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După un baraj dramatic \LEON ROTMAN 
CAMPION OLIMPIC 

în proba de canoe simplu fond 
CANOISTUL ROMIN A ADUS SPORTULUI NOSTRU 

A DOUA MEDALIE
Cîteva zile, canotorii noștri au 

fost doar... spectatori ai întreceri- 
■pr de canotaj academic. Ieri însă, 
fcmii dintre ei — canoiștii — au 
mirat, la rîndul lor, în „scenă”: 
la BALLARAT s-a dat startul in 
probele de fond (simplu șî dublu — 
10.000 m.) Lacul WENDOLREE 

/Strălucea în razele soarelui, legă- 
■ nindu-și apele în ușoara adiere a 
ivîntului- Un cadru cum nu se poate 
mai nimerit, un „teren” cum își 
dorește orice canotor.

k Prima întrecere a canoiștilor a 
avut loc în cadrul probei de simplu. 
La start: PARTI (RP. Ungară), 
BUHARIN (U.RS.S.), VOCKNER 
(R. Cehoslovacă), JOHANSEN 
(Germania), WETTERSTEN (Sue
dia), STRINGER (Canada), HA
VENS (S.U.A.), HARPER (Austra
lia). După cum se vede, o „forma
ție” deosebit de puternică din care 
nu lipsea nici americanul HAVENS, 
cîștigătorul probei de simplu la tre. 
cuta ediție a Jocurilor Olimpice. Cu 
acești puternici adversari urma să 
se întreacă tinărul nostru reprezen
tant LEON ROTMAN. Performan
țele anterioare îl clasau pe LEON 
ROTMAN în primele locuri. Dar, 

de cîte ori calculele hîrtiei n-au dat 
greș? Singurul în măsură să spună 
ultimul cuvînt era... ROTMAN. Și. 
I-a spus I Dînd dovadă de o extra
ordinară putere de luptă, de un pu
ternic patriotism, reprezentantul 
nostru a făcut o cursă care i-a 
entuziasmat pe numeroșii specta- (Continuare in pag. 8-a)

Gheorghe Negrea Constantin Dumitrescu

Nicolae Lina. Mircea Dobrer.ru

tori prezenji în tribunele de pe 
marginea lacului, ciștigînd proba 
cu un timp foarte bun: 56:41.0. 
(cu aproape un minut mai puțin 
decît timpul realizat de HAVENS 
la HELSINKI). El s-a instalat în 
frunte încă de la start și a condus 
în turul I tot timpul, urmat de 
PARTI, BUHARIN și JOHANSEN. 
In turul următor, ROTMAN for

țează, 
avansul 
m. pe

își mărește considerabil 
lăsînd în urmă cu 50
PARTI, BUHARIN și 

VOCKNER. In fine, în ultimul 
tur, ROTMAN sprintează puternic 
și trece primul linia de sosire. In 
urma sa s-au clasat, în ordine ■ 2. 
PARTI: 57:11; .3. BUHARIN
57:14 5; 4. VOKNER 57:44,5; 5. JO
HANSEN 58:50; 6 WETTERSTEN 
59:24,7; 7. STRINGER: 8. HAVENS; 
9. HARPER. Principalii lui ad
versari PARTI și BUHARIN, l-au 
îmbrăfișat cu căldură pe canoistul 
romîn care-i întreouse, declarînd 
imediat că ROTMAN a fost mai 

bun. că a cîșfigat o victorie bine
meritată. Cursa excepțională a re
prezentantului nostru a fost filmată 
în întregime de specialiștii ameri
cani. Imediat după sfirșjtul probei, 
ROTMAN a fost înconjurat de zeG 
și sute de spectatori, care i-au fă
cut o caldă manifestație de simpa
tie. Cîteva clipe mai tirziu, pe ca
targul cel mai înalt al tribunelor de 
la WENDOUREE, steagul nostru 
drag își unduia flamurile în bătaia

OLGA ORBAN 
a doua din lume 
I A FLORETA

Joi dimineața a venit rîndul 
floret'stelor noastre să se a- 
vinte în grandioasa întrecere o- 
limpică. OLGA ORBAN și E- 
CATERINA ORB urmau să con
firme sau să... infirme (eram 
convinși că așa ceva nu se va 
întimola) dacă participarea lor 
— cerută cu Insistență de toți 
specialiștii — era justificată. A- 
cest răspuns, dat în condiți'le 
debutului floretistelor noastre la 
J.O. in compania celei mai se
lecte participări din toate cite 
a cunoscut istoria Olimpiadelor, 
a venit repede sigur, fără dubii: 
MERITAU CU 
ERAU DEMNE 
TE CULORILE 
STREI Dovadă:
ARGINT CUCERITA — spre sa
tisfacția noastră și surpritvderea 
generală — DE OLGA ORBANI 
Pină la acest excepțional succes, 
Olga — ajutată de antrenorul 
ALEXANDRU CSIPLER șl de 
colega ei ECATERINA ORB —a 
parcurs un drum lung și nebă- 
nuît de greu. Iată-1:

ZIUA BUNA SE CUNOAȘTE 
DE DIMINEAțĂ...

Olga Orban și Ecatartna Orb par. 
ticlpă în concursul floretă femei a. 
lături de alte 21 de concurente (ce
le mai bune din 11 țări),

întrecerea începe prin seriile eli
minatorii, cele 23 de floretiste fiind 
împărțite în trei grupe. Orban șî 
Orb au intrat în serii diferite (B 
șl respectiv, C), fiecare împreună 
cu alte șapte trăgătoare. După pa
tru ore de luptă, într-un ritm ex
traordinar care ne-a dovedit că ne 
găsim în fața celei mai aprige dispu
te din Istoria scrimei feminine, 
10 trăgătoare au fost eliminate. 
Printre ele: Rastvorova (cir. 1 din 
garnitura Uniunii Sovietice) și Si- 
tikova (U.R.S.S.), Kovacsnne 
(R.P.U.), Cesari (Italia), Veronnet 
(Franța) și Mary G'.een Haig (An

glia) . Reprezentanța noastră Eca- 
terina Orb deși a obținut clar trei 
victorii (rezultat care în condiții 
normale este suficient pentru cali
ficare), nu reușește totuși să trea
că în semifinale. De acum toată 
atenția spre Olga Orban.

Olga Orban se comportă așa 
după cum o cunoaștem. Zîmbitoare, 

Continuare tn pag. 4-a)

O splendidă afirmare a pugiliștilor noștri
Mircea Dobrescu, Nicolae Linca și Gheorghe Negrea 

ide boxin finalele turneului
Trei boxeri roin'mi în finale I Intr-o competiție pugiiistică de ine- 

galabiilă ampfoare, in cadrul căreia și-a dat întîlnire elita boxului 
amator mondiali, reprezentanții țării noastre au întrecut toate aștep* 
itărite. Mircea Dobrescu, Nicolae Linca și Ghearghe Negrea s-au 
calificat pînă în Finale. Niciodată pînă acum, boxul romînesc nu s-a 
ibucurat de asemenea cin-stire. Astăzi, cînd pe ringul de la West 
Melbourne Ștadium, cei trei pug'liști vor lupta pentru supremul titlu, 
să șffie că, de aci, din patrie, sute de mii de oameni fi urmăresc cu " • • •• •

i
dragoste și emoție.

Mult succes în greaua voastră
Surprizele de mare calibru care 

au ,,punctat" desfășurarea turneu
lui olimpic de box nu s-iau epuizat 
încă 1 Dovadă concludentă în «cest

L. Rotman a ciștigat medalia de au? 
la canoe
Olga Orban a cucerit medalia de ar» 
gint la floreta
M. Dobrescu, N. Linca și Gh.. Negrecc 
finaliști la box
Al. Popescu în finală la 200 m. fluture*

Ieri, tinărul instalator LEON ROTMAN a urcat primul podiumul 
învingătorilor tn întrecerile de j canoe ! Este, poale, realizarea celui 
m>ai frumos vis al său. In c'ipele acelea, desigur, glodurile i s-aa 
îndreptat pline de căldură, de dragoste și recunoștință către toți 
cei care l-au ajutat să străbată drumul spre cucerirea titlului deajutat să străbată drumul spre cucerirea titlului de 

campion olimpic.

La vîrsta de 
ani, Olga Orban a 
cucerit medalia de 
argint a J.O. și a 
fost la un pas de 
cea de aur ! Na a 
lipsit mult ca re
cordul celebrului 
D’Oriola care a 
decenii campion 
mondial la 19 ani, 
să fie doborit de 
reprezentanta noas
tră, mezina gran
dioasei întreceri de 
la Melbourne.

Bravo Olga! Per
formanța ta cin
stește pe sportivii 
patriei noastre, 
succesul tău este 
o confirmare a ca
lorii scrimei romt- 
nești!

!

misiune I
sens sînt ultimele sferturi de fi
nală. Intr-adevăr, în cadrul reu- 
niunilpr dp, jpi, de la West Melr 
bourne-Stadium, americanii House 

și Shaw, germanii WemhSner șî 
Nietschke, italianul Panunzzi șî 
cehoslovacul Torma (învins îna* 
irite de limitai) au ieșit din cursă 
pentru medaliile olimpice I Firește^ 
pentru cititorii acestor rînduri esteț 
uin motiv'’de legitimă bucurie să 
'afle eă tocmai tinărul nostru re^ 
pjezentant la categoria semigrea'; 
Gheorghe Negrea, este autorul u? 
neia dintre performanțele cele mal 
VAldroase. Luptînd pfentru califi^ 
carea în semifinale, Gheorghe Nw

„w
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Despre o revistă mult căutată: FOTBAL
De.?i are un evident caracter teh

nic .(este organ tehnic al Comite- 
tului Țentru Cultură Fizică și Sport 
de pa lîngă Consiliul de Miniștri), 
deci se poate presupune că se adre
sează numai anumitor categorii de 
cititori, totuși — datorită aspec
tului său grafic, formelor variate 
și interesante în care sînt traTate 
unele probleme ds pură tehnică, 
ca și conținutului său bogat, revista 
„Fotbal" a ajuns să aibă o largă 
circulație și să fie căutată astăzi 
și de simplii pasionați ai fotbalului, 
oamenii din tribune.

Nici nu mai vorbim de cei cărora 
li se adresează în primul rî.nd re
vista, antrenori, instructori, arbitri, 
jucători.

Deunăzi stăteam de vorbă pe a- 
ceastă temă cu Colea Vîlcov, an
trenor (la Dinamo 6 București) și 
arbitru. El ne-a împărtășit cîteva o- 
biecțiuni interesante:

— „Revista îmi place. Cu fiecare 
număr care apare se îmbunătățește 
c*  prezentare și conținut. Personal, 
sînt de părere că revista „Fotbal" 
a înregistrat o serioasă creștere de 
nivel. In asemenea condițiuni ea a 
reprezentat pentru antrenori și ar
bitri un real ajutor în îmbunătăți
rea activității lor. Mai mult chiar, 
este foarte folositoare și jucători
lor. La noi, la Dinamo 6. revista 
este citită cu mult interes nu numai 
de tehnicieni, ci și de Jucători 
(Szekely, Dumitru Niculae, Moțoc, 
Marin, Stere, etc.) care comentează 
articolele și trag concluzii pe mar
ginea pregătirii lor.

Am de făcut însă, citeva obser- 
vațiuni de fond și formă. In primul 
rind, trebuie să subliniez că unele 
articole (cele de analiză, de pildă) 
apar prea tirziu și nu-și mai ating 
scopul, fiind prea departe de eveni
mentul la care se referă. Legat de 
această problemă, vreau să fac o 
sugestie: revista ar trebui să aibă 
o rubrică de „ultimă oră“ — ca 
să spun așa — în cadrul căreia 
să apară, comentate sau sub o for
mă de recapitulare, evenimentele 
fotbalistice interne din ultima lună. 
In sfîrșit. trebuie să semnalez și 
problema copertelor, care merită 
mai multă atenție. Ultimele coperte 
nu stat clare și nici semnificative 
sau interesante din punct de vedere 
al momentelor de joc"

La aceste opinii asupra revistei 
„Fo4bal“ s-au adăugat multe altele, 
nîntre care desprindem tma venită

dintr-o asociație sportivă mai ti 
dar cu un mare număr de secț 

;fotbal: Recolta. Ne-a vorbit anti 
rul Mișu Goldenberg, tehniciai 
acestei asociații:

„Pe mine personal, revista 
ajutat și mă ajută mereu în 
blemele tehnico-organizatorice. 
un conținut foarte variat și bo 
prezentat in rorme interesa 
Păcat însă, și cu asta fac o obse 
țte cu caracter general, că u 
materiale apar prea tirziu și" 
rupte de actualitate, mai bine 
își pierd actualitatea. Dacă, 
pildă, analiza taberei de juniori 
iulie apare în octombrie, ea nu 
are aceeași valoare și același e' 
pe care l-ar avea apărînd în au| 
sau cel mai tirziu septembrie, 
căzui unor pronieme, apariția 
timp este o condiție esențială | 
tru valoarea analizei.

Aprectina revista prin prii 
specificului asociației noastre, i 
sîuer că ea ar putea juca un 
mai important în stimularea 
dezvoltarea fotbalului, mai ales 
mediu] sătesc unde activează ! 
de echipe. Pentru aceasta este i 
necesar in primul rînd ca rev 
să pătrundă cît mai departe, 
raioane, comune, sate.

Și așa însă, revista „Fotbal" 
putea sprijini în mod eficient 
balul sătesc, fotbal din colecti’ 
Recolta, publicînd materiale cm 
îndrumar pentru instructorii « 
tari privind desfășurarea rr« 
lor de pregătire a fotbalișt'lor 
la sate — îndrumar scris pe 
țelesul lor; sfaturi pentru alegi 
și construirea de terenuri sirri 
analiza activității unor seepi 1 
fotbal Recolta din comune, raia 
sau regiuni

Sugerez, de asemenea, publj 
rea unui material mai bogat j 
vin-d instruirea copiilor. A apă 
ceva pînă acum, dar cred că este 
suficient față de importanța a< 
tel probleme. Reluarea mai an) 
a acestei preocupări și publica 
unor materiale metodice conții 
ar constitui un mare ajutor pen 
cei care se ocupă de pregătirea 
cilor fotbaliști. Să nu uităm că I 
cum îi vom crește, așa se vor d 
volta; deci, lor — copiilor — 1 
buie să li se asigure o instruire 
nătoasă. Pentru aceasta, cădi 
tehnice au nevoie de îndrumare 
orientare^ Revista „Fotbal" ar 
tea îndeplini s' r<''“

Astăzi primul stări
Ziua de 1 

fost așteptată 
răbdare de sute 
neri și tinere,
startul în întrecerile Sparta
chiadei de iarnă a tineretului. 
In multe colective, în săptămî- 
nile care au precedat această zi 
s-au desfășurat numeroase ac
țiuni menite să asigure succe
sul marii competiții de masă. 
De exemplu, în colectivele spor
tive sătești au început din vre
me nu numai pregătirile orga- • 
nizatorice și propagandistice, 
dar chiar antrenamentele șt 
concursurile preliminare.

In sfîrșit a sosit și ziua pri
mului start și este de ajuns să 
privim rubrica alăturată pentru 
a vedea că unele colective spor
tive din Capitală au și dat 
semnalul începerii întrecerilor. 
Principalul este ca această ini
țiativă să fie extinsă. Este sar
cina comisiilor regionale, raio
nale, orășenești si comunale de 
organizare a Spartachiadei să 
îndemne activiștii din colective 
spre acest obiectiv. Concursurile 
primei etape trebuie începute 
imediat, pentru ca desfășurarea 
lor să cuprindă mase cît mai 
largi, în întreceri cit mai bine 
organizate.

In ziua în care mii de tineri 
din întreaga țară au început ma
rea lor întrecere sportivă, în 
care sute de activiști sportivi i 
pornesc la muncă pentru a 
transforma Spartachiada de J 
iarnă a tineretului într-o nouă ] 
victorie a sportului nostru de i 
masă, urăm succes deplin tutu- i 
ror participanfilor și tuturor ( 
celor ce se străduiesc să asi
gure marii competiții o perfectă 
desfășurare.

i

I

.»

e CARNET

Veți fi, poate, surprinși irailnind 
ea ilustrație la această rubrică o... 
copertă de carte. Nu este vorba 
însă despre o greșală a paginato
rului ci de intenția precisă a au
torului de a vă prezenta în rtndu- 
rile ce urmează o lucrare care lă
murește, In mare măsură, una din
tre cele mai spinoase probleme le
gate de efortul sportiv: alimenta
ția rațională, în funcție de condițiile 
de pregătire, de specificul sportului 
preferat și chiar de individualitatea 
sportivului.

Este mult mai ușor, uneori, să 
prezinți o carte literară decît o 
lucrare ca „Alimentația sportivu
lui", de prof. dr. E. Crăciun și Gh. 
Epurări. In acest ultim caz nu te 
poți rezuma la o scurtă trecere in 
revistă a subiectului, urmată de u- 
nele aprecieri, ci ești obligat să 
faci prezentarea fiecărui capitol și 
subcapitol, tn parte. Cum însă a- 
cest lucru ar fi imposibil pe spa
țiul ce ne stă la dispoziție, ne mul
țumim să remarcăm justa a'cătuire 
a lucrării. Pornind de la genera
lități teoretice asupra alimentației
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O part:di „tare". Cine ca fi clșțigător? Desigur, cei ce va dovedi 
mai multă putere de lupta. Deocamdată, această partidă inaugu
rează concursul de șah, al Spartachiadei, In cadrul cercului spor

tiv Progresul-Banca Agricolă.

