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MOSCOVA 3 (Agerpres).
In după-amiaza zilei de 3 decembrie la Kremlin a fost semnați 

Declarația romîno-sovietici a delegațiilor guvernamentale ale Uniunii 
Sovietice și Republicii Populare Romtne asupra tratativelor care aa 
avut loc.

Declarația a fost semnați din partea romini de Chivu Stoica, 
președintele Gonsiliului de Miniștri al Republicii Populare Romiae, 
din partea sovietici de N. A. Bulganin, președintele Consiliului de Mi
niștri al t.R.S.S.

La ceremonia semnirii au fost de fați Alexandru BîrUdeanu. "Co
președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, 
Gaston Marin, președintele Comitetului de Stat al Phnificirii, Manea 
Minescu. ministrul Finanțelor. Marcel Popescu, ministrul ComerțuW 
Exterior. Mihai Dales, ambasadorul Republicii Papulare Romine ia 
I .R.S.S., și alte persoane otxiaje.

Din partea sovietică U semnare au fost de lată N- S- Hntșciov. L. 
M. Kaganovia. A. I. Mikoian. V. M. Motetov. Ml G- Pervulun. M. Z. 
Saburov: G. K- Jukov. L. I. Brejae». D- T. Șepitov, E. A. Fwleva. 
M. M. Șvemik. N. I. Bebaev. p. N. Paspetev

In satul olimpic de la Melbourne

IMAGINI DE LA J. O.
DIN AUSTRALIA

Studenta medicinistă E. Dunska 
săritura în lungime, fotografiată 
câștigătoarea medaliei de argint.

Kreszinska, campioană olimpică Ia 
alaiuri de atleta americană White,

(Foto Associated Press)

Dacă s-ar întocmi un clasament al celor mui spectaculoase în
treceri olimpice, sîntem siguri că regatele de yachting, desfășurate 
la Hobson’s Bay (St. Kildo) ar ocupa un loc de frunte, fotografia 
de mai sus este un argument din cele mai convingătoare.

(Foto Associated Press)

Moment de destindere, la care iau parte sportivi din trei firi. Gim. 
nasta noastră Emilia Vătășoiu nu execută o figură cu minusculul 1 
cerc, ci încearcă să se inițieze tn tainele unui joc distractiv,

(Foto Associated Press) i

DUPĂ O ZI DE ODIHNA Șl MARI EMOȚII
După atitea zile de frenetice 

încurajări, de aplauze furtunoase 
adresate aileților, mi se pare a- 
proape nefirească liniștea care s-a 
așternut azi deasupra marelui 
stadion Cricket Ground. Dar șă 
nu uităm că este duminică și or
ganizatorii — respeciind tradiția 
engleză — nu au programat în
treceri. La Ballarat, pe lacul 
Wendouree, se plimbă acum tineri 
australieni care se visează... 
campioni olimpici. Concurența — 
învingători și învinși — au tre
cut la o odihnă binemeritată.

Rotman a devenit „omul zilei", 
performanțele sale strălucite stîr- 
nind uimire, mai ales printre 
specialiști. Apariția lui... meteorică 
în canoele mondial a infirmat 
multe pronosticuri. Dar acum toți 
sînt de acord că este un mare, 
un foarte mare campion și mulți 
celebri canoiști vin să se între
țină cu el, cerindu-i sfaturi și in- 
cercînd să.i descopere... secretul 
performanțelor. Ziarele de azi — 
fără excepție — au publicat co
mentariile de rigoare (majorita
tea la superlativ, în ce-l privește 
pe dublul nostru campion olim
pic) și fotografia lui pe spații de 
ziar foarte mari. Rotman ca și 
ceilalți canoiști ai noștri sînt în 
centrul atenției generale. Ei șînt 
invitați în diferite locuri, primesc 
la rindul lor vizite și li se fac 
numeroase daruri. Simbătă seara 
ei au fost oaspeții de onoare ai 
Bowling Clubului din Ballarat, 
primind daruri din partea mem
brilor acestui club. La un moment 
dat, în cursul vizitei, membrii 
clubului i-au rugat pe sportivii 
noștri să le arate medaliile de 
aur. Cum aceștia nu le aveau la 
ei, gazdele l-au urcai pe Rotman 
pe o motocicletă, l-au dus la 
cantonament de unde acesta a 
revenit cu cele 3 medalii de aur. 
Medaliile au circulat apoi din 
mină în mină, fiind privite cu 
adevărată... venerație.

Duminică, în satul olimpic am 
primit vizita canotorilor prezenți 
la Jocuri, care în semn de orna, 
giu, au adus delegației noastre 
zeci și zeci de buchete de flori. 
Presa ca și cinematografia își 
îndreaptă tot mai mult atenția 
spre acea parte a satului olimoic 
unde se află cantonamentul spor
tivilor noștri. In sat, la loc de 
cinste, a fost instalat un panou 
de onoare unde sînt afișate foto
grafiile tuturor deținătorilor de 
medalii olimpice și ale antreno. 
rilor lor. Sîntem nespus de fe-

El Horvath și Ion Popescu 
învingători in primul iur 

la lupte clasice
Ieri au luat „s’.aiiul" în turneul 

de lupte clasice cei patru sportivi 
romini înscriși la acest mare con
curs. Sortii nu le-au fost favora
bili, ei trebuind să întîlnească 
eh iar din primul tur adversari de 
clasă mondială. Luptătorii noștri 
an avut în general o bună compor
tare obținînd două victorii prin Fr. 
Horvath și Ion Popescu. D. Pîrvu- 
lescu a întîlnit pe luptătorul so; 
vîetic Solovev. După un meci 
foarte strîns arbitrii i-au acordat 
victoria cu 2—1 lui Solovev. Fr. 
Horvath a cîștigat în fața lui Vî- 
rupaev (U.R.S.S.), dar victoria l-a 
costat destule emoții pe reprezen
tantul nostru. Intr-adevăr, deși 
avea superioritatea (un punct teh
nic), arbitrii l-au declarat învingă
tor pe adversarul său. Juriul de 
apel a rectificat însă decizia iniția-

(continuare In pag. a 5-a) 

riciți că pe acest panou figurează 
numeroși sportivi romini. O bu
curie deosebită ne.au făcut zecile 
de telegrame primite de acasă, 
de la cei dragi. Cei oare urmează 
să intre in „focul" întrecerii au 
prins un nou elan. Am fost ne
spus de mișcafi de gestul cunos 
cutului nostru poet. Dan Deșlici, 
care de la New York — unde se 
află în calitate de trimis al zia
rului „Scinteia" pentru sesiunea 
O.N.U. — a expediat sportivilor 
noștri o telegramă de felidtăr. 
și călduroase încurajări.

