaj publicul s-a împărțit 
între stadionul pe care evoluau 
cei mai mari atlefi ai lumii șl la
cul Wendouree. De asemenea, tur
neul de baschet de o excepțională 
tărie, dă un plus de interes actua
lei ediții a Jocurilor. Este cea 
mai concludentă confruntare a 
baschetului european, ou cel din

de rut'

HOTARE
oc-viîi’e create. S-a 
.nod special portarul 
a salvat citeva goluri 
și a apărat o lovitură

Scorul este deschis 
de către Brooks, la capătul unui 
contra atac rapid. Jucătorii iugo
slavi au citeva ocazii de a egala 
însă pe rînd, Vukas, Zebet, Rajkov 
și alții ratează. La reluare, oaspeții 
au inițiativa, însă tot englezii sînt 
aceia care înscriu : în min. 63 Tay
lor, care l-a înlocuit pe Heynes 
înscrie la o învălmășeală și tot 
el — cu un minut înainte de-sfîr- 
șitul jocului —, stabilește scorul 
final. In min. 76, Stankoyici îl 
faultează în careu pe Mathews. 
Lovitura de la 11 m. executată de 
Bunns este respinsă în corner de 
către Beara. Arbitrul Harsig 
(Franța) a condus următoarele for
mații: IUGOSLAVIA: Beara-Be- 
lin, Stankovici-Tasici, Horvat. Boș- 
kov-Rașk.ov, Cionci, Toplak, Vukas,

remarcat în 
Beara. care 
ca și făcute 
de la 11 m. 
în min. 14

Zebet. ANGLIA: Dichburn-Halt, 
Burns-Clayton, Wright, Dickinson- 
Mathews, Brooks, Finney, Heynes 
(Taylor), Blanstone.

★
In „Cupa Campionilor Europeni" 

Fiorentina a întrecut Norkopping 
cu 1—0 (1—0), înfr-un meci dispu
tat la Roma. Scorul final a devenit 
astfel 2—1 pentru Fiorentina, care 
se califică pentru sferturile de fi
nală ale competiției.

★
PARIS (prin radio). —■ Miercuri 

seara s-a disputat la Paris al treilea 
joc din cadrul optimilor de finală 
ale Cupei Campionilor Europeni din
tre Nice și Galsgow Rangers. Vic
toria a revenit echipei Nice cu 3—1 
(In primele două jocuri cele două 
formații au câștigat cîte o partidă 
cu 2—1). In urma acestui rezultat 
Nice s-a calificat pentru sferturile 
de finală.

fotbal

echipa S.U.A. 
scorul de 9—I

intervenit noi 
— echipa U-

Cu 
de-

America de nord și de sud, 
cel din Asia și Australia, 
evident că nu numai sub aspectul 
spectacolului sportiv, turneul de 
baschet de la Melbourne se ridi
că la un impresionant nivel. Aci 
își vor găsi confirmarea sau pie- 
irea o serie de principii care au 
stat la baza pregătirii unor for
mații prezente la Jocuri, ori care 
au existat numai sub forma unor 
ipoteze ce-și cereau dreptul la 
viată. Deocamdată, pare semnifi
cativ faptul că „uriașii" fac tușa 
și că nici un rezultat nu poate fi 
anticipat ou un indice de 
ranță satisfăcător...

O observație interesantă 
pare aceea — generală de 
— că o serie de sportivi cu 
stole de serviciu și-au încercat 
fără succes reconfirmarea în ac
tualele Jocuri. Aci din nou atle
tismul se află pe primul loc, duși 
la capitolul... negativ. Inir-ade
văr, Gordien — aruncătorul de 
disc american — este și de data 
aceasta „marele învins al Olim
piadei" deoarece el nu a cîșligat 
medalia de aur după care aleargă 
de... trei Olimpiade, ConsoHni— 
după ce a luptat 9 ani pentru a 
depăși 53,00 metri la disc, nu re
ușește în cea mai importantă pro
bă a ultimilor patru ani să-i în
treacă. Stanfield — deși prezent 
pe primele locuri la sprint — ce
dează tinereții-, lui Bob Morrow. 
Ashenfelter. Zatopkova, Schade și 
alții au trebuit să se mulțumeas
că CU tocuri. modeste ori. au fost 
în afara luptei fina’e pentru pri
mul loc.

Oricum, ca și in alte rînduri, 
Jocurile Olimpice, așteptate cu 
atîta interes de întreaga lume 
sportivă, dornică să-i cunoască pe 
cei pe a căror frunte vor sta cu
nunile victoriei au scos din ano
nimat o 
aproape 
complet 
ceea ce 
măm că 
s-au produs și în acest an...

CW
Este

sigu-

ni se 
altfel 
vechi

serie întreagă de sportivi 
ne luali în seamă, ori 
ignorați de specialiști, 
ne îndreptățește să afir- 

surprizele... așteptate.
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