ANTRENAMENTE. ÎNTRECERI
LĂ PRiMLL CONCURS IN 
CAPITALA: O SURPRIZA 

PLĂCUTĂ
Nu se poate spune câ 

are mulți adepți convinși 
oei ce stau cufundați în 
de cifre: contabilii!
știut este — „i
aint mai greu de înduplecat find 
discuția alunecă spre probleme mai 
„mărunte”, cum ar fi, de pildă, 
un meci de fotbal sau o partidă 
de tenis de masă. Și totuși.-

—Miercuri seara, în sala de la 
stadionul Progresul Finanțe Băn
ci — unde a avut loc deschiderea 
festivă a Spartachiadei de iarnă. 
In cadrul cercului sportiv Banca 
Agricolă — previziunea noastră 
s-a dovedit a fi pripită și a fost 
infirmată de realitatea însăși: în 
foiU d« concurs la șah și tenis de 
maci, au dominat (și la propriu 
și la figurat) -contabilii! Dumi
tra Garofil. de exemplu, unul din
tre puținii „mezini” prezenți în 

concurs a cedat fără drept de a- 
pel în fața lui Ion Bărăscu. Ga
rofil a atacat tot timpul însă virst- 
nicul său adversar i-a răspuns cu 
arme mult mai eficace; calmul șf 
siguranța. 8u această victorie, 
contabilul Ion Bărăscu a făcut pri
mul pas în activitatea sportivă— 
oficială. Și, cine știe, poate-1 vora 
întîtai printre cei „cinci” care voc 
cîștiga dreptul" să reprezinte culo
rile cercului sportiv în etapa su
perioară.

sportul 
printre 
noianul 

Fiindcă — 
.oamenii cifrelor”

In sala vecină, fotoreporterul de 
a „Informația Bucureștîiiu:", cau
tă un unghîu din oare să prindă 
mai bine pe peliculă o strașnică 
partidă de șah, între doi colegi de 
breaslă : contabilii Alexandru Hriș
că și Gheorghe Dumitrescu. Am 
fi dorit ca și ceilalți, un cîștigător, 
dar pînă în cele din urmă totul 
s-a soldat cu o neașteptata... re
miză 1

Prima întîlnire oficială a mem
brilor cercului sportiv Progresul 
Banca Agricolă, a coincis cu înce
putul primei faze a Spartachiadei 
de iarnă în colectivul Progresul 
F.B-

CITEVA AMĂNUNTE...
...despre întrecerile Spartachia

dei de iarnă, în cadrul colectivului 
sportiv Energia-Armătura, ni le-a 
furnizat însuși conducătorul în
treprinderii. directorul Vizante, ca
re este un înflăcărat suporter al 
sportului. „Noi nu avem sportivi cu 
renume — ne-a declarat tov. Vi
zante — așa că fiecare competiția 
de mase reprezintă un prilej de 
afirmare și este primită cu multă 
dragoste”. Și vizita noastră a do
vedit că aceste cuvinte nu sînt— 
vorbe în vîrrt. Pînă în prezent s-au 
înscris la cele cinci discipline spor, 
tive peste 120 de tineri, care au 
și luat parte la concursurile pre
gătitoare. Și lista este încă des- 
chisă.-

LA F.C. „GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEF...

„.deschiderea Spartachiadei

MEDICAL @
in ansamblu și a alimentației spor- 
titmlui în special, enunțind, Hnd pe 
rină, particularitățile alimentației 
In funcție de efort, grupele de sub
stanțe alimentare, atitudinea spor
tivului față de metoda alimentației 
raționale, lucrarea înfățișează tn 
eaa de-a doua jumătate principiile 
de bază în metodica alimentației 
la sportivi. Apoi particularitățile a- 
limenlației în funcție de perioada 
de antrenament, de ramura de 
spart și, în sfîrșit, principiile ce 
trebuie să guverneze alcătuirea ra
ției, a menurilor și pregătirea cu
linară a alimentelor. Numeroase ta
bele cuprinzind echivalentele calo
rice ale substanțelor nutritive, ali
mentelor și menurilor, conținutul 
lor in vitamine și săruri, rații ali
mentare in funcție de virstă și efort, 
etc. întregesc în mod armonios cu
noștințele celor care studiază ex
celenta lucrare a prof. dr. E. Cră
ciun și Gh. Epuran, tipărită recent 
de Editura Tineretului-Cultură fi
zică și sport.

N-am vrea să încheiem această 
succintă prezentare înainte de a re- 
nurca stilul curgător, explicit, care 
permite utilizarea lucrării nu nu
mai de către specialiști — medici 
fi antrenori — cit și de către 
sportivii dornici să-și facă din a- 
limentația rațională un aliat în lup
ta pentru măiestrie. Tot aici trebuie 
spus că, chiar dacă lucrarea este 
susceptibilă de noi îmbunătățiri, ea 
reprezintă o sinteză a studiilor e- 
fectuate pînă acum tn domeniul ali
mentației raționale a sportivului. 
Autorii merită felicitări pentru cu
rajul cu care și-au asumat dificila 
sarcină de a-și afirma părerile In
tr-un domeniu aitt de supus con
troverselor și de a fi făcut-o cu 
micit succes, contribuind la întări
rea bazei științifice a instruirii 
sportivilor noștri.

Iar acum, pentru a rămlne fideli 
titlului de rubrică, iată și sfatul 
nostru, adresat deopotrivă con
fraților, tehnicienilor și sportivilor : 
studiați cu atenție lucrarea -Ali
mentația sportivului", experimentați 
recomandări’e autorilor si comu- 
nicati-le observațiile voastre.

Dr. V. ARNAUTU

—deschiderea Spartachiadei de 
ternă a fost așteptată ca un eve
niment deosebit. Dovadă că ime
diat după cuvlntul festiv, mesele 
de șah au fost pur și simplu a- 
saltate. „Infârziații” au avut ce 
regreta, fiindcă in spațioasa sală 
a duhului, locurile erau toate 
ocupate I

In timp ce șahiștii și jucătorii 
de tenis de masă !și disputau în
tâietatea, in sala de gimnastică 
amatorii urmăreau evoluția celor 
mai tinere participante: elevele 
școlii profesionale. Aseară au par
ticipat la întrecerile inaugurale 
numai 84 de tineri. Puțini? Nul 
Nu trebuie să uităm că lista cu
prinde 1460 de sportivi, iar con
cursurile vor ave® loc seară de 
seară...

M. PETRE

■J
»

SOS.!... S.O.S.!..

Cu șase luni în urmă, colecti
vul sportiv Progresul-Consfanța 
și-a muiat sediul in strada Inde
pendenței Nr. 13. Drept magazie 
de echipament a fost aleasă o în
căpere mică, întunecoasă, în care 
apa este un veșnic... locatar. 
Țeava spartă prin care se scurge 
apa de pe terase precum și cele 
două guri de canalizare din in
teriorul „magaziei", sînt izvoare 
nesecate. „Fluxul" 
geul în zilele 
pătrunde din 
trei orificii.

Am cercetat 
„victimele", 
sînt adevărate bărcuțe. Cîndva (nu 
e mult de atunci 1) ele au fost 
noi-r'v>*e:  m’nvși'e do box !atît 
de căutate de pugiliștii constăn- 
teni) au intrat în putrefacție. 
Treningurile se distrug, sacii pen- 

boxerilor (ne- 
se prăpădesc

atinge apo- 
ploloase, cînd apa 
belșug prin cele

cu compătimite 
Ghetele de fotbal

tru antrenamentul 
întrebuințați încă) 
și ei...

...Și nimeni nu este vinovat! 
Constantin Purcăreanu, președin
tele. acuză serviciul spațiului lo
cativ. s- stropșește ia magazio
ner fcică e Irosit de „spirit 
gospodăresc"), la fiecare din

In așteptarea primelor competiții de iarnă
Hocheiștii, patinatorii și schiorii 

din Tg. Mureș și-au început din 
timp pregătirile în vederea sezonu
lui competițional de iarnă. Astfel, 
echipa de hochei Dinamo, care va 
participa la jocurile din prima ca
tegorie a țârii și-a început antre
namentele în sadă încă de la 1 oc
tombrie, sub conducerea »tTenoru
lui Ladislau Incze (II). Lotul di- 
namoviștiLor din Tg. Mureș cu
prinde 18 jucători.

Patinatorii aceluiași colectiv, care 
se antrenează tot de la 1 octombrie, 
vor ieși în curînd să-și continue 
pregătirile pe gheață.

Pentru ca activitatea de schi 
se desfășoare în cele mai bune 0 
dîțiuni au fost luate, pe lingă o 
rie de măsuri de instruire, și t 
suri organizatorice. A fost reor 
nizată comisia regională de s 
(care imediat după aceea și-a 
tocmit un vast program de lucrl 
S-au deschis cursuri teoretice a 
tru schiorii începători, etc. Prii 
schiori care au început antrenam! 
tele sînt'cei ai colectivelor Ener

D. Nicoară I 
corespondent

LA CONSTANTA
sportivii care îi aduc reproșuri.

Iată cum, din lipsă de grijă 
față de bunul obștesc, din cauza 
nepăsării conducerii colectivului, 
se irosesc zeci de mii de lei, se 
distruge material sportiv de care 
multe colective duc lipsă. „Nau- 
fragiații" așteaptă însă, un sal
vator. Deci, „S.O.S." asociația 
Progresul I

.MUZEUL" DIN STRADA 
DUCA...

O fîșie de tablă ruginită (care 
ține loc de firmă), bătută de ani 
și de vînturi, se încăpățînează 
să nil cadă deși e prinsă doar 
în trei cuie; un singur panou, 
văduvit și el de un picior și de 
...coș. trei rrndt>ri de bănci faicî 
a fost cîndva tribuna) iar în fund, 
pozînd ironic, unul din stîlpiî care 
susțineau instalația electrică pen
tru jocurile în nocturnă : ’ată 

vestigiile unuia din cele mai fru
moase terenuri de baschet și vo
lei din Constanța: terenul colec
tivului sportiv Progresul.

Cu cîtva timp în urmă, tere
nul din str. Duca a „crescut" 
mulți protagoniști ai baschetului 
și voleiului. Nu știm insă dacă

pe atunci destinele colectivia
erau tot în mîinile tovarăștu
Constantin Purcăreanu, dar cd 
vingerea pe care ne-am formal 
în recentul nostru popas în c| 
șui de pe malul mării este 
„hățurile" 6-au rupt și căruța 
leargă fără.» vizitiu.

P. MIH£l

— Adio, fetelor, apa creșl 
mă înec, nu mă uitați... rozbu. 
ți-măl Da(i-i la ziar pe v.no-.ia



DECRET
cu privire la fixarea datei alegerii deputaților 

în Marea Adunare Națională și pentru stabilirea 
numărului și delimitarea circumscripțiilor electorale

Avînd in vedere că mandatul Marii Adunări Naționale a Republi
cii Populare Romine a expirat la data de 30 noiembrie 1956 și că 
potrivit art. 39 din Constituție, în termen de cel mult trei luni de 
la expirarea acestui mandat, Prezidiul Marii Adunări Naționale fixea
ză noi alegeri pentru Marea Adunare Națională;

Ținînd seama de prevederile art. 64 din Legea pentru alegerea 
deputaților in Marea Adunare Națională a R.P.R. potrivit cărora 
data alegerilor trebuie stabilită cu cel puțin două luni înainte de 
ziua alegerilor;

Avînd în vedere totodată și faptul că potrivit art. 14 din Legea 
pentru alegerea deputaț lor in Marea Adunare Națională a R.P.R., 
numărul și delimitarea circumscripțiilor electorale se stabilește de 
către Prezidiul Marii Adunări Naționale odată cu fixarea datei ale
gerilor;

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne 
decretează:

Art. 1. — 
se stabilește

Art. 2. — 
tru alegerea 
bilite în tabelul anexă care 
decret.

Data alegerii deputaților in Marea Adunare Națională 
pentru ziua de 3 februarie 1957.
Numărul și delimitarea circumscripțiilor electorale pen- 
deputaților în Marea Adunare Națională sînt cele sta- 

----- L---- s face parte integrantă din prezentul

Președintele Prezidiului
Marii Adunări Naționale, 

dr. PETRU GROZA

București, la 1 decembrie

Hocheiști! noștri fruntași pleacă la Berim
In cwMiatele mondiale ei nu vor juca la Moscova, ci la Belgrad
Forul internațional de speciali

tate s-a declarat recent de acord 
cu propunerea făcută de Uniunea 
Sovietică, pentru ea întrecerile 
categoriei B ale campionatului 
mondial de hochei pe gheață să 
nu se mai dispute la Moscova, 
unde se vor întîlni formațiile de 
categorie A, ci ia Belgrad. Așa 
încît, conform hotăririi F.I.H.G., 
ntrecerile din categoria B a cam
pionatului mondial, în care — 
după eum am anunțat la timp — 
va juca și echipa reprezentativă a 
tării noastre, se vor disputa la 
Belgrad, la o dată care urmează 
să fie stabilită de federația de 
specialitate iugoslavă.

In vederea unei cît mai bune 
pregătiri a jucătorilor care vor al
cătui echipa reprezentativă a țării, 
un lot de hocheiști se va deplasa 
la Berlin, unde vor putea să se 
antreneze în condițiuni optime pe 
patinoarul artificial de la Werner 
Seelebinderhalle. Lotul de jucă
tori, din rîndurile cărora nu vor 
lipsi cunoscuții hocheiști Csaka I, 
Ad. Nagy, Peter, Ștefan lonescu, 
Takacs I, Torok I, Măzgăreanu. 
Fcrenczi, etc. va pleca spre Berlin 
în ziua de 4 decembrie, urmînd să 
rămîină în capitala R. D. Germane 
pînă la 20 ale lunii. Vor face de
plasarea 17 jucători, însoțiți de un 
antrenor.

Avînd în vedere importanța în
trecerii pentru care ei se pregă
tesc (Campionatele mondiale) la 
Berlin se va insista mai mult pe 
omogenizarea formației și pe al
cătuirea a trei formule de atac și 
a două perechi de fundași, bine 
sudate între ele, în așa fel încît 
schimburile să se poată face per
manent la 1,20 sau 1,40 minute.

Activitatea de ciciocros este serios amenințată
Intr-un articol recent, vorbeam 

despre golurile inadmisibile prici
nuite în cursul sezonului de 
probe pe șosea din anul 1956, de 
inconsecvența celor care au reți
nu^ date, în calendarul ciclist. 
Iată, însă, că povestea (destul de 
tristă, de altfel) se repetă și în 
•bea ce privește probele de cicio
cros.

Pentru duminică 25 noiembrie 
fuseseră programate întreceri de 
ciciocros, în organizarea comite
tului C.F.S. al raionului „23 Au
gust". Dar (și aceasta nu ne mai 
surprinde de fel) organizarea 
concursuri or a fost contraman
dată în ultimul moment. Desigur, 
motive există destule; mai mult 
sau mai puțin întemeiate.

Așa stînd lucrurile, comisia o- 
rășenească București s-a văzut 
pusă din nou în situația de a 
organiza în pripă concursuri ad 
hoc. pentru că organizatorii nu 
s-au ținut de cuvînt.

Despre întrecerile de duminică 
riu avem prea mult de spus. 2, 9. 
7 și 8. Acestea sînt cifrele care 
indică loturile de participanți pe 
categorii: fete, semicurse, ju
niori și avansați. Firește, sînt 
cifre cu totul nesatisfăcătoare și

Locțiitorul Secretarului 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, 

GHEORGHE MARUSI

1956.

hocheiștilorsosirea

privește 
intern, 

facem o

calendarul 
sîntem în 

importantă 
ca echipele

Așa se va ajunge la mărirea vi
tezei și la accelerarea ritmului de 
joc.

Spre sfîrșitul perioadei de antre
nament de la Berlin lotul nostru 
va susține două întilniri amicale 
cu două puternice echipe de club 
germane, care urmează să fie sta
bilite după 
noștri acolo.

In ceea ce 
competițional 
măsură să 
precizare. S-a hotărît 
Știința Galați, Energia Petroșani 
și Progresul Arad să fie admise 
a participa în campionatul regiu
nii Hunedoara, care va avea loc 
la Sebeș între 15 ianuarie și 15 
februarie (data exactă nu a fost 
fixată), 
giunile 
nu au 
dispute _
vingătearea din acest turneu (cam
pionatul regiunii Hunedoara) va 
avea dreptul să participe la cam
pionatul de calificare pentru cate
goria B

Aceasta, pentru că în re- 
lor formațiile respective 
nici o echipă cu care să 
campionatul regional. în

de anul viitor.
*

s-a disputat la Gheor-
•

Recent 
ghieni un meci amical de hochei 
pe gheață între două formații ale 
echipei Progresul din localitate. 
Partida a constituit un bun mij
loc de verificare a pregătirilor e- 
fectuate pînă în prezent. Au jucat 
formațiile: Galbeni: Varadi-Fo- 
dor, Solyom, Almasi, Balia, Va- 
radi II, Gyorgy. Burian ; Albaștri ; 
Csergo-Nagy, Giacomuzzi, Karda, 
Kari, Buturcă. Rezultatul final: 
4—4, prin punctele înscrise de Ai- 
massi (2), Balla, Burian, respec
tiv Kari (2), Karda și Buturcă.

care trebuie să dea serios de gîn- 
dit.

Maria Bisak (Progr.), D. Bu- 
dișteanu (Progr.) — un debutant 
cu frumoase perspective — I. 
Stoica (CCA) și N. Stepanian 
(Recolta) au fost cîștigătorii pro
belor.

Remarcăm buna intenție a co
misiei orășenești, dar măsura nu 
poate constitui, în nici un caz, 
un sistem indicat și nici o solu
ție _ eficientă : organizări în pripă, 
fără nici un fel de premii (corn 
sia nu dispune de fonduri) și 
fără să se asigure baia și ceaiul 
fierbinte, atît de necesar după o 
cursă pe vreme rece, pe zăpadă 
sau lapoviță.

Concursuri de înot pentru școlari
Incepînd de azi și pînă la sfîr- 

șitul acestei luni, Sfatul popular 
orășenesc, prin secțiunea de învă- 
țămînt și comitetul orășenesc 
C.F.S., vor organiza în orașul 
Cluj, o competiție de natăție do
tată cu cuipa „Uj Sport", Parti
cipă elevii și elevele școlilor de 7 
ani (medii și profesionale) din

7

La inot, după două zile de concurs
UN RECORD MONDIAL EGALAT 

ȘI MULTE RECORDURI OLIMPICE
Alex. Popescu in finala probei de 200 m. fluture

REPREZENTATIVA DE POLO 
PE APA A R.P. ROMINE

A CEDAT LA MARE LUPTA 
IN FAȚA ECHIPEI U.R.S.S.

Așa cum era și de așteptat, par
tida „cheie" a seriei A, care avea 
să decidă pe ocupanta locului II 
(necesar pentru calificarea in tur
neul final) a dat loc ia o dispută 
aprigă. Ambele echipe au făcut ri
sipă de eforturi, victoria revenind, 
la limită, sovieticilor. La scorul de 
4-3 echipa U.R.S.S. a jucat pru
dent, ținînd mingea pînă la fluierul 
final. Punctele învingătorilor au 
fost înscrise de Mesveniradze (3), 
Kurenoi. iar ale echipei noastre de 
Nagy (2) și Hospodar. A condus 
italianul Costa.