Și acum cîteva comentarii la li
nele probe. La caiac dublu viteză 
echipajul nostru Anastasescu-To- 
dorof ar fi putut scoate un rezul
tat mai bun. Ambarcațiunea a 
plecai din start ca o săgeotă, da' 
tactica reprezentanților noștri s-o 
dovedit a fi greșită. Ei nu și-au 
dozat judicios efortul, astfel 
că au trebuit să se mulțumească 
pînă ta urmă cu locul patru. .Re
zultatul nemulțumitor al /olandei 
Balaș a lăsat printre noi o um
bră de amărăciune. Tinăra noas 
tră campioană a părut greoaie fi 
prea emoționată. Ea a avut un 
elan prea lent și la 1 m. 70 a do
borî/ de 3 ori, neavind înălțare 
suficientă, Ea a început să sară 
la 1 m. 55 și a trecui din prima 
încercare și următoarele două 
înălțimi (1 m. 60 și 1 m. 64). La 
1 m. 67 a reușii din a doua în
cercare. ceea ce i-a adus o clasare 
necorespunzătoare valorii sate. 
Foarte aplaudat a fost însă ges
tul /olandei care, îndată după ter
minarea probei, a îmbrățișat-o pe 
tînăra negresă americană Mildred 
Mc. Daniels, câștigătoarea titlului 
olimpic. Aceasta este o sportivă 
foarte talentată care pare o... co
pie a lui Charles Dumas — re
cordmanul mondial la săritura tn 
înălțime-bărbați. — Mc. Danieli
utilizează rostogolirea ventrală 
și la 1.80 m. (cit a fost urcată 
ștacheta ultima oară) a doborit 
de puțin. Infrîngerea lui Dobrescu 
este încă subiect de comentarii

Pupa exercițiile impuse :

ELENA LEUȘTEANU PE PRIMDL LOC
Au început întrecerile de gim

nastic». Ieri dimineață, în sala 
West Melbourne Stadium, suplețea, 
grația, frumusețea au venit să în

: ELENA LEUȘTEANU

locuiască forța boxerilor. Printre 
cele care începeau marea întrece
re se numărau și cele 6 compo
nente ale reprezentativei țării noa
stre, printre care, mai cunoscută 
pe plan mondial, era Elena Leu- 
șteanu, deținătoarea locului V la 

favorabile reprezentantului nos
tru. însuși colonelul Russet, se
cretarul-trezorier al AI B.A, 
(Federația Ini--națională de bas 
amato') a declarat că Dob'escu a 
ciștigat meciul împotriva Iul 
Spinks, mai clar chiar decît a reu
șit Linca să-l întreacă pe irlan
dezul Tiedt.

Ziua de odihnă a fost folosită 
în chip diferit. Dimineața, fetele 
noastre, concurente la gimnastică, 
au avut ...zor mare. Și-au soălai 
și și-au călcat dresurile de con
curs. Ele au făcut și cîteva probe 
pentru ansamblul de gimnastică 
artistică. In ritmul rapsodiei ro- 
mine a lui Enescu, fetele noastre 
s-au mișcat ușor, cu deosebiți 
grație, evoluția lor sigură ăindu- 
ne speranțe. Boxerii, scăpați de 
emoția întrecerilor și încununați 
cu laurii victoriilor cucerite, aa 
avut un schimb... de exoe'iență 
cu luptătorii care cor înce'ca sd 
'epete ...figura pugiliștilor. Intr-o 
atmosferă plină de veselie., boxerii 
au predat luptătorilor... cîntaral 
care le va aminti acestora timp 
de patru zile că sînt în concurs. 
Duminică după.amiază lotul nos
tru s-a împărțit in două grupuri, 
unul a făcut o excursie plăcută, 
iar celălalt a vizionat un film.

In cantonamentul sportivilor 
sovietici a fost de asemenea mar» 
veselie. Au fost sărbătorite suc
cesele obținute în zilele prece
dente. învingătorilor tnmînînda- 
li-se buchete de flori și... torturi 
de ciocolată. Bineînțeles, cel mat 
mare tort l-a primit ...uriașul Ian 
Kruminș, unul dintre cei mai buiti 
jucători ai turneului de baschet șl 
Tamara Tlschevici, cîștigătoarea 
medaliei de aur la aruncarea 
greutății.

Acum, privirile și speranțeli 
noastre se îndreaptă către trăgă
tori, gimnaste și luptățpri. Vor 
reuși să ducă ștafeta* înmînată 
lor, în același ritm ca boxerii st 
canotorii noștri? Noi le urăm suc
ces tn această dificilă misiune.

RADU URZICEANU

campionatele mondiale de la Roma 
din 1954.

Sala din Melbourne era arhipli
nă. Cricket Ground nu o mai con
cura. deoarece stadionul își în
chisese porțile pînă sîmbătă. cînd 
toți locuitorii Heidelbergului se 
vor întîlni pentru a-și lua rămas 
bun de la Australia, de la Mel
bourne, de la noii prieteni.

In sală se aflau cele mai cu
noscute gimnaste ale lumii: Ta
mara Manina, Larisa Ladînina, 
Sofia Muratova (U.R.S.S.), Agnes 
Keleti. Olga Tass (R.P.LL). Eva 
Bosakova (R. Cehoslovacă) și 
altele. Deși cunoscută specialiști
lor, arbitrilor, antrenorilor străini, 
Elena Leușteanu nu figura pe nici 
un buletin al amatorilor de pro
nosticuri. $i totuși. Elena Leuștea
nu a dărîmat într-o zi tot ceea ce 
calculaseră specialiștii zilei între
gi. Nu vă mirați. Elena Leușteanu 
este azi la Melbourne gimnasta 
,,numărul 1“, clasată pe locul 1 
după desfășurarea „impuselor", 
înaintea multor celebrități.

După terminarea exercițiilor im
puse la sol pe locul 1 figura Sofia 
Muratova, urmată de Elena Leu
șteanu. La cel de al doilea aparat, 
paralele inegale, Lenuța își men
ține poziția secundă, schimbîndiH 
se doar deținătoarea locului 1: 
Agnes Keleti. Bîrna se părea că a

(continuare m pag. a 8-a)



BÂZELE SPORTIVE DIN REGIUNEA PLOEȘTI 
POT FI MAI BINE GOSPODĂRITE

Aspectul unei baze sportive ilus
trează spiritul gospodăresc al 
celor care răspund de între

ținerea ei.
Pornind d-e la acest considerent, 

putem spune că o bună parte a co
lectivelor sportive din Tegiunea Plo
ești merită cuvinte de laudă pentru 
grija pe care o acordă întreținerii 
bazelor tor sportive. Pentru sportivi 
sau spectatori este o adevărată plă
cere să vină pe terenurile de volei, 
baschet și tenis ale colectivului F- 
nergia- Tresiui III. Aspectul plăcui 
al acestora, curățenia exemplară, 
instalațiile pentru jocuri în noctur
nă ca și amenajările sanitare sînt 
o dovadă a unei atente îngrijiri. În
căpătoare, luminoasă și curată, pre
văzută cu toate accesoriile necesara, 
poipiciria centrală a colxtipuiai E- 
nergia-FIacăra este fTacneâtală cu 
plăcere de sportivii și spectatorii 
ploeștani.

Datorită sprijinului primit diu 
partea conducerii întreprinderii res
pective, colectivul sportiv Flamura

In ceea ce privește argumentul lor că din cauza prafului ni 
9ăd unde să dea mingea, pe mim încă nu m-a convinși...

tivități. Deși au fost procurate lan
durile necesare pentru amenajarea 
wnej piste de atletism pe terenul ra
finăriei Nr. 6, de executarea lucră
rilor nu se interesează nimeni.

Lipsa de stimurare — din psrtea 
sfaturilor populare — a inițiativelor 
și acțiunilor întreprinse de acti
viști și sportiv: din centrele de ra 
toane Pucioasa. Mizil, Căslâu. Br 
ceni și Pogoanele, frinenzâ înființa 
rea unor baze sportive în aceste la- 
calități. Prin folosirea resurselor 
locale și munca obștească a tinere
tului sportiv ar putea fi amenzi?.t» 
diferite baze ; din păcate, insă, or
ganele locale continuă să se împace 
cu ideea că asemenea lucrări se 
pot face numai pe baza unor dispo
ziții „de sus”.

♦

Departe de a fi îngrijorătoare, 
dar fără a se ignora lacunele 

existente, problema gospodă
ririi bazelor sportive din regiunea 
Ploești necesită o serioasă analiză 
din partea organelor care au răspun
deri în acest domeniu.