OPT ÎNOTĂTORI sub 
58 SECUNDE IN FINALA 
PROBEI 100 tn. LIBER

Nivelul actualei ediții a J- O. de
pășește pe cel a! tuturor olimpia
delor de pînă acum. Iată cîteva 
amănunte în sprijinul acestei afir
mații : în 1952, Ia Helsinki ameri
canul Scholes reușea un timp (57.1) 
echivalent cu a 6-a performanță 
realizată după consumarea semifi
nalelor desfășurate joi, iar suedezul 
Larsson se urca pe podiumul meda- 
liațBor mulțumită unui rezultat 
(58,2) mai shh cu 2 zecimi de se
cundă decît timpuri lut Woolsey 
(S.U.A.)... înotătorul care se va 
urca pe culoarul cu numărul 8 (co
respunzător timpului său din califi
cări). Pentru finală s-au calificat 
următorii sprinteri: 1. John Henricks 
(Australia) 55,7 (nou record olim
pic, vechiul record: Scholes 57,1); 
2. John Devitt (Australia), 56,4: 3 
Gary Chapman (Australia)' 56.9; 4. 
Richard Hanley (S.U.A.) 56,9; 5. 
Raid Patterson (S.U.A.) 57,1; 6 
Atsuhi Tam (Japonia) 57,4; 7. Aldo 
Eminente (Franța) 58.0; 8. William 
Woolsey (S.U.A.) 58,0.

Musafiri neanantați

știind că acum

Din radiogramele primite de redacția ziarului nostru, părinții lui 
Leon Rotman au aflat noi vești despre întrecerea olimpici ctști- 
gată de țiul lor. Părinții citesc, Sandu a lăsat joaca la o parte, 
iar ,Jim‘‘ — dinele lup al lui Leon — stă și el cuminte, parcă 

trebuie să fie liniște.
(Foto: M. PETRESCU)

nări pe care îl vom răsfoi împre
ună nu numai astăzi.

— Da. am aflat că fiul nostru 
a făcut treabă bană in Australia, 
a început bătrînul timplar Iosef 
Rotman să ne istorisească despre 
„isprava1' lui Leon. „Vedeți, e 
greu să găsești cuvintele în astfel 
de clipe. Am aproape 61 de ani și 
am trăit multe. Multe 
curiile pe care mi le-au 
Dar, o astfel de veste 
pînă acum și nu știu 
spun, încă nu ne-am 
veam încredere în băiatuj acesta 
dar parcă ne temeam să ne gfa- 
dim chiar așa departe...”.

Mama campionului nostru olim
pic este însă de altă părere: „Leon 

— e uin băiat tare bun. Doresc la 
toți oamenii un astfel de copil. 
Eu așa vreau să fie : cel dinții tn 
toate",.. Mama, tot mamă rămîne.

Dar, iată și o interesantă „de
clarație" a celui mai tînăr mem
bru al familiei: Sandu, nepotul tui 
Leon, un aprig suporter al cam
pionului olimpic. Sandu are deo
camdată numai cinci ani dar asta 
nu-l împiedică să spună: „Nenea 
Leon a fost cel mai bun r*

Popasul nostru in mijlocul fa-

Am crezut că vom fi primii mu
safiri neanunțați ai familiei Rot
man. Am crezut că vom suna pri
mii ta ușa modestei locuințe a 
sportivului al cărui nume a fost 
rostit ieri de nenumărate ori. Dar, 
mai „expeditivi" decît cei mai is
cusiți gazetari, prietenii ttnărului 
instalator, vecini, rude, aproape 
tot... cartierul ne-o luase înainte. 
In căsuța din intrarea Pitagora 
începuse un veritabil pelerinaj. Și 
totuși, norocul ne-a surls: i-am 
găsit pe părinții campionului o- 
limpic LEON ROTMAN fără alti 
oaspeți. Bineînțeles, am căutat să 
profităm de acest răgaz pentru a... 
umple file'e unui carnet de însem- 

orașul Cluj. întrecerile se vor des
fășura în bazinul acoperit al co
lectivului Locomotiva I.C.C.F., 
după un program stabilit de or
ganizatori. Scopul competiției este 
de a da elementelor tinere posi
bilitatea să îndrăgească acest fru
mos și util sport, cît și de a-și trece 
normele de înot G.M.A.

RECORD MONDIAL EGALAT
ȘI... DOUA NOI RECORDURI 

OLIMPICE IN SERIILE PROBEi
100 m. LIBER FEMININ

Cele mai bune sprintere ale lumii 
au confirmat excelentele rezuKate 
obținute anul acesta, încă din serii. 
Astfel, recordmana lumii, Loraine 
Cpapp a ciștigat cu ușurință seria 
din care face parte cu timpul de 
1:03,4 rezultat superior recordului 
olimpic l;05,5. Cîteva minute după 
aceea, compatrioata sa, Dawn Fra
ser, a parcurs aceeași disîanță în 
excepționalul timp de 1:02.4, cu care 
egalează cea mai bună performanță 
a lumii, pulverizînd în același timp 
și recordul olimpic... abia scris pe 
tabelă de Loraine Crapp. Printre 
cele 16 semiîina'iste întîlnim pe: 
Frasser (Australia) 1:02,4; Ctwpp 
(Australia) 1:03.4; Leach (Austra
lia) 1:04,9: Grant (C?n?<ia) 1:05,1.

SEMIFINALISTELE PRORFI
200 m. BRAS AU PARCURS 

DISTANTA IN MAI PUTIN 
DE 2 : 58 3

Și la această ediție se prevede 
pentru finală o luptă foarte strtnsă. 
Campioana olimpică va fi recru
tată. credem, dintre concurentele 
Germaniei și Ungariei. S-au califi
cat următoarele: 1. Happe (Ger
mania) 2:54.1; 2. Kil'erman (R. P. 
Ungară) 2:54.6: 3. Gordon (Anglia) 
2:55.4: 4 Eva Szekely (R.P.U.) 
2:55,8: 5. Jericevic (Iugoslavia)
2:56.0; 6. Maria Ten Elsen (Germa
nia) 2:57,5: 7. Gosden (Anglia) 
2:58,2; Lears (S.U.A.) 2:58,2.

PROBA DE 200 M. FLUTURE

Un frumos succes a înregistrat 
natali a noastră, vinei seara, la ba
zinul olimpic. Alexandru Popescu a 
obținut timpul necesar calificării sale 
în fina'a probei 200 m. fl ture El

casa campionului olm pic Leon Rotman

sînt și bsi- 
adus copiii, 
n-am primit 
cum să vă 
revenit. A-

a sosit al treilea (în seria din car* 
a făcut parte) cu timpul de 2:28,9 
clasîndu-se după recordmanul lu
mii, William Yorzick, și John Mar* 
schall, și înaintea redutabililor 
Jeno Ats, Rene Pirolley, care-1 pre
cedau „de justețe" pe lista celor 
mai buni performeri. Reprezentan
tul țării noastre s-a întrecut pe 
sine, ameliorînd cu 1,1 sec. cea mai 
bună performanță a sa (2:33,0).- 
Astă-seară, pe cele opt culoare ale 
bazinului olimpic se vor întrece 
următorii finaliști ai probei 200 m.- 
fluture: 1. Yorzick (S U.A.) 2,18,6 
(timp superior cu 4/10 sec.' celei 
mai bune performanțe mondiale în 
bazin de 50 m. și cu 15,8 sec. mai 
bun decît vechiul record olimpia 
deținut de înotătorul australian; 
Davies); 2. Tumpek (R P-U-ț
2;23,3; 3. Ishimoto (Japonia) 2:24,2; 
4. Marschall (Australia) 2:26,8 ; £- 
Wilkinson (Australia) 2:27,4; 6j 
Rios (Mexic) 2:28,1 ; 7. Nelson
(S.U.A.) 2:28.4; 8. AL POPESCU 
(R.P.R.) 2:28.9.

DEȘI AU JUCAT BINE POUȘTH 
NOȘTRI NU S-AU CALIFICAT
Tot Ieri, au continuat calificării* 

pentru turneul final de polo pe apă. 
Reprezentativa țării noastre a la- 
tîinit în cadrul seriei A echipa Iu
goslaviei. Ca și în ajun, jucătorii 
romîni au luptat pînă la epuizară; 
făcînd clipe grele adversarului. A* 
celași cusur — lipsa de rutină 'ca 
caracterizează tînăra noastră e- 
chipă — a împiedicat-o să obțină 
victoria. Rezultat final: 3—2 (2—2> 
în favoarea Iugoslaviei. De remar
cat că în prima repriză scorul era 
favorabil, la un moment dat re
prezentanților noștri, care condu
ceau cu 2—1. Au marcat: Kacic, 
Ivkovic, Vuksanovic (lug.) Szabo, 
Hosnndar (R.P.R.).

miliei Rotman se prelungește (so
neria n-a încetai tn acest timp 
să-și facă... datoria și acum sîn- 
tem cu 4-5 mai mu ți) și de „vină" 
este numai sfătoșenia plină de duh 
a tatălui campionului olimpic. It 
..părăsim" pentru cîteva clipe pe 
Leon și bătrînul Iosef ne poartă 
cu mai bine de 40 de ani in urmă, 
pe vremea cind, împreună cu ciți- 
ea prieteni se întrecea la lupte 
greco-romane Irttr-o căsuță de oe 
strada Poetului, Frig, sărăcie, lip
să de echipament, de materiale !... 
„Da, vezi mata, așa se făcea spor
tul pe-a lunci, ne spune fericitul 
tată ale cărui priviri s-au aplecat 
cu dragoste asupra unui portret. 
O amintire a lui Leon de la Festi
valul tinereții de la Varșovia.

Un „salt" peste patru decenii 
și iaiă-ne din nou vorbind despre. 
Leon, despre Olimpiadă! E rîndal 
mamei să-și împărtășească impre
siile : „Ah, dacă ați ști ce îngri
jorați eram cind am citit In ziare 
că băiatul nostru s-a accidentat. 
Cit aș fi vrut să fiu atunci lingă 
el. Să văd cu ochii mei despre ce 
este vorba. Acum însă sînt lini
ștită. Știu că n-a fost nimic grav.- 
Stnt Kmiștită și... fericită. Tare fe
ricită !**

Cu cîteva zile tn urmă, părinții 
lui Leon Rotman i-au adresai a- 
cestuia — prin radio — cîteva 
cuvinte. I-am rugat să șt le o- 
mintească. N-au rostit atunci, în 
fața microfonului, multe vorbe. 
I-au spus lui Leon doar atît: „Ne 
gkidim cu toții la tine băiatul nos
tru dnag. Sănătate și mult suc
ces !“

Acum îi vom transmite cu toții 
un călduros ..BRAVO LEON" pen
tru excepționala sa comportare!

...Și, totuși, a trebuit să părăs 
sesc ospitaliera familie Rotman. 
Soneria începuse să zbîrnîie din 
nou. Ălți musafiri își așteptau... 
rîndul. La radio București se au
zea vocea crainica'ui sportiv 'i 
„Sportivul romîn Leon Rotman a 
cucerit titlul de campion olimpic”...

Părinții lui Lean aflau acest lu
cru pentru a rut știu cita oară. 
Lacrimile de bucurie nu le-au pu
tut însă ascunde nici de data a- 
ceasta...
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IMircea Dobrescu, Nicolae Linca și Gh eorghe Negrea 
in finalele turneului

(Urmare din pag. i) 

grea a avut dificila sarcină de 
înfrunta pe campionul italian Otta
vio Panunzzi care, înainte de în
ceperea Olimpiadei, figura în pro
nosticurile cronicarilor de speciali
tate drept „omul nr. 1“ al cate
goriei. Socotit cel mai bun produs 
al boxului italian din ultimii ani, 
Ottavio Panunzzi urma să joace 
țla J.O. „cartea cea mare" a carie
rei sale pugilistice, după care „por
țile" profesionismului trebuiau să 
i se deschidă făgăduitoare. Gheor
ghe Negrea i-a stopat însă ascen
siunea. Joi, pe ringul din Mel
bourne. Negrea a luptat pentru 
victorie cu o dîrzenie rar întîlnită. 
Meciul a avut o desfășurare de-a 
'dreptul dramatică. In prima repri
ză, pugilistul romîn a dezlănțuit 
Un atac furtunos, mareîndu-ț pe 
Panunzzi cu numeroase croșeuri la 
față. In repriza următoare, Negrea 
Iși mărește avantajul, printr-o in
teligentă folosire a boxului de la 
distanță și semidisțanță. Cîteva 
lovituri, nimerind în plin îl pun 
pe Panunzzi în situație dificilă. El 
Iși revine în repriza a III-a, cînd 
profitînd de oboseala lui Negrea, 
preia un timp conducerea „ostili
tăților". La sfîrșit, în aplauzele en- 
fuzâaste ale celor 7.000 de specta
tori care asistaseră la o partidă 
de intens dramatism, Gheorghe 
Negrea este declarat — pe drept 
cuvmt — învingător la puncte.

„Ușorul" Constantin Dumitrescu 
l-a întîlnit în sferturi de finală pe 
Hwang Ei Yung (Coreea de sud). 
Evoluînd în stilul său caracteris
tic, așa numita defensivă activă, 
contraatacînd cu rapiditate și 
promptitudine, Dumitrescu și-a a- 
sigurat un avantaj clar. El a cu
cerit o victorie prețioasă, care 
i-a adus un loc în semi-finale.

La categoria miilc-ce. arcrent i
nlanul Zalazar a dispus la puncte 
de fostul campion european D. 
Wemhoncr (Germania1 iar chi
lianul R. Tapia a obținut o nouă 
victorie surprinzătoare e-t 
prin k.o. tehnic în re- III:nfz‘a 

.rutinatului pugilist cehoslovac I. 
tTorma. In limitele categorie: grea, 
jk remarcă victoria prin k.o. teh
nic în prima repriză obținută de 
sudafricanul Becker asupra „colo
sului" argentinian Jose Georgerti 
și înfrîngerea — <fe astă dată, 
la puncte — suferită de germa
nul U. Nietschke în fața italianu
lui G. Bozzano. O impresie pu
ternică a produs victoria -greu
lui" sovietic Lev Muhin asupra 
suedezului Thorner Ashman

Alte rezultate din sferturi de 
Jinală: pană: V. Safronov
[(U.R.S.S.) b.p. A. Sora (Franța); 
H. Niedzwiedzki (R.P. Polc-ă) 
b.k.o. Falsak (Argentina) ; T. Ni
chols (Anglia) b.p. S. Suzuki 
l(Japonia) ; P. Hâmâlainen (Fin- 
llanda) b.p. Jan Zachara (R. Ce
hoslovacă) ; semiușoară: H.
Kurschat (Germania) b.k.o. rep. 
AII Z. Milewski (R.P. Polonă) ; 
R. Mc Taggart (Anglia) b.p. A. 
.Vairolafto (Franța) ; A. Leghetko 
[(U.R.S.S.) b.p. C. Beatle (Ca
nada) ; ușoară: VI. Enghibarian 
[(U.R.S.S.) b.p. Claude Saluden 
[(Franța) ; H. Loubscher (Africa 
de Sud) b.p. Joe Shaw (S.U.A.); 
Franco Nenci (Italia) 
Manilla (Argentina);
C. ~ 
ger 
Satkov (URSS) 
Rinaldi (Italia) ;

a-1

b.p. A.
_ . _ mijlocie :

Chapron (Franța) b.p. Ro- 
House (S.U.A.) ; G. 

bate neprez. G.
semigrea : Jim

Boyd (SUA) b.p. Luciano Rodolfo 
Diaz (Argentina); Romuald Mu- 
rauskas (URSS) b.p. T. Madigan 
(Australia) ; Carlos Lucas (Chile) 
b.p. A. Wojciechowski (R.P, Po
lonă) ; grea: Tom Pete Radema
cher )
mec (R. Cehoslovacă).

(SUA) b.k.o. rep. II J. Ne-

SEMIFINALELE
Semi'finalele s-au desfășurat in 

mijlocul unui interes enorm. Spec
tatorii, cafe-iși procuraseră bilete 
de intrare cu multe luni în urmă, 
au‘ocupat pînă la ultimul loc tri
bunele încăpătoarei arene din Mel
bourne. Spre marea noastră satis
facție, la sfîrșitul celor două reu
niuni, am putut înregistra excep
ționalul succes al celor trei bo
xeri romîni — Mircea Dobrescu, 
Nicolae Linca și Gheorghe Negrea 
— care ș-au calificat în finalele 

competiției-. C. Dumitrescu ș pier
dut la puncte în fața italianului 
Nenci.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
desfășurarea meciurilor în care au 
evoluat reprezentanții noștri. In li 
mitele categoriei muscă, Mircea 
Dobrescu l-a înfruntat pe reduta
bilul pugilist irlandez J .Caldwell. 
Avantajat de alonja sa respecta
bilă, irlandezul a lovit maj mult 
în prima repriză, folosind cu multă 
pricepere directele. In repriza a 
doua, Dobrescu reușește să se a- 
propie de mai multe ori în ,.corp 
ia corp" și, prin cîteva „serii" 
furtunoase, echilibrează situația. 
Ultima repriză a fost în întregime 
la dispoziția boxerurui romîn. care 
a atacat irezistibil, cu o vigoare 
rar întîlnită. Aplauzele care au ră
sunat deseori în cursul acestei dis
pute s-au transformat în ovații 
atunci cînd crainicul a anunțat 
victoria la puncte a Jui Mircen 
Dobrescu.

Un rezultat pur șl simplu sen
zațional, care a întrecut chiar și 
cele mai optimiste așteptări, a în
registrat Nicolae Linca în semifi
nala categegiei mijlocie. El a avui 
dificila sarcină de a-și măsura 
forțele cu renumitul boxer brita- 
uk Ni-cky Gargano, campionul Eu- 
ropeL In ultimele luni, Gargano a 
iost cei maj comentat boxer ama- 
~r din rjme, în legătură cu apro
piata sa trecere la profesionism. 
Râs turn: nd toate pronosticurile, 
Nicolae Linca l-a învins fără drept 
de apet pe faimosul campion en- 
etoz.

Al treilea boxer romîn care a 
obținut calificarea în finate-este 
semigreul Gheorghe Negrea care, 
•eri la Melbourne, l-a Jnvins pe 
chilianul Carlos Lucas. Partida a 
aviit o desfășurare echilibrată. 
Prima repriză a fost egală. In re
priza următoare. Negrea domină 
ciar, purtîndu-și adversarul prin 
toate colțurile ringului și acumu- 
lînd un avantaj consistent, care 
s-a dovedit în cele din urmă de
cisiv, deoarece ultima repriză a 
avut din nou un aspect egal. De
cizia la puncte i-a revenit lui 
Gheorghe Negrea,

La categoria ușoară, Constantin 
Dumitrescu a fost întrecut la punc
te de italianul Franco Nenci. Pri
mele două reprize au aparținut 
lui Nenci, dar Dumitrescu și-a re- 

parte a meciulu 
situația.

astă dată o

de box!
cină grea, a dat învingător la 
puncte pe Franco Nenci.

In finalele, care au loc astăzi, 
vor urca deci treptele ringului trei 
boxeri romîni. MIRCEA DOBRES- 
CU îl va totîlni pe englezul T. 

SPINKS, NICOLAE LINCA va în
crucișa mănușile cu 
FRED TIEDT, iar I 
NEGREA va fi opus 
BOYD (S.U.A.).

Iată rezultatele 
muscă: M. Dobrescu 
J. Caldwell (Irlanda); T. Spinks 
(Anglia) b.p. R. Libeer (Franța); 
cocoș: W. Behrendt (Germania) 
b.p. F. Gilroy (Irlanda); So Son 
Ciu (Coreea de sud) b.p. C. Ba- 
rientos (Chile); pană: V. Safronov 
(U.R.S.S.) b.p. JJ. Niedzwiedzki 
(R. P. Polonă); T. Nichols (An
glia) b.p. P. Hămălainen (Fin
landa); semiușoară: H. Rurschat 
(Germania) b.p. A. Byrne (Irlan
da); R. Mc. Taggart (Anglia) b.p. 
A. Leghetko (U.R.S.S.); ușoară: VI. 
Enghibarian (U.R.S.S.) b.p. H. 
Loubscher (Africa de Sud); F. 
Nenci (Italia) b.p. C. Dumitrescu 
(R.P.R.; semfmijlocie: N. Linca 

4R.P.R.) b.p. N. Gargano (An
glia); F. Tiedt (Irlanda) b.p. N. 
Hogarth (Australia); mijlocie-ușoa- 
ră: L. Papp (R. P. Ungară) b.p. 
Z. Pietrzykowski (R. P. Polonă);

' J. Torres (S.U.A.) b.p. /. Mc Cor
mack (Anglia); mijlocie: 6. Sat- 
kov (U.R.S.S.) b.k.o. reț>. II V. Za- 
lazar (Argentina); R. Tapia (Chi
le) b. nepr. G Chapron (Franță); 
semigrea: J. Boyd (S.U.A.) b.p. 
R. Murauskas (U.R.S.S.); Gh. Ne
grea (R.P.R.) b.p. Carlos Lucas 
(Chile); grea: T P. Rademacher 
(S.U.A.) b.k.o. repAIII Becker 
(Africa de Suri); Lev 
(U.R.S.S.) b.k.o.t. rep. III G. 
Bozzano (Italia)

OLGA ORBAN
LA

A DOUA; DIN LUME 
FLORETĂ

venit în ultima 
și a echilibrat 
care a avut de

1 
Juriul, 

sar-

AZI LA MELBOURNE
DIMINEAȚA

BASCHET: turneul de conso
lare.

SCRIMA t spadă (individual).
CAIAC-CANOE: 500 m. caiac 

femei (serii); 1000 m. caiac și 
fcanoe (serii).

TIR: talere (100 focuri); ar- 
Snă liberă calibru mare (120 
tocuri).

ATLETISM: înălțime femei
^calificări).

LUPTE LIBERE: finalele. 
fcOTBAL.

DUPA-AMIAZA
BASCHET: turnel final

NATAȚIE: înot: 4x200 m. 
bați (serii) ; polo

SCRIMA: spadă (individual)
FOTBAL
ATLETISM : maraton; 

femei (serii și finală) ; 
(semifinale și finală) ; 
femei (finală) ; 1.500 m. 
4x400 m. finală.

CAIAC-CANOE: 500 
femei (finală); 1000 m. 
canoe (finală)

SEARA

băr-

4x100 m. 
4xlOQ m.
înălțime 
(finală);

m. caiac 
caiac și

irlandezul 
GHEORGHE 
negrului JIM

semifinalelor:
(R.P.R.) b.p.

Muhin

5 Știrile și reportajele privind® 
^desfășurarea J. O. de la Mel-W 
(bourne au fost întocmite pez) 
pbaza relatărilor trimisului nos-® 
7tru special RADU URZICEANUg 
< șt a informațiilor Agerpres. ®

SCRIMA: spadă 
LUPTE LIBERE: 
BOX: finalele 
NATAȚIE : înot:

femei (finală); 200 
nală); 400 m. liber
sărituri de la trambulină, bărbați 
(finală) ; polo.
‘ BASeHETHSHTetil filial

(individual) 
finalele

100 m. liber 
m. fluture (fi- 
bărbati (serii);

(Urmare din pag. 7)

dar încordată ca o leoaică, surprinde 
adversarele prin viteză sau Ie su
focă prin insistență. Rînd pe rînd, 
cinci concurente sînt învinsele ei 
(între timp Olga pierde un singur 
asalt) și astfel, ea s-a calificat fără 
emoții în etapa următoare ; semifi
nalele. Succesul din „eliminatorii" 
este îndelung comentat. Străinii 
sînt stupefiați de ușurința cu care 
Olga a reușit să „zburde" în cea 
mai g-ea serie a concursului, serie 
din care au fost eliminate Rastvo- 
rova și Kovacsnne șrdin care (după 
cum vom vedea mai tîrziu) toate 
cele patru calificate (Scheen, Ga
rihle, Lachmann și — bineînțeles 
Orban — au ajuns — pînă la ur
mă — în turneul finaL

...DAR CALIFICAREA IN FINALA 
SE OBȚINE... SEARA!

In semifinală (desfășurată joi 
după masă), ltiorurile s-au petre
cut aidoma. Noi surprize (Dcmo’ki 
este eliminată după baraj cu 
Sclieen) și din nou o comportare 
reconfortantă din partea Olgăi Or
ban. învinsă la început la limită da 
relebra Delbarre (l—3), Olga ÎȘ* 
asigură calificarea în finală (deci, 
cea mai mare performanță înre
gistrată vreodată 
mîni în J.O.) prin 
secutive: Romary 
Scheen (Anglia) 
(Mexic) 4—1. In 
Colombetti, Lachmann, Garihle și 
(surpriză) Muller-Preiss obțin ca
lificarea, în timp ce Efimova și 
Mitchel (S.U.A.) părăsesc întrece
rea. Deci, reprezentanta noastră 
țmezina concursului de floretă) a-

de scrimerii ro- 
trel victorii con- 

(S.U.A.) 4—3, 
4—2 și Tavia 
cealaltă grupă.

junge printre primele opt din lume 
alături de: Scheen, Delbarre, Ga
rihle, Colombetti, Romary, Lach
mann și Muller-Preiss. Ultima lor 
dispută (programată pentru vineri 
după amiază în sala centrală din 
Saint Kilda) urmează să desemneze 
campioana olimpică, medaliile de 
argint și bronz și — desigur — 
Ierarhia floretisțelor dto lume pen
tru un an (pînă la viitoarele, cam
pionate mondiale). Miza întrecerii 
este foarte mare, toate participam 
tale au justificate pretenții la su
premație, dat...

...OLGA ORBAN este a doua Bo* 
retistă a lumii!

Valoarea Olgăi Orban 6e con
turează din ce în ce mâi precis. 
Printre favorite se numără acum 
și ea. Olga culege victori; fără 
drept de apel la Delbarre (4—2),. 
Colombetti (4—3), Muller-Preiss 
(4—0) sau Lachmann (4—2). Spec
tatorii (sala era plină pînă la re
fuz) susțin cu entuziasm pe tînăra 
reprezewtântă a R.P.R., care, prin- 
zînd parcă aripi în ciuda oboselii 
care o năpădea, învinge în conti
nuare: Romary (4—1) și Scheen 
(4—1). Dar cu cit se apropie de 
titlul olimpic cu atît emoțiile cresc 
(tinerețea și lipsa de rutină se 
resimt), sugrumîndu-i reflexele, 
parcă și calmul șl rezistența. Ga- 
rihle învinge cu 4—2. Olga este 
la egalitate cu cealaltă revelație a 
întrecerii, englezoaica Scheen: 6 
victorii, o înfringere fiecare! Ex
celent rezultat pentru o finală 
olimpică. Oricare dintre aceste 
două merită să poarte cununa de 
lauri. Ultima încercare: Olga Or
ban—Gillian Mary Scheen pe plan
șe pentru barajul pentru locurile 
1—2. Liniște deplină, încordare 
totală. Orban aruncă în luptă 
toate resursele sale și atacă. Vîr- 
ful nu prinde. Riposta lui Scheen 
ajunge: 1—0 pentru Gillian. O 
nouă încercare nereușită din partea 
Olguței (Ah! Lipsa asta de rutină 
cît de mult se resimte... Nu-i ni
mic, Olguța! Ai numai 18 ani, vii
torul îți surîde... Viața sportivă 
îți este mai larg deschisă decît lui 
Scheen, Delbarre, Garihle ca să 

nu mai vorbim de Muller-Preiss, 
astăzi pentru a cincea oară la J.O. 
Tu astăzi a doua, mîine desigur 
prima). Ați înțeles, barajul a fost 
cîștigat de Gillian Scheen, Scor 
4—2. Scheen campioană olimpică, 
Olga Orban medalia de argint! Pu
tea fi și invers! A lipsit foarte 
puțin!

In fine, campionatul olimpic de 
floretă femei a luat sfîrșit cu ur
mătorul clasament: L. Scheen (An

glia) 6 v. (după baraj)—campioa
nă olimpică; 2. OLGA

3. Renee Garihle
4. Janice Romary
5. Rate Delbarre

6. Karen Lachmann 
marca) 2 v.; 7. Hellen 
Preiss (Austria) 1 v.; 8. 
Colombetti (Italia) 1 v.

ORBAN 
(Franța) 
(S.U.A.) 
(Franța)

(Dane- 
Muller-
Bruna

R. U.

talere) în fruntea clasamentului se 
află italianul Rossini cu 145 t. ur
mat de polonezul Smelcynski 143 t., 
sovieticul Moghilevski 143 t., Ni- 
katidrov (U.R.S.S.) 142 t. și alții. 
Rămîne ca ultima manșă să hotă
rască configurația definitivă a cla 
samentului general...

Hochei pe iarbă 
Au luat sfîrșit 

jocurile preliminare
Vineri au luat sfîrș't toate jocurile 

din cadrul preliminariilor turneu
lui de hochei 
ultimele 
în cadrul 
seria C, 
cu 5—1 . _________
Zeelande, iar echipele Belgiei 
Germaniei au terminat la egalitate : 
0—0. Miercuri, echipa din Singapore 
a obținut o nouă victorie comodă în 
fața reprezentativei 'Afganistanului 
de care a dispus cu 5—0. Echipa

Primul campion olimpic de tir: 
Pentti Lîihkhisvuo (Finlanda) 
învingător la pistol precizie
In sfîrșit a venit ș' rentru ama

torii de tir vremea primelor vești 
de la Melbourne.

Primul care a urcat podiumul de 
premiere instalat la Williamstown 
a fost finlandezul Pentti Linuoosvuo 
cîștigător — surprinzător — al 
probei de pistol precizie. Deși în 
concurs erau prezenți campionul 
european și recordmanul mondial 
al probei (A. Iasinski), celebrul tră
gător suedez Thorsten Ulman și alțî 
specialiști, totuși victoria a reve
nit finlandezului Linuoosvuo cu 556 
puncte (recordul mondial • 555 p.), 
nou record olimpic (vechiul record 
—- 553 p. — aparținea trăgătorului 
american Huelet Benner). Același 
număr de puncte a fost realizat șî 
de concurentul sovietic M. Umarov
(clasat pe locul 2), dar la barajul Indiei a înregistrat cel mai mare 
pe „muște" victoria a revenit fin- al turneului în dauna reprezen-
”, ‘ tativei S.U.A. de care a dispus cu

landezului cu 26 24. Pe locurile ur- jg—q, jar reprezentativale Mailayei 
mătoare s-au clasat Pinion (S.U.A.) și Kenyei au terminat nedecis : 1—1. 
551 p., Kosaka (faponia) 550 p., Joi, echipa Germaniei a terminat 
Iasinski (U.R.S.S.) 550 p„ T. UI- ț* egalitate cu Pakistanul: 0-0

, jar Noua Zeelanda a dispus cu 3—0 
man (Suedia) 549 p. ©sticle echipa Belgiei.

după dodă nuioșe J150 V vineri, in cadrul seriei A, pe cea a Angliei cu 6—1 (3—1).

întîlnirea dintre echipele Afganista
nului și S.U.A. s-a term viat cu re
zultatul de 5—1 în favoarea primi
lor. In seria B, Ang ia a dispus de 
Aîis'r.:'!a cu 2 — 1.

Astăzi se rejoacă meciul de fotbal 
U.R.S.S. — Indonezia

pe iarbă. Iată 
rezultate înregistrate 

turneului: marți, în 
Pakistanul a învins 

reprezentativa Noii 
Ș»

Fotbalul nu se dezmin'.e nici la 
Olimpiadă ! El a oferit joi o sur
priză prin rezultatul înregistrat în 
partida dintre echipele Uniuni; 
Sovietice și Indoneziei- Făcînd_ un 
joc de disperată apărare, fotbaliștii 
indonezieni au reușit să țină. în 
șah înaintarea echipei sovietice, 
menținînd timp de 120 de minute 
(partida s-a prelungit conform re

gulamentului, cu do-uă reprize a 
cîte 15 minute) scorul de 0—0. 
Conform dispozițiilor regulamen; 
tare, întîlnirea a fost programată 
pentru astăzi, cînd se mai dispută 
și meciul Australia—India.

Specialiștii care au urmărit par
tida U.R S.S. — Indonezia subli
niază că fotbaliștii sovieîici au gre
șit neîn cerci nd poarta de la dis
tanță. In acțiunile personale 
Pe care le-a inițiat ei au pierdut de 
regulă balonul din pricina aglo
merării din fața porții indoneziene, 
unde se afla masată întreaga apă
rare, plus 2—3 atacanți.

In singurul joc al zilei de vineri, 
echipa R.P. Bulgaria a întrecut



AU PUTUT SALVAolimpici

«...

(BRAZILIA)

m Adehmar 
i este indis- 
aloros repre- 
țării sale și 

e, dună cum 
ki. Tot odată 
iespre el că 
in săritor de 
. La Helsinki 

prima oară 
u un rezultat 
cut multă vîl- 
istintrecut în 

(U.R.S.S.) 
Joi ani la 

I.„ne, Da Sil-
:sia recordu- 
16.56 m. La 
tigat a doua 
S' olimpic, cu 
16,35 m. nou

S’

(Australia)

tă fată suplă, 
? voie bună, a 

tn lumea cele- 
i mondial. Deși 
1 sprintul acum 

auzise despre 
ă la începutul 
stei sportive a 
regătîta pentru 
nă a ei să coin- 
. La patru ani, 
ta ei Marjorie 
elsinki recordul 
,4) Betty Cuth- 
idney, în acest 
cordul mai aș 

dar Betty n-a 
înscris din nou 
:ordurilor mon 
ackson chiar în 
jrobei, în fața 
or l.A.A.F. Nu 
Beity Cuthbert 

jorinteră... cele 
"(100 și 200 m.) 
sosință.

bNNO

rigine japone- 
în vîrstă de 
loială cel mai 
J^cel mai bun
. Nici unul 
i nu a cucerit 
ictorii interna- 
(onno. Pe mă- 
în greutate, 
tmpion olimpic 
egoria ușoară, 
ode. La I. O. 
cucerit meda- 
la categoria 

și 1954 devine 
a categoriile 
ipectiv mijlocie 
e 407,5 kg. și 
! Melbourne, 

primul loc la 
i 447,5 kg co
luri ale lumii.

VINTUL PUTERNIC ȘI FRIGUL PĂTRUNZĂTOR, NU
VECHILE RECORDURI OLIMPICE

Probele atletice desfășurate joi 
pe stadionul „Cricket Ground" au 
fost influențate de timpul rece și 
de vîntul puternic. Aceste candi- 
țiuni atmosferice nefavorabile au 
făcut ca cei mai muhți dintre par
ticipant să nu se sântă în largul 
lor și deci, să nu concureze la a- 
devărata valoare. Din aceste moti
ve, rezultatele tehnice înregistrate 
nu se ridică la înălțimea așteptă
rilor, mai puțin, poate, performan
țele obținute în semifinalele cursei 
de 200 m. plat femei.

UN ÎNVINGĂTOR MULT 
„DISCUTAT"...

kins, care termină foarte puternic. 
La fel de tare termină cursa germa
nul Haas și finlandezul Helsten. 
în timp ce Jones a rămas departe.

Rezultatele tehnice: 1. Jenkins 
(S.U.A.) 46,7 sec. — campion o- 
limpic —; 2. Haas (Germania) 46,8 
sec.; 3-4. Ignatiev (U.R.S.S.) și 
Helsten (Finlanda) 47,0 sec.; 5. 
Jones (S.U.A.) 48,1 sec.; 6. Spence 
(Africa de Sud) 48,3. Clasamentul 
primelor locuri a fost comunicat 
după developarea fotografiei de 
sosire.