PETRE DAVID

■poșie—Ploești și-a construit anul a- 
cesta un nou bazin de înot; de ase
menea, la Fieni și Urlați au fost 
date în folosință noi bazine de înot. 
Mal sînt multe asemenea exemple 
care reflectă inițiativă și interes față 
de problema sporirii numărului ba
zelor sportive în regiunea Ploești. 
Fără pretenția de a prezenta o sta
tistică exactă a tuturor amenajări
lor sportive din regiune, existența a 
7 stadioane, a peste 60 terenuri pen
tru fotbal, handbal și rugbi, a circa 
20 popicării, la care -trebuie adău
gate zeci de terenuri de volei, bas
chet, tenis etc., reprezintă un serios 
criteriu de apreciere.

Dacă -numărul actual al bazelor 
sportive din regiunea Ploești 
satisface. în general, cerințele 

•vtivității, în schimb starea unora 
dintre acestea lasă mult de dorit. 
De o bună bucată de timp se simt» 
lipsa amenajărilor sanitare la sta
dionul central din Ploești. De ase
menea, la sala de sporturi a acestui 
stadion dușurile și alte instalații de 
apă sînt defecte. Apare oarecum 
ciudată „explicația" pe care o dau 
cej ce răspund de gospodărirea sta
dionului (directorul V. Panovschi. 
administratorul H. Goidștein, tehni
cianul I. Brabete), care susțin că, 
fiind ocupată toată ziua cu antrena
mente și concursuri, sala nu poat* 
fi menținută curată. Părerea noastră 
este că dacă cei care au în grijă ad
ministrarea acestei baze sportive, ar 
dovedi mai mult spirit gospo
dăresc și mai mult simț de 
răspundere, căile de a se asigura 
buna întreținere a stadionului și a 
sălii, vor putea fi găs’te eu ușurință. 
Și, pentru că ne ocupăm de această 
bază sportivă, se cuvine să amintim 
faptul că de multă vreme o serie de 
colective cuprinse în asociația Ener
gia figurează pe lista celor care 
nu și-au achitat obligațiile finan
ciare pentru folosirea bazei resnec 
five.

Eforturile depuse de con duce rea 
întreprinderii petrolifere de extrac
ție din Moreni, care a amenajat anul 
trecut un frumos stadion în locali
tate, merită elogii. Din păcate, a- 
eeeași conducere vădește, de la un 
fitap încoace, dezinteres față de pro
blema încheierii unor lucrări la tere
nurile de volei, tenis și baschet dto 
incinta stadionului.

Bucuria înotătorilor din Rîmnic-J 
Sărat a durat doar atitj cit s-a des
fășurat solemnitatea de inaugurare 
a bazinului dai în folosință în vara 
«cestui an... Dezamăgirea lor a spo
rit pe măsură ce veneau să înoate 
in acest bazin. Motivele ? Lipsa U- 
»or dușuri și a unei rigole în jurul 
bazinului i-a pus în imposibilitate 
de a evita intrarea în bazin fără 
„urme" de nisip ; curățenia în c«- 
bine a fost lăsată pe seama cetar ca

ie utilizau. Factorii de răspundere 
— conducerea fabricii de țigarete și 
colectivii' Flamura roșie — și-au 
îndeplinit misiunea numai în ceea 
ce privește... încasarea taxator d» 
intrare la bazin.

Dăcă s-ar întocmi o listă a colec
tivelor din regiunea Ploești car* 
dau dovadă de lipsă de interes față 
de întreținerea bazelor sportive, 
n-ar trebuj omise cole ziivale Loca- 
motiva-Buzău (pe al cănii stadion 
vestiarele sint neîngrijite), Ener- 
gta-Tîrgoviște (al cărui stadion ar» 
pista și instalațiile sanitare impro- 
Rri’) fi aitele.

0 aerie de întreprinderi din ora 
șui Ploești nu fobsesc posito- 
.itățile materiale pe care le au 

-tn scopul amenajării u*or noi baze 
sportwe, cri .pentru a Îmbunătăți 
starea celor existente. De pildă 
oondacerea uzinei metalurgice .1 
Alai* nu întreprinde nimic pentru 
a asigura membrilor colectivului 
sportiv condițiile unei bogate ac-

ÎNSEMNĂRI despre sportivii din giarmata
De mult timp, președintele co

lectivului sportiv Recolta dhi lo
calitate. ing. M. Mihăilă, se gîn- 
dea cum să antreneze masele largi 
ale muncitorilor din gospodărie în 
practicarea organizată a sportului 
In plină... efervescentă pentru gă
sirea unei soluții, circulara pri 
mită din partea asociației Recolta 
în legătură cu organizarea cam
pionatelor de casă avea să limpe-

In intreceri'e pe echipe, compor tarea cea mai frumoasă au avut-o 
voleibalistele de la G.A.S., oare au și cîștigat primul loc. Fe fețele lor 

se poate citi bucuria ne mărginită a victoriei 1

Primele zile 
primele concursuri
Sîmbătă I decembrie...
In această dimineață, prin tele

foanele redacției au ni s-au cerut 
numai vești ’ despre comportarea 
excelentă a solilor tineretului 
nostru în îndepărtata Australie. 
Numeroși activiști sportivi din 
colective, comitete C.F.S. și aso
ciații ne-au solicitat „trimiși 
speciali” la primele concursuri 
ale Spartachiadei de iarnă a tl- 
neretnhri. Ne-am ' Tr.wettrtat 
iată citeva din 
cu acest prilej:

aspectele culese

CRITICA I-A AJUTAT.

sportivi de la u-

invitației de a vizita co- 
Energia „23 August” la 
aceasta zi se deschideau 
lestiv concursurile.

...pe activiștii
rinele .23 August"' din Capitală. 
Cu numai o săptămînă în urmă, 
ziarul nostru luase poziție față i« 
atitudinea de nepăsare manifes
tată de aceștia în organizarea 
întrecerilor Spartachiadei. De a- 
eeea. am și răspuns cu oarecare .. 
reținere ’ 
lecttvul 
care în 
ia mod

Dar, ce surprizS plăcuți 1 Mem
brii consiliului colectivului spor 
tiv și responsabilul cu munca 
sportivă din comitetul U.T.M. de 
la „23 August” au muncit într-o 
singură săptămînă în așa fel In
ert acum putem acorda primelor 
concursuri organizate, calificati
vul „foarte bine”. Sala clubului a 
fost cu adevărat neîncăpătoare. 
Din cei 1000 tineri înscriși, 150 
an fost prezenți în jurul meselor 
de șah și tenis de masă chiar în 
zfua deschiderii Spartachiadei. 
Printre ei. mulțT fruntași în pro- 
dticție, ca Gheorghe Aștefanei, 
Ghcorghe Ciocan, Angela N;ci»- 
lescu_

l.SfiO PARTICIPANT!! ÎN CITEVA RINDUEI
Acesta este numărul de tineri 

înscriși la concursurile Spart a-
ch-adei de iarnă a tineretului in 
colectivul sportiv Progresul-Poli- 
grafie. Dintre aceștia, 80 — re- 
prezentînd cercurile sportive Di
recția presei. Electrecord, Decora
tiva, Agerpres, Justiția Nouă, 
I.P.2. ș.a. — și-au disputat ln- 
tîietatea în primul tur 
tiției. Primii care 
bucuria victoriei și 
în etapa pe 
reț Drăgan 
fie) la șah 
cui Justiția 
(cercul C.C. Poligrafie) la tenis 
da masă 

al compe- 
„ gustat” 

calificării 
fost : Au-

au
a

colectiv au
{cercul C.C. Polîgra- 
ți E. Nicolescu (cer- 
Nouă) și Gh. Albu

zească lucrurile. Soluția venise la 
timp. Campionatul de casă avea să 
rezolve tn modul cel mai fericit 
problema...