SURPRIZE ȘI IN SERIILE 
DE LA 1.500 m.

la

...a fost cel al cursei de 3.000 m. 
obstacole. Discuțiile au provenit 
în urma descalificării alergătorului 
englez Brasher (cîștigătonul pro
bei) și au continuat multe ore a- 
poi, chiar și după recalificarea aces
tuia. Dar să descriem desfășurarea 
acestei întreceri. Imediat după ple. 
care, în fruntea plutonului alergă
torilor s-a instalat atletul norvegian 
Larsen, care imprimă cursei un ritm 
foarte rapid. După două ture el se 
află înaintea celorlalți cu un avans 
de peste 50 de metri. Dar urmă
ritorii săi nu acceptă această si
tuație pentru prea mult timp, și 
fac eforturi însemnate pentru a-1 
ajunge. După două ture Larsen este 
ajuns 1 Este rindul maghiarului 
Rozsnyoi să încerce o evadare, dar 
Larsen nu-i lasă loc de trecere la 
coardă și recordmanul lumii re
nunță. Nu însă pentru mult timp 
Aproape de jumătatea cursei Rozs
nyoi trece în frunte, apoi pentru 
cîteva sute de metrL îl imită sovie. 
ticul Rjiscin. La intrarea în ultimul 
tur pe primul plan al cursei se gă
sesc Rozsnyoi și Larsen. Se pare 
că Învingătorul va fi ales dintre 
acești doi valoroși atieți. Iată insă 
că din urmă vine foarte puternic 
englezul Brasher, care nu se ..vă
zuse" deloc pînă acum. Cu un finiș 
foapte puternic îi aiunge pe cei doi, 
In imediata apropiere a gropii cu 
apă. In momentul săriturii peste 
groapă, Brasher îl jenează puțin 
pe Larsen și Iși continuă nestin
gherit impresionantul său finiș pînă 
la Iinia de sosire. Juriul de arbitri 
considerind că Brasher l-a jenat pe 
Larsen, l-a descalificat pe concu
rentul englez. Astfel că pe tabela 
de rezultate sînt afișate numele lui 
Rozsnyoi. Larsen și Laufer. clasați 
pe primele trei locuri. In continuare 
însă se anunță că acestea nu sînt 
rezultatele definitive, deoarece, de
legația engleză a făcut apei împo
triva descalificării lui Brasher. 
După lungi desbateri. juriul de 
apel hotărăște recalificarea atle
tului englez, mai ales că și Lapscn 
a declarat că nu are nimic de o- 
blectat împotriva lui Brasher.

Rezultatele tehnice: 1. Brasher 
(Anglia) 8:41.2 — campion olimpic 
nou record olimpic; vechiul reoord 
de 8:54.4 aparținea hii H. Ashen- 
feilterr (S.U.A.); 2. Rozsnvoi (Un
garia) 8:43,6. 3. Larsen (Norvegia) 
8:44,0; 4. Laufer /Germania)
8:44,4; 5. Rjiscin (U.R.S.S.) 8:44,6; 
8 Disley (Anglia) 8:44,6.

RECORDMANUL LUMII ÎNVINS 
CATEGORIC

înaintea cursei de 400 m. plat 
primele șanse le însuma recordma
nul hjenii Lou Jones oare alergase 
chiar în acest an 45,2 sec. Dar pre
liminariile au arătat că el nu de
ține cea mai bună formă, deși lă
sase impresia că nu a ferțat cu 
nimic mai mult deeit a avut nevoie 
pentru a se califica.

După serii și semifinale, extrem 
de tari, toți așteptau o finală de 
zile mari... (In semifinale fuseseră 
înregistrate următoarele performan- 
te: Jenkins — 46.1; Helsten —46.1 
nou record finlandez: Haas — 46.2; 
Ignatiev — 46,8; Spence — 47,2; 
Jones — 47,4).

In finală — desfășurată pe o 
adevărată furtună — Jones are un 
start foarte bun și aleargă excep
țional pe prima parte a cursei. La 
intrarea în cea de a doua turnan
tă el are un avantaj de peste 7 
metri înaintea celorlalți. La jumă
tatea turnantei însă, Jones începe 
să „bată pe loc" și Ignatiev, în ur
ma unui splendid efort, îl ajunge. 
In linia dreaptă Ignatiev iese pri
mul cu un avantaj de 2 m. Pe ulti
ma porțiuns se dă o luptă acerbă. 
Ignatiev nu rezistă mult timp și 
■pe ultimii metri este ajuns de Jen-

Și preliminariile cursei de 1.500 
m. s-au încheiat cu o serie de mari 
surprize. Recordmanul lumii Istvan 
Rozsavolgy, campionul olimpic Jo
seph Barthel și valoroșii alergători 
suedezi Eriksson și Waern, nu au

mai ales că proba s-a încheiat cu 
puțin așteptata victorie a atletei 
sovietice Tamara Tîșkievici, în 
dauna recordmanei olimpice și 
mondiale, Galina Zîbina.

Cucerirea acestui titlu de mare 
cinste vine să recompenseze mun
ca și eforturile acestei tinere atle
te sovietice.

Rezultatele tehnice: 1. T. Tîș
kievici (U.R.S.S.) 16,59 m. —
campioană olimpică; record olimpic 
vechiul record de 15,28 m. aparți
nea Zîbinei —; 2. Zîbina
(U.R.S.S.) 16,53 m.; 3. Werner
(Germania) 15,61 m.; 4. Dojnikova 
(U.R.S.S.) 15.54 m.; 5. S. Poper 
(Noua Zeelandă) 15,34 m.; 6. 
Brown (S.U.A.) 15,12 m.

LUPTA STRINSA PENTRU 
CALIFICAREA LA 4x400 tn.

Tamara Tîșkevici (U.R.S.S.).

reușit să se califice pentru fina'ă. 
Rezultatele celor trei serii sînt ur
mătoarele : SERIA I-a: 1. Richtzen- 
haim (Germania) 3:46,6. 2. Jung
wirth (Cehoslovacia) 3:46,6; 3. Boyd 
(Anglia) 3:47,0; 4. Halberg (Noua 
Zeelandă)^3:47,2; 5. Rozsavolgy
(Ungaria^ 3:49,4; SERIA II-a: 1. 
Lincoln (Australia) 3:45,4; 2. Wood 
(Anglia) 3:46,6; 3. Delaney (Irlan
da) 3:47,7; 4. Tabori (Ungaria) 
3:48,0; 5. Eriksson (Suedia) 3:49,(q 
SERIA Ill-a 1. Scott (N. Zeelandă) 
3:48,0. 2. Hawson (Anglia) 3:48,0; 
3. Landy (Australia) 3:48,6. 4. Niel
sen (Danemarca) 3:48,6; 5. Waern 
(Suedia) 3:48,8.

Primii 4 clasați din fiecare serie 
s-au calificat pentru finală.

CUTHBERT A CIȘTIGAT 
ȘI PE 200 m.

împărțite în trei senii echipele 
participante la ștafeta de 4x400 m. 
și-au disputat șansele calificării 
pentru finală. Rezultatele prelimi
nariilor sînt desigur destul de sur
prinzătoare dacă ținem seama de 
necalificarea echipei Franței, cam
pioană a Europei, și a echipei 
U.R.S.S.

Iată rezultatele înregistrate: se
ria I: 1. Anglia 3:08,7; 2. Jamaica 
3:10,9; 3. UR.S.S. 3:11,1; seria a 
II-a: 1. Canada 3:10,5; 2. S.UA. 
3:10.5; 3. Cehoslovacia 3:10,8; seria 
a Ill-a; 1. Germania 3:09,8; 2. 
Australia 3:103.

Echipele clasate pe 
locuri în fiecare serie 
pentru finală.

ALT RECORDMAN 
ÎNVINS

primele două 
s-au calificat

MONDIAL

celor... zece 
fost aș tepta

pe 
mai 
din 
nou

Complexa probă a 
probe (decatlonul) a 
tă, desigur, cu tot interesul 
care îl merită. Se întreceau cei 
buni poliatloniști ai lumii și 
lupta acestora era așteptat un

Atletele australiene au dominat 
și desfășurarea celei de a doua 
ppobe de viteză din cadrul actua- 
leior#intreceri olimpice, și, ca și 
la Helsinki, o reprezentantă a a- 
cestei țări a reușit frumosul rezul
tat de a cuceri medaliile de aur 
ale ambelor probe. Este vorba a- 
cum de tînăra Betty Cuthbert 
(antrenată chiar de Marjorie Jack- 
son) ale cărei evoluții la 200 m. 
au fost la o înaltă valoare: 23,5 
sec. în serii; 23,6 sec. în semifi
nale și 23,4 sec. în finală. Semifi
nalele au adus eliminarea surprin
zătoare a campioanei europene 
Maria Itkina, care deși a sosit la» 
egalitate cu australianca Crooker, 
neexistînd fotografia sosirii, nu a 
fost calificată.

Pinala a prilejuit o întrecere 
spectaculoasă, urmată cu mare 
interes de spectatori. Ea a revenit, 
în mod normal, atletei australiene 
Cuthbert. De subliniat compor
tarea bună pe care a avut-o atleta 
germană Crista Stubnik, care, ca 
și la 100 m., a ocupat locul doi. 
Rezultatele tehnice: 1. B. Cuthbert 
(Australia) 23,4 sec. (23,6) —. 

campioană olimpică; record mon
dial și olimpic egalat — ; 2. Stub
nik /Germania) 23,7 sec. (23,9); 
3. Mathews (Australia) 23,8 sec. 
(24,3); 4. Crooker (Australia)
24,0 sec. (24,3); 5. Paul (Anglia) 
24,3 sec. (24,2); 6. Kohler (Germa
nia) 24,3 sec. (24,3). In paranteze 
publicăm rezultatele înregistrate de 
aceste atlete în semifinale.

TAMARA TIȘKIEVICI A INTRE- 
CUT-O PE ZÎBINA!

Lupta celor mai puternice arun
cătoare de greutate nu a fost lip
sită de interes, deoarece rezultatele 
obținute de fiecare dintre compe
titoare sînt de o bună valoare Și

că pîdă la urmă nu a mai lost 
vorba de nici un record al lumii, 
ci doar de recordul ol’mpic al de
catlonului care a fost majorat cu 
50 de puncte.

înaintea startului, cele mai multe 
șanse i se acordau recordmanului 
mondial Rafer Johnsson. 
însă s-a acomodat 1 
dificilele condițiuni 
decit compatriotul 
Campbel, — medalia 
Helsinki — căruia 
dreptul de a se urca pe primul loc 
a] podiumului olimpic. Bună a fost 
comportarea atleților europeni 
Kuznețov. Paion și Lauer.

REZULTATELE TEHNICE: 1. 
M. Campbel (S.U.A.) 7937 p.
(100 m. — 10.8; lungime — 733; 
greutate — 14.76; înălțime — 139; 
400 m. — 48.8; HO m. g. — 1431: 
disc — 44. 98; prăjini — 3.40; su
liță — 57,08; 1500 tn. — 4:50,6); 
campion o'impic; recordman olim
pic: vechiul record de 7387 p. a- 
parfinea compatriotului său Ma
thias; 2. Johnson (S.U.A.) 7.587 p. 
(10.9 -734 — 14.48 - 133 — 493 
— 15,1 — 42,17 — 3,90 — 6037 — 
4:543) ; 3. Kuznețov (U R.S-SJ 
7,465 p. (11,2 — 7,04 — 14.49 — 
1,75 — 503 — 14,9 — 4433 — 
3,95 — 65,13 — 4:533 A Paion 
(U.R.S.S.) 6-930 p. 5. Lauer (Ger
mania) 6.853 p.; 6 
mania) 6.773 P

SERIILE ȘTAFETE)

Acesta 
mai greu cu 

atmosferice, 
său Milton 
de argint la 
i-a „cedat"

Maier (Ger-

DE 4x100

împărțite taOptsprezece echipe
4 serii au hiat startul In prefirai- 
nariile cursei de 4x100 m. Iată re
zultatele: seria l-a: 1. S.U.A. 40,5. 
2. Anglia 413; 3. Pakistan 41A seria 
II-a: 1. Australia 40,6; 2 Franța 
40,8; 3 -Germania 40,8; seria Ill-a: 
1. U.R.S.S. 40,7; 2. Italia 4D3; 1 
Brazilia 4L6; seria IV-a: 1. Po
lonia 40,9; 2. Ungaria 41,5; 3-Japo
nia 42,2. Toate aceste echipe s-au 
ca'iiicat pentru semifinale.

record mondial. Din păcate, timpul 
neprielnic a inlluențat desfășura
rea fiecărei probe în parte, astfel

Poate că atletul grec tieorge Roubanis așterne mai mult dectt o 
semnătură pe carnetul cu amintiri al grajioasei înotătoare australiene 
Beverly Bainbridge. Prieteniile se leagă ușor printre „consătenii'' 

Heidelbergului din Melbourne,
(Foto Associated Press)

Favoriții au trecut cu bine 
turul II, la lapte lâere

Joi au continuat întrecerile din 
cadrul turneului de lupte libere. In 
tarul do; favoriții zu învins din 
nou cu destulă ușurință. Ia cadrul 
categorie: muscă Țalkataman-dze 
(U-R.S.S.) a întrecut — intr-un 

| mec derbi — pe concurentul ja- 
| pcr.ez T. Asa: Campionul mondial 

Akbas (Turcia) ca și un alt pro- 
I babil finalist iranianul Kojasteh 
I an cbținut de asemenea, două vic- 
j tarii concludente. In categoria co- 
. coș. Da glint anii (Turcia). Șahov 

(U.R.S.S.), Yagcubi (Iran) și M. 
Lizuka (Japonia) s-au calificat 
fără eforturi*  deosebite pentru tu
rul următor, primii trei obținind 
victoriile prin tuș in cîteva mtaute-

La categoria pană s-au înscris 
mulți concurenți, de valoare des
tul de apropiată. O întrecere ur
mărită ca foarte mare interes a 
fost aceea dintre campionul mon
dial Sasahara (Japonia) și luptă
torul sovietic Salimulin. Primul 
și-a confirmat înalta sa valoare 
dSăpunind la puncte de Salimulin. 
Ia alte întîinir- s-au remarcat Sit 
Dfarcia), Ghivetchi (Iran), Mewis 
(Belgia) și Roderick (S.U.A.), 
care s-au calificat pentru turul III

O nouă victorie a obținut V. Ba- 
lavadze (U.R.S.S.) în cadrul ca
tegoriei semimijloci. Luptătorul 
sovietic se dovedește astfel cel 
mai bun din categoria sa. Prin 
victoria asupra fibptaezului Arca- 
iev, Shirtladze (U.R.S.S.) a reu
șit să se califice în turul următor 
și s-ar putea chiar să între în fi
nala categoriei mijlocii Foarte 
disputată a fost întîlnirea din ca
dril! categoriei semigrea diatre Ku
taev (U.R.S.S.) și campionul mon
dial Adil Atan (Turcia). Cei doi 
luptători — ambii pretendenți la 
titlul olimpic — au depus eforturi 
deosebite pentru a cîștiga întrece
rea. La capătul celor 15 minute de 
tapti sportivul sovietic a fost de
clarat învingător, cbținrnd astfel o 
splendidă victorie. In sfirșit, în ca
tegoria grea Kaplan (Turcia) și A- 
Itaev (R.PB.) — mai mult ca si
gur finaliști — și-au învins cu 
foarte mare ușurință adversarii 
respectivi.

* IERI, PRIMELE SURPRIZE]

EXtpă turul doi au fost eliminați 
o serie de luptători și de ieri di
mineață întrecerea se poartă mai 
ales între cei eare aspiră Ia pri
mele tocuri. Tot ieri s-au înregis
trat ți primele surprize. Astfel, la 
eat. pană Ghivetchi (Iran) și 
Gungor (T) au fost întrecuți de 
doi „outsideri", iar, la cat. ușoară 
Toth (R.P.U.) l-a intrecut la 
puncte pe fostul campion olimpic 
Oile Anderberg (Suedia). La cat 
semigrea, Adil Atan (T) campio
nul mondial al categoriei La în
vins pe Palm (Suedia), campion 
olimpic, acesta din urmă fiind eli
minat. ta rest, s-au mai calificat 
pentru turul următor la cat. muscă 
Țalkaiamanidze (U.R.S.S.), Akbas 
(T), T.- Asm (J-ap.), Ia cat. cocoș 
Șahov (U. R. S. S.), Yaghoubi 
(Iran), Daghistanli (T), Lizuka 
(Jap.), la cat. pană Salimulin 
(U.R.S.S.), Roderick (S.U.A.), Sa- 
sahara (Jap.), Sit (T), la cat. 
ușoară Bestaev (U.R.S.S.), Ka- 
sahara (Jap.), la cat. semimij- 
locie Sourouri (Iran), Zongil 
(T), la cat mijlocie Shirtladze 
(U.R.S.S.), la cat. grea Kaplan 
(T), Alișev (R.P.B.).

CONGRESUL F.I.N.A....
...care are loc la Mel
bourne a decis ca pe vii
tor să se tină în evidentă 
numai recordurile mondi
ale de natatie obținute în 
bazine de 50 m. (respec
tiv 55 yarzi). La măsura
rea lungimii bazinelor va 
fi admisă o tolerantă de 
10 mm. (!?) Se spune că 
ultima clauză a fost de
terminată de faptul că 
bazinul olimpic din Mel
bourne s-a dovedit mai 
scurt cu... 8 mm. de-
cît lungimea specificată 
(49,992 m.f.

„NU ȘTIAM DACA 
SINT ÎNVINGĂTOR*. - 
...a declarat Tom Court
ney după finala probei 
de 800 m. plat. Intr-ade
văr, alergătorul ameri
can s-a aruncat cu dis
perare pe linia de sosire, 
ameninjat să piardă pri
mul loc prin neaștepta
tul sprint pe ultimii me
tri ai englezului Derek 
Johnson.

INSUCCESELE FRAN
CEZILOR...

...la atletism au fost co
mentate pe larg de Ga
ston Meyer, șeful rubri
cii de specialitate a zia
rului „L’Equipe". Refe- 
rindu-se în special la

cauze: 1. sezonul spor
tiv se prelungește exage
rat și nu cuprinde pauze; 
2. în școli elevii sînt în
drumați spre practicarea 
rugbiului și fotbalului, în 
loc de atletism. Și ziari
stul francez încheie: „Da
că Charles Dumas s-ar fi

Macquet și Fournier, care 
nu s-au putut califica în 
finalele respective, Meyer 
consideră că aceștia se in
tegrează într-o caracteri
stică generală a sportului 
francez, unde performan
tele sînt inevitabil plafo
nate de următoarele două

născut în Franța, perfor
manta sa maximă ar fi 
fost 2.05 m....“
ORGANIZATORII ÎN
TRECERILOR DE CA

NOTAJ...
-...au atras atenția unor 
concurenti să nu mal a-'

prindă țigările de la fla
căra olimpică !... Pe ma
lul lacului Wendouree 
funcționează o „sucursa
lă" a flăcării aprinse pe 
Cricket-Ground...

LA 4,56 m....