PRIMELE ACȚIUNI—.
...pe care le-a avut în vedere pre

ședintele colectivului au fost cele 
legate de alcătuirea unei comisii 
organizatoare care să întocmească ■

Situația uneia dintre șdhiste pa re critică! Totuși, mai există o te* 
șire... Elevele școlii profesionale de pe lingă Fabrica de Confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", urm ires c ou interes una din primele 
partide din concursul organizat In

PREGATESC O NOUA 
PREMIERA ?

remarcăm 
la Teatrul

Nu 1 Sîmbătă, artiștii de teatru 
și cinematograf, lucrătorii din 
cadrul Radiodifuziunii, s-au îa- 
tîtait în sala clubului Progresul- 
Arta pentru a apare pe.„ scena 
primelor întreceri din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului.

Printre cei prezenți 
pc Ștefan Glodariu de 
de stat de Operetă, pe balerinul 
Florin Hurmuz de la Teatrul de 
Operă și Balet, Gh. Gima de la 
Studioul actorului de film „Con
stantin Nottara” ș.a. După cu- 
vintul de deschidere, rostit d« 
președintele colectivului sportiv. 
Ion Manolescu, în sala nare a 
clubului s-a dat „startul” la 
și tenis de masă.

șao

LA PLOEȘTI

Concursurile Spartachiadei
Iarnă a tineretului au fost inau- 

de

cu populariza 
și cu pregătirea 
materialelor si

și să coordoneze întregul plan de 
acțiune și desfășurare a campio
natelor. Acesteia i s-au dat însăr 
cinări precise în legătură cu sta
bilirea regulamentului, cu înscrie
rea cotncurenților, 
rea campionatului 
echipamentului, a 
a bazei sportive.

In punctele cele 
din comună, 
cultural, etc. afișe sugestive ofe
reau toate amănuntele de organi
zare ale campionatului.

mai importante 
la sfat, la căminul

COMUNA GIARMATA — UN
ADEVARAT ȘANTIER !...

Interesul pentru campionat a de
pășit toate așteptările 1 înscrierile 
se frecau îutr-un ritm viu. In ace
lași timp, baza sportivă a colecti
vului lua zi cu zi, o altă înfăți
șare, vestin’d parcă momentele de 
apropiată sărbătoare 1 In ajunul 
întrecerilor baza sportivă, o ade
vărată podoabă a comunei, își aș
tepta oaspeții. Totul se realizase 
cu munca entuziastă a tineretului 
de aici 1

înainte de începerea campiona
tului. concurenții au putut consul
ta listele cu cei înscriși. Numă
rul tor trecea de 500, cifră cu 
atît mai impresionantă, cu cit cei 
din Giarmata se aflau în plină 
campanie agricolă. In ciuda a- 
cestui fapt, tinerii de aici au reușit 
un dublu succes -. să fie în fruntea 
celor care au încheiat bine cam
pania și în același timp șă se facă 

cadrul Spartackbadei.
(Foto: N. NICULESCU) 

gurate printr-șun simultan la șah 
dat de maestrul sportului Petre 
Seimeanu. La 75 de mese, maes
trul Seimeanu a obținut 63 de 
victorii, a făcut 4 remize și a 
pierdut 8 partide. De remarcat că 
printre învingătorii maestrului 
Seimeanu stat și tinerii începători 
Tudor Constantin și Ștefan Po
pescu, care vor participa la con
cursurile de șah ale acestei com
petiții.

CANDIDATUL DE MAESTRU," 
GH. IOACHI.M

a susținut sîmbătă după-amia- 
ză, în sala clubului uzinelor Ar
mătura, conferința .Despre șahul 
sovietic”, care a marcat deschi
derea oficială a Spartachiadei de 
iarnă în cadrul colectivului spor- 
tiv Energia.

(După corespondențele trimise 
de Iile Gheorghe. Alexandru 
Colțan, Stan Tudor și M. An- 
ghelesctt).

• Tot n.ai rnulți tineri din raio
nul Pașcani trec norraeie complexu
lui sportiv G.M.A.. devenind purtă
tori ai insignei. In ultimul timp, SS 
membri ai colectivului Locorootiva- 
Pașcani au ol.ținut insigna GJC.A. 
gradul I, iar 1* tineri au trecut 
toate normele prevăzute pentru 
gradul n. La colectivul sportiv Re- 
colta-Lespezi 2» tineri țărani mun
citori au devenit purtători al insig
nei F.CMA., iar alțl 2a membri al 
colectivului au trecut nomele pentru 
G.W.A. gradu.1 I.

(C- Enea, corespondent}

• PotbaliștS Stelian Hornet șl 
Vasile Searlat, șahistul Gh. C. An
gliei, atletul Ion I. Angliei, gimnaș- 
tii Ion Sandu și GH. Mira, precum 
și alți sportivi ai colectivului Re- 
eolta-Smețepi (raionul Buzău) se nu
mără printre fruntașii lucrărilor a- 
grieole de toamnă! din comuna Sme- 
enl.

(AL Androneacu, corespondent)

cuinoscuti prin fapte neobișnuite ți 
în sport!

UN REAL SUCCES AL SPORTU
LUI DE MASF!

și pentru înlrece- 
cros. călărie, tir,

desfășurate intr-o

Primul start s-a dat în proba de 
motociclism. Pe circuitul probei, 
sute de locuitori aî comunei și-au 
susfinut favorîții. Același interes a 
fost manifestat 
ri'le de ciclism, 
atletism, fotbal.

întrecerile — 
ordine exemplară — au relevat ap
titudinile pentru sport ale multor 
tineri și tinere din gospodărie îi 
din comună. Pe lista celor mar 
buni au figurat, printre alții. Pe
tru Tasch, Benedict Garodschi, 
Vasile Cohut, Elisabeta Rickert, 
Viorica Sănduleaau, Suzana Loris-

♦
mai bine de o lună 
minunat eveniment 
viața tinerilor din

...A trecut 
de la acest 
sportiv din ___
Giarmata, dar ecoul și impresiile 
cu care au rămas cei prezenți mai 
stăruiesc și acum... O vitrină spor
tivă cu fotografii, aflată in cen
trul comunei, a tnmăinunchiat epi
soadele cele mai interesante din 
întreceri.

Astăzi cei ce trec prin Giarmata 
privesc cu plăcere spre aceasiă vL 
trină și desigur că gîndurile îi 
poartă spre viitoarele succese ale 
tinerilor din comună, în SpartachV 
ada de iarnă.



BASCHETBALIȘTII DE LA C. C. A. CAMPIONI REPUBLICANI La Cluj și la Timișoara

S-au incheiut și câmp onatrfe re
publicane de baschet Sîmbătâ, e- 
chipa feminină Energia București a 
tavins îin meciul decisiv pe Știința 
I.0.F., iar duminică seara echipa 
■Casei Centrale a Armatei a trecut 
mult mai ușor decît era de aștep
tat de ultimul său adversar, Dina
mo Oradea.

Echipa C.C.A. ne-a prilejuit sa
tisfacția unui joc cum rar am vă
zut în țara noastră, jncheind cam
pionatul printr-o comportare pen
tru care merită toate laudele. In 
intîlnirea de duminică, jucătorii de 
ta C.0.A. an făcut o adevărata de
monstrație de tehnică individuală 
și de tactică, de precizie rn exe
cuția procedeelor tehnice, de sigu
ranță și rapiditate in aplicarea ac
țiunilor poziționale. Procentajele de 
70 !a sută la aruncării: dn acțiuni 
și de 90 la sută ta aruncările li
bere Păstrează, de altfel, precizia în 
aruncări, ca și eficacitatea în utili
zarea elementelor de tactică.