~.Bob Richards a atins 
de puțin ștacheta, care 
tremura și după ce atle
tul aterizase în groapa 
de nisip. Richards a ră
mas în genunchi privind 
în sus cu implorare... .

— O veritabilă pozi
ție de rugăciune I — spu
se cineva în tribună.

— Nici nu-i de mirare 
— răspunse altul — Ri
chards este doar... pas
tor. I
„Pastorul zburător" a 

declarat, între altele, că 
intenționează să abando
neze atletismul la 5 de^ 
cembrie cînd participă la 
ultimul său concurs, la 
Sidney.

S.UA


*

VOLEI
MECIUL LOCOMOTIVA BUC. 
—C.C.A. PRINCIPALA INTIL- 

NIRE DIN PENULTIMA ETAPA 
A CAMPIONATULUI REPU

BLICAN
Penultima etapă a campionatu

lui republican masculin programea
ză o întîlnire de mare importanță 
pentru stabilirea locului fruntaș 
în clasamentul final; Locomotiva 
București — C.C.A., un meci de 
tradiție, care a oferit totdeauna 
spectacole frumoase și care a sus
citat în permanență un deosebit 
interes, indiferent de situația e- 
chipclor în clasament. In momen
tul de față militariii au șapte In
fringed și nu mai contează în 
lupta pentru titlu. In schimb, Lo
comotiva, pînă acum neînvinsă, 
are nevoie de o victorie în jocul 
de azi pentru a-și consolida șan
sele Ia primul loc. In caz deînfrîn- 
gere, feroviarii vor trebui să-și a- 
pe.’e ultima șa. 'ă săptămîna vii
toare, în partida cu Dinamo. In
diferent însă de rezultat, avem con
vingerea că meciul de azi va oferi 
un snectacol de bună calitate. NiF 
trebuie uitat că formațiile sînt 
comnuse din elemente valoroase, 
care ne-au reprezentat țara în 
multe întreceri internaționale. Așa 
sînt Ponova. Răducanu. Crivăț. Plo
con. H. Nicolau de la Locomotiva, 
Roman Mușat. Klaici, Mitrei și 
Wilwert d? la C.C.A.

Celelalte meciuri ale etapei a 
VIH-a a returului sînt următoarele: 
MASCULIN: Știința Arad—Pro
gresul I.T.B., D’namo Bucurcști - 
Energia Or. Stalin, prog-esul Ga
lați—Progresul Cluj; FEMININ- 
Locomotiva București — Progresul 
Cirj. Voința Or. Stalin Enețgia 
București, Dinamo Timișoara— 
Ști in*?  I.C.F., Progresul Buc. — , 
Flamura roșie Cluj, Dinamo Bucu
rești—Voința Sibiu. Echipa mascu
lină Știința Timișoara susține azi 
acasă jocul restant cu Progresul 
I.T.B. Ieri la Orașul Stalin. în 
meci restanță, echipa feminină Vo
ința din localitate a întrecut Pro- 
cresu! Cluj cu 3—1 (15—7, 15—7. 
8 -15,

BASCHET
ȘTIINȚA I.C.F. ȘI ENERGIA 
BUCUREȘTI IȘI DISPUTĂ TIT
LUL DE CAMPIOANA FEMININA

Cel mai important meci disputat 
joi în cadrul penultimei etape a 
campionatului republican masculin 
de baschet s-a încheiat ou victo
ria Locomotivei P.T.T.. care a dis
pus de Dinamo Oradea. Scorul 
final de 94-82 ilustrează foarte bi
ne desfășurarea rapidă, cu multe 
aruncări la coș, a acestei partide 
care a oferit un frumos spectacol. 
Celelalte rezultate înregistrate joi 
sînt: C.C.A. — Dinamo Tg. Mureș 
76-38 (39-13), Progresul Tg. Mu
reș — Dinamo București 61-74 
(31-37), Progresul Orașul Stalin — 
Știința Timișoara 48-62 (23-24).

După aceste jocuri și înaintea 
ultimei etape, clasamentul se pre. 
zintă astfel:

■ Wâaa

SERIA I
1. Știința Buc. 18 16 0 2 259: 54 50
2. En. wine. Buc. 18 14 2 2 213: 66 48
3. Progresul F.B. 18 11 3 4 183: 50 42
4. FL r. O. Stalin 18 10 1 7 94: 66 39
5. Loc. Buzău 13 9 3 6 113:103 39
6. Știința Iași 18 9 0 9 187: 89 36
7. Știința Galați 18 5 3 10 95:162 31
8. En. Ploești 18 3 3 12 39:130 27
9. En. Constanța 18 2 3 13 25:196 24

10. Prog. Tecuci 18 1 2 15 30:332 21
SERIA a II-a

1. Energia Republica Buc.
18 16 1 1 137: 29 51

2. Șt. Timișoara 18 14 3 1 222: 44 49
3. En. Tîmăven! 18 11 1 6 150: 85 41
4. Locomot. Cluj 18 9 1 8 175:116 37
5. Progr. I Buc. 18 8 2 8 63: 83 35
6. Știința Arad 18 6 2 11 57: 95 29
7. Voința Cluj 18 4 2 12 64:160 27
«. Locomot. Tim. 18 4 4 10 59: 97 26
9. Prog. IAS Sibiu 18 3 5 10 56:177 2o

'0 En. Lupeni 18 2 5 11 32:135 24

Scrimă
ASEMENEA concursuri sint 

NECESARE

Fază din meciul Progresul C.P.C S.-Știința I.C.F.. care a decis câ
știgătoarea titlului de campioana a fărit in favoarea primei echipe. 
Tatiana Avaeum a tras puternic și mingea a trecut de b'ocajul a- 

părătoarelor de Ic. Știinfa I.C F.
(Foto: M. PETRESCU)
și Ștefan Zoller (Flamura 
Sibiu) care au contribuit în 
măsură la ridicarea nivelu-

ința I.C.F, Progresul Cluj — Di
namo București.

Dintre acestea, reține atent a 
partida C.C.A — Dinamo Oradea, 
care constituie pentru jucătorii de 
la C.C.A. ultimul obstacol în lupta 
pentru titlul de campioană. |i- 
nînd seama de faptul că dinamo- 
viștii au făcut totdeauna jocuri 
bune în fața C.C.A, întîlnirea este 
așteptată cu mult interes.

In campionatul republican ferm, 
nin, se dispută azi partida care va 
decide pe câștigătoarea titlului d» 
campioană a țării pe anul în curs: 
Știința I.C.F. — Energia Bucu
rești care se află actua’mente la 
egalitate de înfrângeri (cite două), 
întîlnirea care fără îndoială va ii 
foarte disputată, poate oferi un bun 
spectacol.

Celelalte jocuri programate în 
ultima etapă sînt: Locomotiva 
București — Știința Ministerul ln- 
vățămîntului. Progresul Oradea — 
Știința Cluj, Voința Orașul Stalin 
— Progresul Tg. Mureș, Energia 
Cluj — Flamura roșie Oradea.

biu) 
roșie 
largă 
lui tehnic și tactic al echipelor pe 
care Ie pregătesc. De asemenea, 
din discuțiile purtate au ieșit în e- 
vidență o serie de echipe sătești 
dintre care vom cita pe Recolta 
Tumișor și Recolta Rășinari.

RUGBI

Handbal

Luttmann (B.) 4 v-, 3. Elisabeta 
Krovato (O.) 4v., 4. Ecaterina A- 
brudan (O.) 1 v., 5. Margareta Mar- 
tiniuc (B.) 1 v., 6. Lenke Bako 
(O) 1 v.; SABIE ; Oradea-Bucu- 
rești 17—45 ; individual: 1. I.
Szantho (O.) 5 v., 2. R. Manoliu 
(B.) 4 v., 3. E. Aruș (0.) 3 v..

2
M.

campîona tutui
întîlniri:

1. C.C.A. 21 19 2 1490-1117 40
2. Locom, P.T.T. 20 17 3 1387-1183 37
3. Dinamo Buc. 19 17 2 1459-1042 36
4. Dinamo Oradea 21 14 7 1468-1331 35
5, Energia Cluj 20 9 11 1110-1212 29
8. Progresul Arta 19 9 10 1129-1224 28
7. Știința Timiș. 18 9 9 1067-1046 27
8. Știința I.C.F. 20 7 13 1206-1267 27
8. Progresul Cluj 20 5 15 1112-1326 25
W. Din. T. Mureș 18 5 13 1002-1161 23
11. Prog. T. Mureș 16 4 12 1069-1163 20
12. Progresul Orașul

Stalin 20 1 19 964-1391 31
In ultima etapă a 

se dispută următoarele 
Progresul Arta București — Pro
gresul Orașul Stalin, Știința Timi
șoara — Locomotiva P.T.T. Bucu
rești, C.C.A. — Dinamo Oradea, 
Dinamo Țg. Mureș — Energia 
Cluj, Progresul Tg. Mureș — Ști.

• O frumoasă initiaîivă 1 Astfel 
poate fi numită competiția orga
nizată recent de comisia raională 
de handbal Sibiu. De ce ? Pentru- 
că la această întrecere au partici
pat echipele reprezentative de ju
niori ale celor mai importante 
centre handbalistice din regiune. 
Competiția a fost dotată cu CUPA 
REGIUNII STA! IN, care la sfîr- 
șitul color două zFe do întreceri n 
revenit echipei Sibiu I. In jocul 
final, juniorii sibienf i-au învins pe 
cei din Sighișoara cu 7—4 (6—2). 
Pe celelalte locuri In clasament sînt 
în ordine echipele Cisnădie, Sibiu 
ÎI și A'-ni'a.

• Mîine vor continua în sala 
Recolta jocurile de handbal redus 
din cadrul competiției 
de colectivul sportiv

• Recent a avut 
conferința comisiei 
handbal, la care au
meroși antrenori, jucători, arbitri 
și activiști din domeniul handba
lului sibian. A fost evidențiată în 
mod special munca antrenorilor 
Wilhelm Kirschner (Voința Sib’iu), 
loan Schuschning (Energia

Odata cu disputarea ultimelor 
restanțe (Știința Timișoara— 
Energia Lupeni 0—0 și Locomoti
va Buzău—Energia Mirt Bucu
rești 18—0) campionatul cate

goriei B a luat sfirșit.
In prima serie, echipa studen

ților bucureșteni a ocupat locul I, 
cîștigînd astfel dreptul să ac
tiveze anul viitor alături de e- 
chipele primei categorii. In cea
laltă serie, pe primul loc s-a cla
sat tot o formație bucureșteană: 
Energia Republica București Ea 
va activa de asemenea în campio
natul categoriei A. Locul proas
petelor promovate a fost luat de 
echipele Știința Cluj și Dinamo 
IX București, retrogradate din 
campionatul categoriei A. Iată 
clasamentele finale ale celor două 
serii :

Echipele de scrimă ale școlilor 
de tineret București și Oradea 
s-au întîlnit zilele trecute pentru 
a doua oară în acest an. Acum 
întrecerea a avut loc în Capitală, 
oferind — de altfel ca și prima 
dată la Oradea — o luptă echili
brată, spectaculoasă, de un satis
făcător nivel tehnic, desfășurată 
într-o atmosferă entuziastă și prie
tenească. Gazdele au fost la înăl
țime, organizînd un concurs în 
care, de la primirea oaspeților, a- 
stgurarea condițiilor materiale de 
concurs și a calității arbitra jelor și 
pînă la masa comună de despăr
țire, toate amănuntele au fost Im
pecabile.

In întrecerea propriu zisă, lo
calnicii s-»u revanșat la floretă 
bărbați șl floretă femei, rămînînd 
datori numai la sabie la care au 
fost din nou întrecuți de terfetul 
orădean în frunte cu talentatul Ion 
Szantho. Oprița Dragftna a ocu
pat primul loc la floretă fete în 
urma unui baraj cu Valeria Lutt- 
man (Buc.) și Elisabeta Krovait'o 
(Oradea).

Iată rezultatele întrecerii; FLO- 
RETA BĂIEȚI : București-Oradea 
15—13; individual; 1. I. Jelles (O.) 
5 v., 2. C. Nicolae (Buc.) 4 v., 3. 
M. lonescu (Buc.) 2 v., 4. Gh 
Culcea (Buc.) 2 v-, 5. If.
Patacki (O.) 2.v., 6. L. Stefick (O.) 

0 v.; FLORETA FETE: București- 
Oradea 19—9 ; individual: Oprița 
Dragalina (B-) 4 v., 2. Valeria

4. CI. Tomescu
V. Papa (O.) 1 v. 
lescu (B.) 0 v.. Întrecerea 
cîștigată de reprezentativa 
lui București cu 45—39.

In etapa de duminica trecută a 
campionatului republican de scri
mă Pe echipe, categoria B, s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Voința Cărei—FI. roșie Sibiu 8—8 
floretă tete, 11—5 floretă băr

bați și 13—3 sabie; Energia Plo
ești—Energia Tg. Mureș 11—6 flo
retă bărbați, 13—3 floretă fete și 
9—7 sabie; Progresul 
Voința București 5—11 
bați, 8—8 floretă fete 
bie.

(B.)
, 6.

v,. 5. 
Ange- 

a fost 
orașu-

II Oradea- 
floretă băr- 
și 12—4 s»

Lupte
Sala „Ianoș Herbak" din Cluj 

va găzdui cu începere de dumi
nică 9 decembrie finalele campio
natului republican individual de 
lupte libere pentru seniori. Aproa
pe 80 concurenți (inclusiv cam
pionii de anul trecut), reprezen- 
tind 11 regiuni, își dispută cinstea 
de a îmbrăca tricourile de campi
oni pe anul 1956 la cele 8 cate
gorii de greutate.

Concursul se anunță mult mai 
greu decît cele desfășurate în 
anii trecuți, deoarece întrecerile se 
dispută sistem turneu. Aceasta în
seamnă că tuturor luptătorilor li 
se cere un serios efort în plus, 
fiindcă spre deosAre de sistemul 
eliminatoriu (unde finaliștii sus
țin cel mai mare 
niri), aci fiecare 
să se întîlnească 
Acest sistem pâre
aceea nici nu este utilizat în în
treceri de acest fel. In schimb, 
are marele avantaj că sînt elimi
nate ..capriciile" sorților, care a- 
duc de nenumărate ori în locuri 
fruntașe luptători de valori neco- 
respujizătoare.

In sfîrșit, un amănunt organiza
toric. Concuremții și oficialii vor 
trebui să fie prezenți la Cluj sîm- 
bătă 8 decembrie.

număr de întîl- 
luptător trebuie 
cu toți ceilalți, 
mai greoi și de

au cîștigat campionatul R.P.R. la

organizate 
Recolta M. A. 
loc la Sibiu 
raionale de 

luat parte nu-

Si-

IN CAPITALA
AZI

BOX. Sala de festivități a 
Uzinei „Matyas Rakossi“ (Splaiul! 
Unirii 165) ora 17: reuniune a- 
micală orgoniizată de colectivul 
sportiv Energia Metalul.

NATAȚIE. Bazinul acoperit Flo- 
reasca, ora 19: concurs de nata- 
tie organizat de Comisia cen- 

■ trală și dotat cu „Cupa de iarnă", 
RUGBI. Stadionul Tineretului,
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ora 15: joc de verificare între 
echipa Bucuraștiului și ceia a pro
vinciei pentru selecționarea echi
pei reprezentative.

ȘAH. Sala Ministerului de Fi
nanțe (s,r. S mir dan 5) ora 17: 
finala campionatului republican 
masculin.

VOLEI ȘI BASCHET. Sala FIo- 
reasca incepind de la ora 16: 
Progresul Arta 
greșul , _ ,___ r ,
Știința I.C.F.—Energia București 
(b.f.); " " •
(van.).

București—Pro-
Orașul _ Stalin (b.m.) ;

Un public numeros a urmărit în 
ultimele zile meciurile feminine 
și masculine din cadrul campio
natului republican de popice. Unii 
spectatori care asistau pentru pri
ma dată la o întrecere de popice 
au fost pur și simplu captivați de 
varietatea loviturilor, de talentul 
participanților, dintre care a im
presionat îndeosebi Victor Ivan 
(Energia Flacăra Ploești) singu
rul jucător care în acest an a 
depășit granița celor 900 popice 
din 200 lovituri (plin și plin pînă 
la doborîre). Performanța sa de 
905 popice constituie 
cele mai bune 
Trebuie arătat 
trei întîlniri el 
tare constantă, 
una scoruri de peste 800 popice. 
Dar au fost și popicari care nu 
și-au justificat prezența într-o fi
nală a campionatelor. ~ 
bun exemnlu în această 
l-a constituit N. Ioanid (Energia 
Ploești) care nu a reușit să do
boare decît 734 de popice, rezul
tat slab.

In ultimele două zile de con
curs jocurile au devenit mai a- 
trăgătoare mai ales 
scorurilor, la care 
rezultatele diferite 
fiecare jucător.

Echipa campioană 
Energia Ploești, nu 
rînd emoția pe care i-a

torul, M. Bădeanu, n-a reușit să-1 
mențină, fiind net depășit de I. 
Dragomirescu cu 50 de - popice. 
Pînă la penultimul jucător, Ener-

C.C.A. Locomotiva

una dintre 
cifre europene, 

că în toate cele 
a avut o compor- 

realizînd totdea-

popicari care nu

Cel mai 
privință

prin evoluția 
au contribuit 
obținute de

din acest' an, 
va uita cu- 

î creat-o 
întîlnirea cu popicarii craioveni. 
Prin Toma. Voința Craiova ia un 
avans de 26 de popice dar urmă-

ERICA ARION

de 4.839—4.786. Dar chiar și lo
cul II constituie pentru craioveni 
un succes remarcabil. Iată clasa
mentul general : 1. Energia Fla
căra Ploești — campioană mascu
lină a R.P.R. pe anul 1956; 2.
Voința Craiova; 3. Flamura roșie 
Roman; 4. Voința Tg. Mureș. In 
ultima partidă a campionatului 
masculin, FI. roșie Roman a între
cut Voința Tg. Mureș cu 1691— 
4655.

gia„ _ avea un avans de 51 de popice. 
Dacă Tiberiu Negru (Voința Cra- 1—\ —-------- ... —_..u țn

pu-
El 
V. 
jo- 

____  ___ ______________ să 
realizeze decît 807 popice, sufi
cient însă ca Energia Ploești să 
iasă învingătoare cu scorul final

iova) se concentra mai mult 
ultima parte a jocului, s-ar fi 
tut Ca echipa sa să cîștige. 
l-a ținut pe adversarul său, 
Ivan, sub presiune, tot timpul 

cului. Ivan n-a reușit astfel

★
Joi și vineri pe arena Recolta au 

continuat întrecerile turneului fi
nal al echipelor feminine.

Surpriza zilei de joi a furniza
t-o formația Voința Timișoara 
care, întrecînd fosta campioană a 
țării pe anul 1955, Flamura ro
șie Tg. Mureș, la o diferență de 
180 p. d. (scor final 2.148—1.968) 
și-a deschis drumul spre titlu.

Fiind superioare în tehnica lan
sării bilei, componentele echipei 
bucureștene Locomotiva P.T.T. au 
obținut o ușoară victorie în fața 
formației Voința Cluj, de care au 
dispus cu scorul de 2.251—2.007 
p. d.

Capul de afiș al jocurilor de 
ieri l-a constituit meciul dintre 
Locomotiva P.T.T. și Voința Ti
mișoara. Ambele formații s-au 
prezentat pe arenă fără nici o în- 
frîngere și astfel rezultatul dintre 
ele urma să desemneze pe cam

pioana țării. Locomotiva P.T.T. a 
învins cu 2204—2142 p. d., FI. 
roșie Tg. Mureș — Voința Cluj 
2134-2055.



Campionatul de șah al R.P.R.
Și runda a iioiia a tmalei cam

pionatului de șarh al R.P.R. a pur. 
lat amprenta^ unei dîrzenii deose
bite, fiecare partidă caracterizîn- 
du-se prin spiritul de luptă al ad. 
versariior. Ln aceste condiții nici 
un rezultat nu mai poate fi consi
derat ca o surpriză, chiar dacă 
este vorba de victoria mai puțin 
consacratului G. GavrSlă asupra 
rutinatului echipier al Științei 
București, Dolfi Drimer. Victorie, 
și încă în ce stil! Nu exagerăm 
spunînd că această partidă (cu 
toată inexactitatea comisă de Dri- 
mer în deschidere — 13...Dc5) poa. 
te figura cu cinste în cartea ori
cărui turneu international de pri
mă mărime.

Drimer a aies o variantă ris
cantă a apărării siciliene, poate 
pentru că și-a subestimat adversa
rul (învins cu o zi înainte tară 
drept de apel de Ghițescu), poate 
din dorința de a prelua cu negrele 
inițiativa. Gavrilă a sacrificat pio
nul „b2’’_ pe care Drimer l-a luat, 
apoi un'altul, după care caii săi 
au întreprins o „șarjă” decisivă a- 
supra poziției adverse. La mutarea 
17 dama lui Drimer a fost captu
rată și după alte 10-12 mutări (de 
simplă formalitate) negrele au tre
buit să capituleze. Iată această in
teresantă partidă-
•lb: Gavrilă negru: Drimer

l.e4  c5. 2-Cf3 d6, 3.d4 Cf6, 4. 
Cc3 cd:, 5.Cd4: a6, 6.Ng5 e6, 7.14 
hG. 8.Nh4 DM, 9-Dd2 Db2:, 10.
Tbl Da3, ll.e5 de:, 124e: Cfd7, 
13.Ne2 Dcâ?, 14.CeS:! De5:, 15.Cd5! 
NdS, 16.Cec7+ Nc7:, 17.Ng3l
Dg3:<-, 18-hg: Ng3:+, 19-Rfl Ne5. 
2O.De3 Rf8, 21.Da3+ Rg8, 22.Ce7+ 
Rh7. 23.Dd3 + g6, 24.Dd5 Ng7, 25. 
Cc8: Tc8:. 2G.Db7: Cc6, 27.Dd7« 
Cd4, 28-Tb7 Cc2:, 29.Th6:+ și după 

cîteva mutări negru! se recunoaște 
învins. ,'

Suporterii lui Mișu Radulescu au 
trăit miercuri momente grele vă. 
zînd atacul pe care Mititelu fl de
clanșa asuora poziției maestrului.

Ultima verificare 
de rugbi

Rugbiștii romîni stnt ferm ho- 
tărîți să se prezinte într-o formă 

cît mai bună în meciul revanșă 
cu naționala Italiei (care, după 
cum se știe, va avea loc la 8 decem
brie la Catania). Ei doresc să con
firme astfel, progresele sportului 
cu balonul oval din țara noastră. 
Pregătirile preliminare, care se 
desfășoară într-un ritm tot mai 
accelerat, au intrat în faza finală. 
Astăzi, la ora 15, va avea loc pe 
stadionul Tineretului (și nu pe 
stadionul Republicii cum se anun
țase inițial) o ultimă verificare a 
jucătorilor susceptibili de a fi se
lecționați, cu prilejul întilnirii din
tre echipa Bucureștiului și cea a 
provinciei. Desigur, din cauza in
disponibilității lui Mladin, Pircălă- 
besetț, Luscal (accidentați) slnt 
anumite greutăți In alcătuirea e- 
chipei. Se poate totuși anunța de 
pe acum că din formația care va 
pleca în Italia nu vor lipsi câțiva 
jucători de bază ai naționalei ca :

Concursul nr. 48 de duminică 2 
decembrie cuprinde două meciuri 
din campionatul republican de bas
chet, opt din campionatul "italian 
de fotbal și două din cel belgian. 
Toate laolaltă alcătuiesc un pro
gram extrem de interesam!, care 

pe bună dreptate justifică anima
ția manifestată în jurul acestui 
concurs încă din primele zile ale 
săptămânii. Unde va fi surpriza ? 
La baschet, la meciurile italiene 
sau la cele belgiene ?

Se știe, de pildă, că C.C.A. con
duce actualmente în campionatul 
masculin de baschet. Ea este se
condată de Dinamo București care 
„pîndește" o eventuală înfrîngere 
a militarilor, pentru a se putea 
gîndi la titlul de campioană. Ad
versarii de duminică ai C.C.A.-u- 
lui, au lăsat o impresie destul de 
bună în meciul cu Locomotiva 
P.T.T. (disputat joi 29 noiembrie). 
De altfel, Dinamo Oradea este cea 
mai bună echipă din provincie.

In celălalt meci, avem de-a face 
cu două echipe feminine de va
loare apropiată. In clasament Lo
comotiva este însă înaintea Ști
inței Ministerul Invățămînt.

Din cele nouă meciuri care se 
Joacă duminică în campionatul ita
lian, în programul nostru figurea
ză opt.

Napoli joacă pe teren propriu cu 
Fiorentina. Campioana după ce a 
avut un start slab*  anul acesta, a 
învins cu 2—0 în deplasare pe 
Roma. Totuși, duminică a cîștigat 
greu acasă cu Genoa (1—-0). Ace
iași Genoa va juca tot în depla-

N-a fiii un... foc de paie. Albul, 
în schimbul unui pion, a încătu
șat piesele adverse, legîndu-le de 
apărarea poziției periclitate a rege
lui. Intr-o situație dificilă, Radu
lescu s-a apărat cu inventivitate 
și sînge rece. Cînd totul părea 
pierdut el a găsit o „miraculoasă” 
mutare de cal cu care a respiri» 
atacul, rămînînd cu o calitate și un 
pion în plus.

Partida Troianescu-Ghițescu —• 
fără îndoială întîlnirea centrală a 
rundei — a prezentat, în afara in
teresului pur sportiv și unul da 
principiu: Troianescu joacă toarte 
bine cu albele, Ghițescu, iu 
schimb se împacă greu cu negrele. 
Favoritul prezumptiv era, deci, 
Troianescu. Pînă aproape de între 
rupere se părea că acest pronostic 
va fi realizat Troianescu a căpăta*  
o poziție excelentă și, ocupînd ci' 
turnurile singura verticală liberă 
a tablei, presa poziția neagră. Dar, 
în cea de a 5-a oră de joc, cîteva 
inexactități ale lui Troianescu i-au 
dat lui Ghițescu o ingenioasă po
sibilitate tactică de a echilibra jo
cul, mai mult chiar, de a obține 
avantaj. La întrerupere, rezulta sa 
pe tablă un final de turnuri și 
pioni cîștigat teoretic de Ghițescu.

VALERiU CHIOSE
REZULTATE TEHNICE

Partide întrerupte: Urseanu-Rei- 
cher '/s—’/» (runda l-a); Troianes. 
cu-Ghițescu 0—1 tără joc; PaH- 
Samarian '/r—'A; Negrea-Ciocîltea 
*/»—’/a; Mititelu-Rădulescu 0—1 
fără joc (runda a 11-a).

RUNDA HI-a: Ghițescu — Ur- 
seanu 0—J, Szabo — Reicher 0—1, 
Drimer — Troianescu 1—0. Rădu
lescu — Pali ’/»—Vs, Halic — Mi
titelu —'Is, Ciocîltea — Pitpinic 
1—0, Șuta — Negrea 1—0, Sama
rian — Gavrilă într.. Radovici — 
Bălanei într.

Clasament: 1—3 Urseanu. Ră
dulescu. Ciocîltea 2'/i p.; 4—5. Dtî- 
mer, Șuta 2 p. Astăzi se joacă 
runda IV-a.

înaintea întilnirii 
cu Italia

Teofilovici, Blăgescu, Marinache, 
Chiriac. Nanu, Kramer, Pencîu, Do- 
bre (C.C.A.), D. lonescu, lordă- 
chescu, Dumitrescu. Doruțiu, Ilie, 
Barbu (Dinamo), Moraru, Socule- 
scu (Locomotiva). In vederile an
trenorilor mai slnt și cîțiva tineri 
care s-au remarcat în mod deose
bit cu prilejul ultimelor jocuri din 
cadrul campionatului ca. de pildă, 
Stoenescu, Ruso, Stănescu (Loco
motiva), Gherasim, Floarea Carol 
(Dinamo) și P. N icul eseu (Energia 
I.S.P.).

Echipa provinciei va fi alcătui
tă din următorii jucători: Manca, 
Posmoșanu, Cîrstea, Popa (Ener
gia S. M. Or. Stalin). Toma 
Heinrich și Argintaru (Știința Ti
mișoara), Neacșa (Energia Tîrnă- 
veni), Crișan (Energia Petro
șani), Demian (Știința Cluj), Ro
senberg și Papanaga (Știința Iași), 
Handrea (Fi- roșie Or, Stalin) și 
alții.

l^onosport
sare cu Torino, care duminică a 
cedat cu 0—1 la Palermo, iar cu 
o săptămînă în urmă s-a mulțumit 
cu 1—1 pe teren propriu' în fata 
lui Internazionale. Atalanta din 
Bergamo primește acasă pe Milan. 
Aici se pun două întrebări: prima: 
va putea cîștiga Milan două me
ciuri consecutive în deplasare (du- 
minică a învins pe Juventus cu 
1—0) și a doua: Atalanta a făcut 
în ultimele două etape meci nul! 
Va repeta figura și de această 
dată?

Lanerossi era socotită anul tre
cut echipa surprizelor. Anul acesta 
a jucat bine acasă și slab în de
plasare. In concursul nostru figu
rează Lanerossi—Juventus. Ambele 
echipe sînt din Norii, dec; oaspeții 
nu vor avea de suportat un drum 
prea obositor.

Meciul VII din program este 
Udinese—Palermo. Dintre ambela 
promovate anul acesta în liga A, 
Palermo se prezintă mai bine.

Padova se deplasează la numai 
cîțiva kilometri pentru a juca cu 
Bologna, iar Triestina la Milano 
pentru a întîlni Internazionale. Și 
într-unul și în celălalt meci, ava»; 
tajul terenului poate să fie hotă
rî tor.

In sfîrșit. Roma joacă acasă în 
compania echipei din Ferrara 
(Spăl). Pînă în prezent, din cela

Orașul Ig. Mureș are din nou o echipă in categoria A

Veseli, fericiți, fotbaliștii de la Recolta 7g. Mureș, câștigători ai 
întrecerii din prima serie a categoriei B, pozează reporterului fo

tografic. Jos, de la stingă la dreapta: Kajlik, Vakarcs 11, Stroe. 
Crișan, Gieriing. In picioare: B. Szazs, K. Szasz. Bociardi, antre

norul Ărcadie Kiss, Jozsi, Katona, Nagy.
ln campionatul 1957—1958, o- 

rașul Tîrgu Mureș va fi din npu 
reprezentat în categoria A, prin 
echipa Recolta, care revine, după 
numai un an de absență, în com
petiția celor mai bune echipe ale 
noastre, ln 1955, Locomotiva Tg. 
Mureș (aceeași echipă care a ju
cat arsul acesta în B- cu numele 
de Recolta), clasîndu-se pe locul 
11 în primul campionat ai țării, 
retrograda în B- împreună cu Lo
comotiva Constanța și Avintul Re
ghin care ocupau locurile 12 și 13. 

Mureșenii și-au început anul a- 
Cesta antrenamentele la 25 ianuarie 
în aer liber, dar spre deosebire de 
alți ani (și pentru prima oară în 
țară), lotul de jucători a partici
pat și la o competiție de fotbal 
în sală care i-a ajutat — să ob
țină — în special — o bună pre 
gătire fizică.

Antrenamentele decurgeau în 
perfectă ordine iar jucătorii își 
dădeau tot interesul pentru a se 
pregăti cît mai bine, înfrticît cam
pionatul care începea se anunța 
foarte dificil. E suficient să arătăm 
că alte șase echipe din această 
serie activaseră anii trecuți în 
„A": Recolta Reghin, Energia 
Cîmpia Turzii, Energia Hunedoara, 
Energia Reșița, Locomotiva Cluj, 
Deci, numeroase formații emiteau 
pretenții și porneau cu șanse e- 
gale la câștigarea dreptului de a 
se întrece în compania celor mai 
valoroase echipe ale țării.

Pe de altă parte, amatorii de 
fotbal din Tg. Mureș urmăreau cu 
interes reorganizarea echipei. A- 
tunci cînd aceasta activase în ca
tegoria A ieșiseră la iveală grave 
disensiuni între jucători, și fosta

Locomotiva București — 
Lokomotiv Zagreb 1-1 (1-1)

ZAGREB 39 (prin tetelon). — 
Locomotiva București și-a în
ceput ieri turneu) în Iugoslavia 
iucind în localitate cu Lokomo
tiv, echipă clasată pe locul VI în 
campionatul Iugoslaviei pe 1956— 
1957. Deși timpul nu se preta 

de loc la un meci de fotbal (la- 
poviță) și terenul era complet 
desfundat, mii de amatori de fot
bal din oraș au luat loc în tri
bunele încăpătoare ale stadionu
lui Concordia. După un joc fru
mos, disputat în limitele sporti
vității, cele două echipe au ter
minat la egalitate: 1—1 (1—1). 
consfințind prin rezultat egalita
tea de pe teren.

Inițiativa a avut-o de la început 
echipa bucureșteană, care a și 
marcat în min. 3 prin Filote. 
Gazdele își intensifică atacurile 

și reușesc să egaleze prin Medie 
în a doua parte a primei reprize 
(min. 35). Cu toate eforturile ce
lor două înaintări, scorul de 1—1 
se menține pînă la sfîrșitul me
ciului.

Filote, Georgescu, Macri și Dun
ga au fost cei mai buni jucători 
de la Locomotiva. De remarcat 
că atacul echipei din Zagreb a 
fost condus de cunoscutul inter
național Bobek de la Partizan Bel
grad.

Rezultatul obținut de Locomo
tiva București este bun. Dumi
nică, formația bucureșteană va 
întîlni Spartak Subotița, clasată 
pe locul IV, meciul anunțîndu-se 
foarte greu. Echipa din Subotița, 
cunoscută publicului romînesc (n. 
r. a evoluat la Timișoara), dispu
ne de un „unsprezece” capabil 
de rezultate dintre cele mai fru
moase.

patru meciuri disputate în depla
sare, Spăl nu a realizat nici măcar 
un punct. Va realiza acest lucru, 
oare, în fața unei echipe ca Roma?

• Se reamintește participanților 
următoarele:

— Concursul Pronosport nr. 48 
din 2 decembrie este primul con
curs la care trebuie să depuneți 
buletine pentru a putea lua parte 
la tragerea din urnă a următoa
relor premii oferite de I. S. Pro
nosport de Anul Nou: 4 motoci
clete I.J. de 350 cmc., 2 ceasuri 
Schaffhausen, 10 ceasuri Doxa, 10 
aparate de radio „Stasfurt" și 20 
stilouri Pelikan. Participanții care 
nu vor avea depus niciun buletin 
la concursul nr. 48 nu vor putea 
lua parte la tragerea din urnă a 
premiilor mai sus amintite.

— Incepînd cu concursul nr. 48 
din 2 decembrie buletinele fractio
nate individuale sînt desființate.

— Și la concursul nr. 48 din 2 
decembrie se acordă în continuare 
următoarele premii speciale pentru 
„0“ rezultate: o motocicletă I.J. 
pentru participantul cu cele mai 
multe variante cu „0“ rezultate și 
o motocicletă I.J. și 5 ceasuri 
Doxa prin tragere din urnă.

— Plata premiilor de la concur 
sul Pronosport nr. 47 din 25 no
iembrie continuă în Capitală astăzi 
după amiază începînd de la ora 
17 la Agenția Centrală Pronosport 
din Calea Victoriei nr. 9.

— Concursul Pronosport nr. 48 
din 2 decembrie se închide în Ca
pitală mîine, duminică, la ora 12.

M. TUDORAN 
V. KADAR

Recolta Reghin 7-1 2-e

Energia Cîmpia Turzii 0-0 #-i
Energia Media? o-i 1-e
Energia Hunedoara 2-1 3-1
Energia Lupeni e-2 5-«
Progresul Sibiu 2-Q 0-»
Locomotiva T. Severin 0-2 Ir»
Locomotiva Arad 8-0 6-3

Energia Reșița 5-0 2-3
Progresul satu Mare 2-2 8-1
Locomotiva Cluj , 2-2 4-1
En. uz. Tr. O. Stalin 2-0 1-3
Tur 12 6 3 3 25:11 15
Retur 12 0 2 2 30: 8 18
Generai 24 14 S 5 55:20 33

Miine, pe stadionul Republicii

Finalistele de anul trecut din Cupă 
se întilnesc din nou, dar în semifinale
Sorții, acești pîrdalnicî sorți care 

fac însă din Gupă o competiție 
atît de mult gustată, aduc față k. 
față miine, pe stadionul Republicii, 
două echipe care — anul trecut, șî 

pe același stadion, și-au disputat 
prețiosul trofeu : C.C.A. și Pro
gresul Oradea.