Echipa C.CA, formată dfa 'A. 
Folbert. M. Eordogh, Al. Fodor, E. 
Nicnlescu, M. biedeti, C- Stemates- 
cu. I. Testiban. FL Burada, Z. 
Schwartz și D. Fior ea. și-a încheiat 
astfel m mod strălucit activitatea 
în acest campionat, cucerind pe de
plin merit titlul. 1 se cuvin în în
tregime felicitările adresate de noi 
aci, jucătorilor și antrerorului echi
pei. prof. Constantin Herold, care a 
primit, ta sfîrșit răsplata muncii 
sala intense, a îndelungatei și valo
roasei sale activități

le afară de excelentul joc prac
ticat de G.C-A, subiectul cel mai 
interesant oferit de ultima etapă a 
campionatului masculin este victoria 
dară a Științei Timișoara asupra 
Locomotivei P.T.T. București. Cores
pondentul nostru, Sever Șerban, ne-a 
relatat că studenții timișoreni au 
făcut o partidă excelentă, coodu- 
cîiul în permanență ta diferență aa 
p reci abilă: maximum 20 (!) de 
puncte, minimum 7. Știința Timi
șoara a avut ta V. Rădulescu un 
foarte eficace atacant (a înscris 30 
de puncte) și totodată bun apărător: 
el, Mokos și Pușcașu II l-au făcut 
„mat“ pe Cacoț. Remarcabil este 
procentajul echipei în aruncările din 
acțiune (50 ta sută) precum și al 
onor jucători (Radulescu 69 la sută 
din acțiune și 89 la sută din faul
turi). Echipa Știința Timișoara s-a

Emil Nicuiescti a fast in tot cursul campionatului m aut cei 
mai buni jucători ai echipei CC_A laiă-l inf-opoeiție caracteristică, 
încerci nd să-I depășească pe

comportat foarte bine, reușind să 
dispună categoric (7-1—63) de un 
adversar de valoare, care, deși ■ 
depus toate eforturile, nu a putut 
trece de o formație 
punct și decisă.

Rezultatele tehnice 
disputate in ultima 
C.C.A.—Dăiamo Oradea
(47—36). Știința Timișoar: 
motiva P.T.T. 74—63 (40—27), Di
namo Tg. Mureș—Energia Cluj 63 
—68 (31—24), Proiresul Tg. .Mu
reș—Știința LCF. 87—66 (42—32). 
Progresul Chrf—Dinamo București 
66—88 (28—45).

In urma acestor rezultate s-a bo- 
tărît și situația echipelor care r» 
trogtadeazâ. Ele sînt Progresul O- 
rașul Stalin și Știința I.C.F. care, 
indiferent de rezultatele meciurSo* 
restante, vor juca anul viitor îa 
campionatul de calificare.

Clasamentul se prezintă astfel.
2 1573—1177 42
2 1547—1109 39

bine pusa la

ale mecîurEar 
etaț)â sînt 

83-âU 
—Loco

Noi și interesante cemunicâri știiațifxe

1.
2.
3.

22 2C
28 1»

4. Dinacno Ora<
5. Ehergia Cluj
8. Progr. 1 Art;

Buc
7. Știința Timiș
8. Știința LCF.
9. Progr. I.3T.F.

4 1450—1257 38
5 1524—1414 36

2» 18 14 1218—1298 38
18 9 1141—1185 29
7 14 1272—1354 28

19
21

s is ira—1«4 j6
5 1* IMS—1239 24
5 12 1156—1229 22
1 M 1932—1«1 32

MMne începe la Oraștri St> finala campionatul» 
■MM de

A doua cdmpeftție importantă de 
popice in acest an — campionatul 
republican individual — întrunește 
timp de 5 zile <5—9 decembrie) 
pe arena de ta Orașui Stalin așii 
acestui siport.

Probele sînt următoarele: la 
băieți : 100 singuratice. 100 izolate 
șl 200 mixt (pkn și izolat), iar la 
fete: 100 singuratice, 100 izotet?
și ISC mixt (M plin și 1&3 Izolat). | 
Spre deosebire rte .giruri trecut, la

1 
}

ediția aceasta în program figurea
ză probe diferite-, ca WO izolat bă
ieți. 150 mixt fete_

Se anunță o participare de pes
te Î30 de con-ourenți cifră cu mult 
superiîoaeă cefei de 1a ultimul 
campionat. Anul trecut campiooa- 
tul mascuMn a fost dominat de 
maestrul sportuhri loam Mkoroiu 
(Arad) cane a ieșit învingător Ia 
probele de 100 singuratece cu S3 
p.tL, iar la 200 mixt cu 824 p.d. 
La fete au cîșfigad bucureștencele 
Erica Arion (50 kwitori singura
tice) 32 p.d. și Elena Lnpescu (100 
mixt) 397 p.d.

In privința viitorilor campioni, 
pronosticurile sînt dificile cou 
cn ren ții fiind de forte sensîbi} a- 
pbopiate. Dar, fa orice caz, trebuie 
amin ii te numele cîtorva sportivi 
oare s-au afirmat în acest am, ob- 

rezultate valoroase la mai 
toate probele. Este vor’-a de V. 
Tvam, I. Dragam irosea, I. Din eseu 
■p>foești), Ușer Klein, Gh. Ștefă- 
nesau (Buc.), I Micoroiu (Arad), 
Francisk Mikofa (Cluj) 1. Zolyomv 
(Baia Mare), T. Szemanyr (Tg. 
Mureș). Cu siguranță dintre aceș
tia ae va alege campionul.

ȘI la fete e diffcil de prevăzut 
«âSe va cîști-ga, tatrucît la între- 
eerile pe echipe s-aiu realizat în 
genere scoruri strînse. Tn primul 
rfnd credem că au șanse următoa
rele : deținătoarea titlului de -anul 
tfeouit, Erica Arion, care între

timp a devenit șî earn-oioana a 
Capitalei, N. Nadaș (Arad), Sido- 
nia JHovan (Timișoara), Ana Fd- 
segy (Sibiu), Margareta Szemanyi 
(Tg. Mureș) și Wîîhelmîna Be- 
singer (Timișoara).

Vanya. «Foto: M. PETRESCU)
Ultima etapă a adus clarificări 

și in întrecerea echipelor feminine. 
Energia București este campioană 
a țării, iar Energia Cluj și Progre
sat Tg. Mureș (care ma: are de 
jucat cu Știința I.CF, Ștința Mi- 
nisterui tarățănnntmm și Locomo
tiva București) vor Juca anul viitor 
în campionatul de calificare. Ca o 
curiozitate, subliniem că meciul Ști
ința Ministerul Iavațămintulu;— 
Locomotiva București s-a încheiat 
a scorul de 20—0 ia favoarea pri
mei echipe, deoarece feroviarele an 
rămas... într-o jucătoare, in timp ce 
Știința a reușit să-și mențină în 
teren... două. O urmare firească a 
unui meci echilibrat, în care nervii 
și tactica faulturilor și-au spus cu- 
vîntul. Rezultatele tehnice înregis
trate în aceasta u'.fmă etapă sint: 
Știința Min. învăț.—Locomotiva 
București 20—0 (pe tarea 75—72 
79—72; 20—22; 58—58); Voința O- 
raștil Stalin—Progresul Tg. Mureș 
62—37 (35—19). Progresul Oradea 
—Stitaja Ctaj 48—54 423—3&1. E- 
nergia Cluj—Flamura roșie Oradea 
62—16 (29—18).

Clasamentul:
L Energia Buc. 19 14
2. Știința T.CJr. 17 14

X Șt. Min. înv.

4.
5. 
«, 
T. Voința O. S1 
X Știința Cluj 
X--- _

1». Progr. Tg. M.
*

Azf se dispută următoarele me
ciuri restante: Știința Mini~tert4 
Invățămfatuiui—Progresul Tg. Mu
reș (feminin, sala F.oreasea ora 
15.30), Progresul Tg. Mureș—Ener. 
gia Cluj (masculin). Dtaaiao Tg. 
Mureș—Dinamo București (mascu
lin).

2
3

m-7ii
922—S89

34
M

Buc.
Loc. Buc. 
Progr. Oradea 
FT. r. Oradea 
--------- ---- st.

Energia Cluj

n ii
17 11
18
18

ÎS
ÎS
15

6
6 

8 18
6 12
6 12
6 12
5 13
4 II

D STANCULESCU

0 CAMPIOANĂ AUTENTICĂ LA HANDBAL
Formată acum 5 ani, echipa fe

minină de handbal Progresul Ora
șul Stalin a cucerit anul acesta 
titlu! de campioană a R.P.R. Pen
tru multi victoria handbalistelor 
de la Orașul Stalin a constituit o 
surpriză. Dar pentru cei care cu
nosc ambiția, puterea de luptă și 
valoarea acestei echipe — în rîn- 
durife căreia se numără trei dintre 
componentele de bază ale repre
zentativei noastre, recent câștigă
toare a Campionatului Mondial — 
faptul că ea a terminat campiona
tul pe primul lac constituie doar 
încununarea meritată a eforturilor 
depuse de jucătoare și de antrenor 
de-a lungul anilor pentru obținerea 
acestui frum.es rezultat

La încheierea campionatului au 
fost foarte multi specialiștii care 
au feiiertat călduros echipa și an
trenorul ei pentru victoria din 
campionat Am discutat cu mulți 
dintre ei și toți au precizat că i-a 
bucurat sincer victoria formației 

din Orașul Stalin, în primul rînd 
pentru că a meritat-o pe deplin, 
dar, în plus, și pentru că această 
echipă e singura oare nu a făcut 
în timpul campionatului nici o 
contestație sau reclamație la a- 
dresa arbitrajelor sau a condiții
lor de joc. Disciplinate și. modeste, 
făcătoarele de la Orașul Stalin 
n-au căutat obțină victorja prin 
mijloace nesportive și nu s-au plîns 
atunci cînd au părăsit terenul în
vinse. Este un fapt semnificativ, 
oare trebuie subliniat.

De asemenea, considerăm că un 
element hotărhor în obținerea vic
toriei în campionat este și aceia că 
antrenorul, prof. C. Popescu Co- 
libași, a lucrat de la început cu

echipa și continuă să se ocupe d» 
ea și acum, in acest feL munca lui 
a avut continuitate și perspectivă 
iar roadele nu au întîrzîat să se 
arate.

Vorbind despre echipa feminină 
Progresul Orașul Stalin, nu vcn> 
negUja să afirmăm că în compa
rație cu anii trecuți această for
mație s-a prezentat mult mai su
dată și maî omogenă. în specia! 
sub raportul atac-apărare. Mai 
precis, apărarea a jucat la un ni
vel superior față de ceilalți ani, a- 
propiindu-se de valoarea atacului 
echipei, care este n-nul din cele mat 
bune drn țară. Din jocul acestei e- 
chipe ar trebui eliminat, în primul 
rînd. accentul de duritate, remar
cat în special la jucătoarele din

Zicala „toamna se numără bo
bocii" este aplicabilă și in activi
tatea de cercetări ștkițiiice. unde 
acum. Ia sfîrșit d- an, au Ioc se
siunile de comunicări ale lucrărilor 
efectuate in cursul anului. In luna 
decembrie se vor desfășura cocă 
sesiuni, la ChiJ (8-9) și Ia Tenîșoa- 
ra (14-15-16). ambele antmțindu-se, 
prin titlurile lacrârScr, ca deosebit 
de interesante.

Mai trebuie scb&mat că unefe co
municări se referă Ia probleme a- 
tacate pentru prima dată in țara 
noastră și care oferă un vast de- 
meniu de cercetări și, deci, de r»- 
zultate folositoare.

La Cluj, de pildă, dr. Comei O- 
brașcn și Costică Crăciun au îb- 
cercat cu succes tratamentul tran- 
mansmetar sportive prin ultra su
nete. Observațiile efectua'e pe un 
Iot de 30 ce cazuri au inrzgisteai 
rezultate foarte bune. intr-un trup 
relativ scurt față de obiș-mitefe 
metode de tratament prin procedee 
de fizioterapie. Lucrarea, intitu
lată -Trata mental traumatismefor 
sportive prin ultrasunete", cortsb- 
tuie o încercare curajoasă și deo
sebit de valoroasă. Ea va fi pre
zentată și în cadnd sesiunii ca- 
binetUKH metod.co-științific din Ti
mișoara. de aceiași cercetători.

O problemă actuală și de mar» 
Importantă este tratată de un co 
'ectîv de cercetător: din cadrul ca- 
f ine tntfe met'xtico-șt’ăr rfie din Cluj. 
Dr. Inoriu Chețianu. m colaborare 
cu dr. Mircea Ioanette și profeso
rii de educație fizică Carol Petty 
și Anton Biro s-au ocupat de in
fluența căituri! fizice asupra dez
voltării fizice- și asupra procesului 
de învățămint Cercetările au ur

mărit influența educației fizice 
supra dezvoltării fizice și proedj 
suiui de educație și îavățamint, »- 
rnpra efevror intre 14-16 ani de ta 
Șccaîa pedagogică maghiară din 
Cluj. Experimentul, efectuat pe 
timp de un an. a demonstrat că 
elevii care au practicat educația 
fizică în mod sistematic, cu un 
frogram de 12 cne săptămlnal. 
sînt moi bine dezvoltați fizic și 
cohn note mai mari fecit elevii 
din clasa peratefă care aa practicat 
numa: dccă ore de educ:,ie fizică 
pe săpcămină.

La Tsmișoera. profesorul Coo- 
stanțai Laehe, annreuorul echioel 
masculine de hand bej Știința Tte 
mișoara, campioană a țării in acest 
an, va expune o lucrara si care va 
przzenCa metodele folosite în antre
namentul acestei valoroase echipei 
Ținînd seam.a de faphrf că Timk 
soma este un vechi și puternic cen
tru hand bai.at ic, care a dat mulți 
antrenori și jucători de valoare, ne 
așteptăm ca lucrarea să aibă un 
serios caracter metodic.

Tot în cadrul sesiunii de comu
nicări a cabinetului din Timișoa
ra, dr. B. Ștefanovici va prezenta 
o lucrare tratind o problemă de 
mare -actualitate: despre asistența 
medicală în taberele de schi. Obîș- 
nuițid schiului iși pot da seama d« 
importanța lucrării din proprie ex-t 
periență... n

In~ general, se poate afirma cu 
toată certitudinea că sesiunile de 
comunicări ale cabinetelor din Cluj 
și din Timișoara cuprind teme ac
tuale, bazate pe necesitățile prac-f 
tice din diferite domenii cuprinsa 
de^cui’tura fizică. Cefe cîteva lu
crări citate mai sus sînt grăitoare^

Neu record al țarii la 200 m. bras
Performer; Felix Heitz (C.C.A.) 2^9,0!