Vor reedita ele pasionanta între
cere de atunci? Ne amintim cu toții 
cei care am fost în tribune sau... 
în fața aparatelor de radio, că Pro
gresul a condus cu 1—0, că CCA 
a egalat, că orădenii au avut din 
nou avantaj (2—1), că militarii
au egalat din nou și au avut ei 
conducerea (cu 3—2) pentru ca 
Progresul să egaleze pentru ulti
ma oară: 3—3, rezultat înscris pe 
tabela de marcaj la sfîrșitul a 90 
de minute de joc. Și-apoi, în pre
lungiri. un sprint al militarilor 

care au obținut victoria (6—3) și 
odată cu ea dreptul de a face tu- 

-rul de onoare al învingătorilor 
împreună cu mult rîvnita Cupă...

Dar mîine? Ce va fi mîine ?
Respectînd o tradiție gazetăreâ. 

scă, să cercetăm întîj așa zisele 
șanse ale hîrtiei, sau — altfel spus 
— rezultatele anterioare. Ele sînt 
favorabile militarilor, care — nu 
mai departe decît cu trei săptă- 
mîni în urmă — au obținut, în 
campionat, o victorie categorică: 
5—0. De altfel, însăși forma ac
tuală a celor două echipe ne In
dică pe CCA ca favorită. In fotbal 
însă, pot surveni, mai mult decît 
oriunde, surprize. Și mai ales în 
Gupă 1

Ultimele pregătiri ale echipelor:

conducere de la Locomotiva și 
chiar numai între jucători, așa 
că acum se punea accentul pe îm
bunătățirea atmosferei.

In prima parte a campionatului, 
Recolta Tg. Mureș a avut adver
sari serioși în echipele din Hune
doara, Lupeni și mai ales din Si
biu, cu care a schimbat de mal 
multe ori primul loc în clasament 
In retur, pregătirea lor superioară 
și dorința de a juca din r.ou în
A, au făcut ca mureșenii, acumu- 
lînd punct după punct, să ia de
finitiv conducerea seriei. Dar în
cordarea șl emoțiile care reveneau 
la fieaare meci i-au slăbit moral-: 
mente pe jucători, astfel că la mij
lociul returului s-a observat o scă
dere a ritmului de joc care însă a 
trecut destul de repede. Pînă la 
urmă, echipa din Tg. Mureș, dove- 
dindu-se cea mr’ bine pregătită, 
a cîștigat întrecerea primei serii, 
cea mai puternică din categoria
B, cu un avans de 2 puncte fața 
de a doua clasată. Energia Hune
doara.

Iată în continuare cîteva date 
statistice. De-a lungul celor 24 de 
partide, Recolta Tg. Mureș a folo. 
sit următorul lot de jucători (în 
paranteze, de cîte ori a jucat fie
care) : Stțoe (14), Lucaci (10), 
portari; D. Vakarcs (24), Crișan 
(22), Nagy (24), Gieriing (21) — 
fundași; Kajlik (24), B. Szasz 
(22), Maiogan (5) mijlocași; Joszi 
(24), C. Szasz (13). Katonc (12), 
Bociardi (18), Publik (22), E. Va
karcs (6), Fiilop (3) — înaintași. 
Antrenorul Arcadie Kiss a alcă
tuit următorul „clasament" al ce
lor mai buni jucători din echipă; 
Jozsi, D- Vakarcs, Gieriing, Nagy, 
Stroe, Kajlik. De altfel, Jozsi, 
conduce și în clasamentul golge- 
terilor echipei. El a marcat 23 
puncte, fiind urmat de: B. Szasz 
— 9, C. Szasz — 6, Bociardi — 5, 
Publik — 3, E. Vakarcs — 2, Ka
tona — 2. Nagy — 1, Crișan —I, 
rțestul fiind înscrisie în propria 

poartă de 3 echipe adverse.
Iată rezultatele obținute de Re

colta Tg. Mureș în 1956:
Tur Retur

IOSIF BARTA 
(Progresul Oradea)

C.C.A.  a făcut joi antrenament la 
două porți, pe terenul din șos. Ște
fan cel Mare. Progresul a jucat de 
asemenea joi, Ia Oradea, în com
pania echipei de juniori, iar seaia 
a plecat spre București, unde a so
sit în cursul dimineții de vineri.

In deschidere (ora 11,45) la se
mifinala Cupei R.P.R. vom asista 
la finala. Cupei Comisiei Centrale, 
competiție rezervată echipelor de 
juniori. Se vor întîlni Progresul 
Gherla — care joacă pentru prima 
oară în București — și Progresul 
Alexandria. ă



COMENTARIUL ZILEI Imagini de la Melbourne
Viitori dimineața am părăsit pen

tru prima oară Melbourne-ul și 
stadionul întrecerilor atletice, con- 
siderînd că trebuie să fiu alături 
de canoiștii noștri care debutau pe 
lacul Ballarat. Fericită inspirație! 
Convingerea că vă voi putea trans
mite de acoio vești bune s-a a- 
deverit de la început. Reprezen
tanții noștri au cucerit prin Lean 
Rotman prima medalie de aur la 
aceste Jocuri. Trebuie să vă spun 
că actualul campion olimpic și to
varășii săi de echipă erau încre
zători în forțele lor. Intr-o con
vorbire telefonică pe care am a- 
vut-o cu Ballcmatul, în ajunul des
chiderii J.O., unul dintre echipierii 
noștri S. Ismailciuc îmi decla
rase: „Păcat că întrecerile de ca
noe încep abia în a doua săptă- 
mînă a Jocurilor! Ați fi putut re
lata chiar din prima zi, celor de 
acasă, vestea unor succese romi- 
neșfi". Optimism confirmat intru 
totul de splendida performanță a 
tinărului nostru canoist Leon Rot
man.

Victoria lui Rotman a fast salu
tată cu vii aplauze pe malurile 
lacului Wendouree. Cele mai pu
ternice, cele mai entuziaste pro
veneau de la un mic grup de spec
tatori și concurenți, pe care U ghi
ciți desigur a fi acela al compa- 
trioțdor noului campion olimpic. 
Muiți dintre noi nu ne-am putui 
reține lacrimile de bucurie în clipa 
ctnd drapelul țării noastre urca în
cet spre înalt, fluturînd în rafalele 
puternice de vini. Toate victoriile 
sportive sînt frumoase, dar, fără 
îndoială, cea de la olimpiadă le 
întrece pe toate în măreție. Și dacă 
noi, cei care am fost aci martorii 
celei de a doua victorii rominești 
din istoria Jocurilor Olimpice. l-am 
purtat 'tn^triumf pe Leon Rotman, 
nu e greu de prevăzut entuziasmul 
cu care va fi primit tinărul cam
pion la întoarcere. In Capitala 
țării dragi.

Iată ce mi-a declarat campionul 
olimpic la cobortrea de pe podiu
mul ~ învingătorilor: „A fost o 
cursă extrem de grea în care a 
trebuit să arunc în luptă ultima 
mea resursă de energie. Este cea 
mai frumoasă zi din viața mea... 
Mereu mi-am dorit să trăiesc a- 
ceasta clipă, să văd steagul țării 
ridicat m cinstea unei victorii o- 
limpice a Romînlei. Acum gindul 
meu se îndreaptă către (ară, către 
cei de acasă, rude, prieteni, colegi 

Leon Rotman campion olimpic
(urmare din pag. I)

NUMĂRUL VIITOR AL ZIARULUI NOSTRU VA 
APARE MlINE DUMINICA 2 DECEMBRIE LA ORELE 
OBIȘNUITE, CUPRINZÎND REPORTAJE, CRONICI Șl 
ULTIMELE REZULTATE DE LA JOCURILE OLIMPICE

TOT MÎINE DIMINEAȚA VA APARE ȘI ZIARUL 
,UJ SPORT '.»>

de sport din asociația Dinamo. Tu
turor le trimit glodurile mele pline 
de fericirea idealului împlinit. Mul
țumesc celui care prin îndrumările 
date mi-a înlesnit obținerea victo
riei. antrenorul Radu Huțan".

Vineri a fost o zi mare pentru 
întreaga delegație romînă la J.O. 
Vestea marelui succes al lui Rot
man a dat aripi și boxerilor noștri 
angajați în întrecerile semi-finale. 
Țara noastră a obținut în turneul 
de box performanța remarcabilă de 
a-și vedea pe toți cei patru repre
zentanți calificați în semi-finale. 
Trei dintre ei. Mircea Dobrescu. 
Nicolae Linca și Gh. Negrea au 
reușit chiar să urce pe ultima 
treaptă a întrecerilor, cîștigînd 
dreptul de a boxa tn finalele ca
tegoriilor respective. Deși sigu
ranța cîștigăril unei medalii de 
argint este de pe acum un'succes 
deosebit, sînt convins că băieții 
noștri vor lupta cu aceeași dîrze- 
nie și înflăcărare care a uimit pe 
toți specialiștii și spectatorii com
petiției de la Vest Melbourne Sta
dium. Indiferent de rezultatele ce
lor trei finale, se poate spune de 
pe acum că boxul romi nes c a fost 
reprezentat cu cinste la această a 
XVI-a Olimpiadă.

Și încă o veste bună. Reprezen
tanta noastră în întrecerea celor 
mai bune floretiste din lume, Olga 
Orban a cucerit o prețioasă me
dalie de argint, urcind și ea pe 
podiumul premialilor la olimpiadă. 
Pentru o sportivă care n-a împli
nit încă 18 ani, acest loc II obți-

ASTĂZI
U.R.S.S. — S.U.A., FINALA TURNEULUI 

OLIMPIC DE BASCHET
Joi trebuia să se lămurească pro

blema celei de a patra echipe 
participantă la turneul final de 
baschet. După cum mai anunța
sem. reprezentativele Uniunii So
vietice și S.U.A. (din seria a doua) 
și Uruguayuiui (seria înțîi) își a- 
siguraseră calificarea prin obține
rea a cîte două victorii în zilele 
precedente. Pentru locul patru în 
turneul final luptau, indirect, echi
pele Franței și Filipinelor.

Invingind. la capătul unui meci 
extrem de disputat, reprezentativa 
Uruguayuiui ca 66—62, baschet- 
baliștii francezi se considerau pe 

considerabil. In ultimul tur, echipa 
noastră slăbește alura și cedează.

Canoiștii noștri S. ISMAILCIUC și
D. ALEXA au astăzi un bun prilej 
de a confirma adevărata lor v* *loaje  
Ei vor concura la canoe dublu vi
teză (LOGO mJ, probă în care, spe
răm, că vor avea o comportare cit 
mai meritorie- Toț astăzi, în ulti
mele probe de caîac-canoe vor lua 
startul și ceilalți sportivi romîni: 
ROTMAN la canoe simplu viteză, 
M. ANASTASESCU și S- TODO- 
ROF la caiac dublu-

vlnfiului. Cuprinși de rîestăvilită *- 
mo{ie sportivii romîni prezenți la 
BALLARAT ascultau imnul scan, 
pei noastre patrii care vestea tJrd- 
inta unui sportiv romîn în marile 
întreceri olimpice.

★
întrecerile au continuat cu proba 

de dublu, în care sportivii sovietici 
au obfinut o strălucită victorie, rear 
lizînd și un timp foarte bun: 54:02,4. 
Pe locul 2 s-a clasat echipa 
Franței (deținătoare a titlului olim. 
pic) care a fost întrecută de echipa 
Uniunii Sovietice cu aproape 46 de 
secunde. T>e celelalte locuri: R.P. 
Ungară 55:15,6: Germania 55:21,1; 
R.P. Romînă 55:21,1; Danemarca 
55:54,3, Australia, Austria, Canada 
(locul 2 la Helsinki) și S.U.A. (lo
cul 5 la Helsinki).

Locul 5 ocupat de echipa noastră 
formată din S.ISMA1LCIUO ți D. 
ALEXA reprezintă, finind seama de 
valoarea celorlalte echipe, o per
formanță mulțumitoare. Canoiștii 

romîni au concurat însă sub nivelul 
posibilităților "lor. In general, cursa 
a fost foarte „tare’’. In primul tw, 
canoiștii romîni au venit pe locul 
3; același rezultat în turul următor, 
în care sovieticii s-au distanțat însă

Ieri s-au desfășurat și întrecerile 
ta caiac simplu; Clasamentul pro. 
bei este următorul: 1. Gert Fred 
riksscai (Suedia) -campion ofenpic: 
47:43,4; 2. Ferenc Hatlaczky (R.P. 
Ungară) 47:53.3; 3. Michel Scheier 
(Germania) 48:00 0; 4. Stromberg 

(Finlanda) 48:15.8; 5. Pisarev 
(U.R.S S.) 49:58,2; 6. Ladislav Cep- 
cianski (R.Cehoslovacă) 50:08 2. 
La caiac dublu, titlul de campion 
olimpic a revenit echipajului ma
ghiar (Janus Uranyi—Laszlo Fabi
an) cu timpul de 43:37.0. Pe locu
rile următoare: 2. Germania (Rri. 
eb-Klefne) 3. Australia (Green- 
Brown) 4. Suedia, 5. U.R.S.S. 6. 
R. Cehoslovacă. 

nat în întrecerea olimpică a. unul 
sport al tehnicii și al rutinei, va
lorează intr-adevăr cit o victorie.

Cit de mulțumit am fost la gin
dul că ziarul nostru a ști-ut să a- 
precieze la justa, valoare perj or ~ 
manțele din acest an ale trăgă
toarelor noastre, văzlnd în ele 
garanția sigură a unei bune com
portări la Olimpiadă. Acelora care 
se mai îndoiau încă de posibi ită- 
țile scrimerelor noastre, succesul 
Olgăi Orban vine să le arate clar 
că Romînia are dreptul la un loc 
de frunte în scrima feminină in
ternațională.

Ce putem aștepta de la a VIII-a 
zt a întrecerilor? Desigur, mult.^ 
Canoiștii și caiaciștii își continuă 
întrecerea pe lacul Wendouree, bo
xerii noștri luptă pentru medaliile 
de aur,’ iar pe stadionul Cricket 
Ground, care trăiește ultimele în
treceri de atletism. Iolanda Balaș 
va încerca să împlinească speran
țele puse în ea. In așteptarea a- 
cestei zile, care ne poate aduce 
alte succese, mă încearcă emoții 
de școlar în ajun de examen... 
Sarcina mea de cronicar sportiv 

este bineînțeles infinit mai ușoară 
decit a acelora angajați în între
cere, totuși trăiesc sufletește îm
preună cu ei incercările prin care 
trec, tot așa cum cei de acasă sînt 
mereu cu gindul și inima alături 
de solii Rominiei la Olimpiadă.

RADU URZfCEANU

jumătate calificați în întrecerea fi
nală. Pe jumătate, fiindcă totul de
pindea acum de rezultatul parti
dei Filipine — Chile. In mod sur
prinzător, filipinezii au fost în
vinși —- și încă la scor: 88—69. 
Așa fiind, clasamentul final al se
riei fntii semifinale s-a conturat 
astfel: 1. Franța; 2. Uruguay;
3. Chile; 4. Filipine.

In seria a doua au fost înregi
strate joi rezultatele: S.U.A. — 
U.R.S.S. 85—55; R.P. Bulgaria — 
Brazilia 82—73. Clasamentul final 
a seriei; 1. S.U.A.; 2. U.R.S.S.; 3. 
R.P. Bulgaria; 4. Brazilia.

Așadar, pentru disputarea locu
rilor 1—4 s-au calificat următoa
rele echipe: S.U.A., Uniunea So
vietică. Franța și Uruguay.

Primele jocuri ale turneului final 
s-au desfășurat în fața unei săli ar
hipline, vineri seara. In prima par
tidă, echipa Uniunii Sovietice a în
trecut echipa Franței — după o vie 
dispută — cu scorul de 5&—49. In 
al doilea meci echipa S.U.'A. a dis
pus de reprezentativa Uruguayului 
cu 101—38.

Astăzi, cele două echipe neînvin
se _ U.R.S.S. și S.U.A. — își vor 
disputa finala turneului de baschet.

ULTIMELE ȘTIRI OLIMPICE
• In urma meciurilor disputate 

în calificări echipele care vor juca 
în turneul final de polo sînt: 
U.R.S.S-, Iugoslavia, Ungaria, 
S.U.A., Italia și Germania. Tra
gerea la sorti a defavorizat echipa 
Romîniei privind-o de a lua parte 
la turneul final. La Melbourne, ca 
și în cursul anului, reprezentativa 
țări; s-a dovedit superioară echi
pelor Italiei. Germaniei și S.U.A., 
calificate după cum se vede în tur
neul final.

La închiderea ediției ne-au par
venit ultimele rezultate ale fritre- 
ceri lor. de înot desfășurate ieri. 
100 m. liber băieți (finală) : 1. 
Henricks (Australia) 55,4 (r. o.) ;
2. Dewitt (Australia) 55,6; 3- 
Chappman (Australia) 55,7; 4. 
Patterson (S.U.A.) 57,2; 200 m. bras 
fete (finală): 1. Ursula Happe (Ger
mania) 2:53,1 ; 2. Eva Szekely
(Ungaria) 2:54,8; 3. Ten Elsen
(Germania) 2:55,1 ; 4. Clara Kil
lerman (Ungaria) 2:56,1; 5. Hel- 
len Gordon (Anglia) 2:56,1; 100 
(m, liber fete (semi-finafle) : I. 
Dawn Fraser (Australia) 1:03,0; 
Loraine Crapp (Australia) 1:03,1 ; 
Faith Leech (Australia) 1:05,6.

Aspect al satului olimpic de la Heidelberg

Maria Both și Alexandru Popescu, cei doi înotători care reprezintă 
notația noastră la Melbourne, constituie obiectul atenției foto-reporteri- 

lor a fi ați la J.O. lată o imagine infă(ișîndu-t după unul din 
antrenamente.

(Foto Associated Press)

Moment de destindere In cantonamentul sportivilor romîni. In jurul 
mesei oaspeții străini fac cunoștință cu vestita țuică rominească.

Sportivii noștri a>u primit în cantonamentul lor vizita unor persana-, 
litățl de seamă. lat-o pe multi recordmana lumii tnotălparea austra
liană Loraine Crapp (stingă) discuttnd cu Deutsch, portarul echipei 

noastre de polo.
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