Sîmbătă și duminică bazinul a- 
coperit Floreasca a găzduit întrece
rile de înot și 6ăriturj din cadrul 
concursului organizat de Comisia 
centrală <te speciălîtite șt dotat cu 
„Capa de iarnă". Cel ruai valoros 
rezultat a tost realizat de maestrul 
sportului Felix Heitz (C C-A.) care 
a înotat distanța de 200 m. bras 
în timpul de 2:39$, nou record al 
țării. Vechiul record îi aparținea 
tot lui, dm anul 19âo și a fost rea
lizat îa cadrul meciului dintre echi
pele R.D. Germane și R P. Romîne 
desfășurat ta Rostock. Tn ordinea 
valorică, subliniem performanța ju
nioarei Nicoieta Șîeiănefcu (Șc. 
sp. de tineret). Ea a parcurs distanța 
de 100 rn. spate în I:21,9ț timp ce 
constituie un nou record personal. 
Iată și celelalte rezultate^ 204 m. 
braț seniori: I. Heitz 2:39,0 (nou 
rec.); 2. Ctanță (Dinamo) 2:43,7; 3. 
Mlt.-ofan (Progresul) 2:45,0; 4M m. 
liber junioare; 1. Marja Kasovitz

(Energia) 6:69.0 (rec. personal); 
100 B». spate junioare: Eva Banii 
(Loc.) 1:23,8; 100 iu liber seniori: 
I. Rujțnski (Dinamo) 1:00,5; 2.
Daneiti (Știința) f:0?,2 (rec. per
sonal); 100 tn. spate junferi: Da- 
roczl (Loc.) 1:17,8; 180 m bras 
junioare: Etelka Teieki (Știința) 
1:35,1; 2. ludith Orosz (Știința) 
1:35,7; 200 m. fluture senrorî; 1. 
Otaru (Dinamo) 2-J&3; 209 rm
bras senioare; 1. Ecaterina Oresz 
(Progresul) 3:13,9; 100 m. spate 
sentorr; T. Bctz (C.C.A.) T:fl,l 
(rec. personal); Kam nslti (Pro
gresul) 1:1X3; 1 Măndoîu (Dina
mo) 1:13,1; 100 m. liber jumoare: 
1. Heidj. Rotsching (F.. roșie) 
1:17,4.

SĂRITURI: băieți: 1. H. Wittem- 
her-mr (Progr.) 136,49 p.: fete
1. H. Gabany (Energ.) 44.29 p.

„Cupa de iarnă" a revenit aso
ciației Progresul cu 153 p.

FEMININ: PROGRESUL ORAȘUL STALIN
apărare. Mare parte din compo
nentele de t>ază ale echipei au a- 
rălat că au capacitatea tehnică 
necesară practicării unui jac corect 
și regulamentar. Credem că an
trenorul trebuie să insiste, în mod 
serios, asupra felului în care apă
rătoarele încearcă să scoată min
gea de la adversar. In loc ca acest 
lucru să constituie o acțiune teh
nică, pregătită în prealabil, la 
Progresul Orașul Stalrn el a de
venit, în mod obișnuit, un fault 
mai mult sau mai puțin groso’an.

Cit privește atacul ei este, așa 
după cum afirmam mai sus, unul 
dintre cele mai valoroase din tară. 
Bazîndu-și acțiunile în special pe 
contraatacuri, desfășurate în mare 
viteză și avînd ca vîrfuri jucă

toare rutinate și cu lovituri deci
sive la poartă ca Starck, Scheipp 
șt, în ultimpul timp, Balînt- 
Linczemeyer. linia de înaintare a 
echipei Progresul Orașul Stalin, a 
fost cea mai eficace din campio
nat, înscriind nu mai puțin de 
102 goluri. De altfel, proaspăta 
campioană a R.P.R. are și cel 
mai bun gaJaveraj, ceea ce este de 
asemenea . semnificativ : 102—48L

In concluzie. Progresul Orașul 
Stalin a meritat pe deplin titluf 
cîștigat. Campionatul republican 
categoria A de anul acesta a datț 
un învingător autentic, formația 
cea mai bună, cea mai canstantăjî 
cu o apărare și o înaintare La fel 
de hirte pregătite.

CALIN ANTONESCU

Echipa feminină campioană de handbal a R.P.R. pe anul 1956. De la stingă ta dreapta: Scruta 
W'mdt, Iuliana Vasite, Grigorifa Rufă, HUde Thiess, Annemarie Kno pp, maestru emerită a spirtului 
Marta Scheipp, Gertrude Reipp, pre#. C. Popesca-Colibasi (antreno ru 1 echipei), Armcrrcarie Bosch, 
frige Klutsch, Arta Bcrtschi, maes tra emerită a sportului Ana Star cit, maestra emerită a sportului 
Mora Windt (căpitana echjpei), Ana Balint-Linczmeyer, Annettese Elsen,

frum.es


Sărbătoare ia Ballarat... Mare bucurie in căsuța din str. Semilunei nr. ÎS...

Simion Ismailciuc
Nu știm cu exactitate dacă ziua 

de 1 decembrie reprezintă o săr
bătoare în calendarul australian 
și nici măcar dacă ea se bucura 
de vreo semnificație deosebită ;n 
istoria BALLARATULUI. Și to- 
tuși. în prima zi a lui decembrie, 
întreg orașul a fost în sărbătoare. 
Am aflat acest lucru din ultimele 
radiograme primite de la trimisul 
■ostru special la MELBOURNE...

1 decembrie 1956! Sărbătoarea 
a început odată cu... sfîrșitul pro
bei de canoe dublu viteză. In a- 
ceastă zi sărbătoriții au fost CA
NOTORII ROMINI a căror eoni- 
portare i-a uluit pur și simplu nu 
numai pe spectatori ci și pe cei 
mai exigenți specialiști. Nu este 
nimic exagerat în această afirma
ție. Să ne amintim că în între
cerile de pe lacul WENDOUREE 
canotorii noștri au cucerit trei dto 
cele patru probe de canoe, au o- 
cupat locul 5 la canoe dublu fond 
și s-au clasat pe locul 4 la caiac 
dublu viteză. Acest impunător bi
lanț le-a atras nu numai cele mai 
elogioase aprecieri ci și căldu-

~-------- -—-- -----------
Știrile și reportajele privind 

desfășurarea J. O. de la Mel
bourne au fost întocmite pe 
baza relatărilor trimisului nos
tru special RADU URZICEA- 
NU și a informațiilor Agerpres.

roase manifestații de simpatie.
Comportarea canotorilor noștri 

a constituit principalul subiect de 
discuție în toate loturile de spor
tivi, în cercurile tuturor specia
liștilor și ale... suporterilor. Des
pre ce se vorbea? Despre timpu
rile înregistrate, despre tehnic? 
lui ROTMAN sau aceea a „cu
plului* ISMAILCIUC și ALEXE. 
despre medalii și clasamente... 
Dar nu numai despre aceste» 
Pretutindeni a«j început a fi cu
noscute pildele de patriotism pe 
care le-au dat canotorii noștri. 
Pretutindeni se comenta pe larg 
dîrzenia lui ISMAILCIUC care, 
în ciuda crizei de ficat, a luptat 
din răsputeri pentru a obține un 
loc cit mai bun; despre eforturile 
supraomenești depuse de colegul 
său D. ALEXE...

După ce ultimele canoe au pă
răsit apele lacului WENDOUREE 
canotorii noștri au fost luați cu 
asalt de către ziariști, sportivi și 
spectatori. Ei au fost invitați la 
clubul BOWLING Ziarele au» 
traliene au publicat sîmbătă 1 
decembrie zeci de fotografii ale 
sportivilor noștri. In satul olim 
pic li s-a făcut o primire excep
țională. Pe panoul învingătoriloi 
numele lor și al antrenorului 
RADU HUTAN au fost așezate 
la loc de cinste. Din New-Yor'x, 
DAN DEȘLIU le-a trimis o te-

Dumitru Alexe
legramă de felicitare; din țară a'J 
sosit sîmbătă multe altele.

Sărbătoarea nu s-a terminat 
sîmbătă. Ea a continuat și dumi
nică. Sărbătoriții au fost aceiași: 
CANOTORII ROMINI. scumpi re
prezentanți ai sportului nostru.

Un puști de trei anișori, vioi 
și simpatic, a pus, de cîteva zile 
în stare de... alarmă întreaga 
stradă a Semilunei. El se lăuda 
de dimineață pînă seara, în fața 
colegilor de joacă, demonstrîn- 
du-le cu mîndrie: „Tăticuțul meu 
a plecat cu avionul, depalte, de- 
palte, și acolo o să-i bată pe 
toți..."

Cum se întîmplă, de obicei, unii 
din interlocutorii în... pantaloni 
scurți, încercau să-l contrazică pe 
„orator" și de aci încolo, eveni
mentele luau o turnură război
nică ! Nicușor Linca (pentru că 
despre el e vorba) se punea ime
diat „în gardă" și în scurtă vre
me, puștiul temerar care îl corn- 
bătuse lua drumul casei, plîu- 
gîndu-se: „mămico. iar m-a bătut 
Nicușor"...

După cum se poate vedea, tur
neul de box de la J.O. se afla In 
centrul atenției tuturor părinților 
și copiilor de pe strada Semilu
nei !... In afară de Nicușor, „prîs- 
lea" familiei Linca, așteptau cu 
emoție vești de la Melbourne și 
tatăl boxerului, care este meca
nic de calorifer, prietenii, mama 
lui și soția. Elena Linca. Ziua de 
22 noiembrie a însemnat un mare 
eveniment pentru familia Linca. 
Prin intermediu! undelor radio
fonice. glasul ei a putut fi auzit 
peste mări și țări, ia Melbourne. 
Elena, soția lui Linca, i-a trans
mis cu vocea întretăiată de emo
ție: .Nicule, toți așteptăm cu în 
credere meciurile tale." A urmai 
la rînd, băiețașul lui Linca: „Tă
ticule... tăticule, auzi? Să-i bați 
pe toți... pe toți, auzi ?"

Aceste cuvinte scumpe, dragos-

..Altfel vorbești cînd „tăticu ' a cîștigat medalia de aur la Olim
piadă l (foto N. Petrescu)

tea pentru patria iui, l-au aju
tat pe Linca să treacă pe ringul 
de la West Melbourne Stadium de 
cei patru adversari, să dăruiască 
familiei sale care prmărea toată 
ziua emisiunile radiofonice, și tu
turor sportivilor noștri, clipe da 
mare fericire. La auzul veștii că 
Nicolae Linca a devenit campion 
olimpic, lacrimi de fericire au 
izvorît din ochii soției lui. Sîm- 
bătă seara, lumina a ars multă 
vreme în căsu{.a din str. Semilu
nei 8. S-au strîris rude, prieteni, 
iar tatăl lui Linca a ridicat pa
harul plin cu vin în cinstea fiu
lui său de care e man mîndru ca 
oricînd....

Am mai stat de vorbă cu CON
STANTIN NOUR, antrenorul lui 
Linca.

— Performanța lui Linca este 
splendidă, ne-a declarat plin de 
însuflețire antrenorul dinamovist. 
De altfel, întreaga comportare a 
boxerilor noștri reprezintă o bi
ruință de care trebuie să fim 
mîndri. Avem dovada cea mai bu
nă că boxul nostru se află pe o 
treaptă înaltă în ierarhia mon
dială cită vreme a putut să-și afle 
consacrarea în Australia, celei de 
a XVI-a Olimpiade

Școala noastră națională, sti
lul autohton de box, bazat pe teh
nică și putere de luptă s-a impus 
șt, cred, că se va impune tot mai 
mult pe plan internațional. Dacă 
Linca a ajuns să cucerească me
dalia de aur, înseamnă că arbi 
trii-judecători nu l-au împiedicat 
să-și desfășoare boxul său bazai 
pe forță și vitalitate să Lovească 
continuu la corp. Arbitrii noștr,. 
care intervin prea des în lupți 
au datoria să învețe din acest e- 
xemplu și să treacă la o cotitură, 
în felul lor de a privi lupta !n 
ring.

DUMITRU CIOBOTARU; „A'i- 
cu“ s-a ținut de cuv'nt. Mi-a spus 
la plecare că va veni cu o medalie 
ta București. Văd că a luat-o pe 
cea mai mare. Sînt mîndru de el 
de curajul și energia lui."

LUCIAN POPESCU : „M-arn 
gîndit că după ce-a trecut de 
Nicki/ Gargano, „hapul" cel mai 
greu, medalia de aur nu-i mai 
poate scăpa lui Linca. E un băiat 
admirabil. Pune multă inimă cînd 
e vorba să ap:re culorile țării, șt 
exemplul său trebuie urmat de 
toți sportivii".

Ne-am mai întîlnit cu mulți 
prieteni, antrenori și boxeri. Pe 
buzele tuturor fluturau aceleași 
cuvinte... „Mare performanță.. 
Bravo Nicule... Și noi succese...

G. MIHALACHE

Marele succes al boxerilor din țările socialismului

La Melbourne
AZI

Dimineață

impuse.GIMNASTICA: exerciții
bărbați.

TIR: cerb alergător (25 locuri du
ble). armă liberă calibru mic 3x20 
(seria a doua), pistol viteză (manșa 
X-a).

SCRIMĂ: sabie (pe echipe).
LUPTE CLASICE: eliminatorii 
YACHTING

•emi-finale; sărituri de la trambulină 
femei, finală; polo.

CICLISM: urmărire pe echipe, se
mi-finale; 1.000 m. lansat, semi-finale; 
2.000 m. curse cu tandem, s«nl-fi
nale

MIINE

Dimineață

upă-am'<ază

exerciții impuse,GIMNASTICA:
bărbați.

NATAȚIE: înot: 100 m. spate băr
bați. serii: ~
*olo.

«CRIMA:
FOTBAL:

India).

. GIMNASTICA: exerciții liber alese, 
femei.

SCRIMĂ: sabie (Individual)
TIR: armă liberă calibru redus, cul

cat (60 focuri); pistol viteză (manen 
a doua).

LUPTE CLASICE: eliminatorii
YACHTING

4x100 m. femeâ, serii; După-amkaxă

sabie (pe echipe), 
seml-flnale (Iugoslavla-

Seara

GIMNASTICĂ: exerciții impuse,
bărbați.

SCRIMA: sabie (pe echipe).
LUPTE CLASICE: eliminatorii.
NATAȚIE: înot: 100 m. spate femei, 

■«ml-finale și finala; 400 m. liber băr
bați, finală; 100 m. fluture femei,

GIMNASTICA: exerciții liber alese, 
femei.

NATAȚIE: înot: 1.500 m. liber băr
bați, serii; ' *'
sărituri de 
polo.

SCRIMA:
FOTBAL: 

Bulgaria).

400 m. liber femei, serii; 
la platformă, bărbați.

sabie (individual), 
semi-finale (U.R.S.S. ■ —

seara

sabie (individual).

Pae. 4-a Nr. 2931
SPORTUL POPULAR

SCRIMA: ____  .
LUPTE CLASICE: eliminatorii.
NATAȚIE: înot: 1.500 m. liber băr

bați, serii; 200 m. bras bărbați, semi
finale; 100 m. spate femei, finale; 100 
m. fluture femei, finală; 100 m. spate 
bărbați, semi-finale; sărituri de la 
platformă, bărbați; polo.

;>-a lăsat cortina pe^te ult.mul 
act al marii întreceri pugilistice 
de la Melbourne! Sp.-e deplina noa
stră satisfacție, oompeti'.ia ne-a pri. 
lejuit consemnarea unor perfor
mante de înaltă valoare: Nicolae 
Linca a cucerit titlul suprem, Mir
cea Dobrescu și Gheorghc Negrea 
au obtinut medalia de argint, iar 
Constantin Dumitrescu, calificîn- 
du-6e în semifinală și-a adjudecat 
medalia de bronz. Si nu treouie să 
uităm nici un moment că la Mel
bourne ne-au reprezentat numai 4 
boxeri. înseamnă, deci, că excelen
tul loc 4, ocupat în clasamentul ne- _ 
oficial pe națiuni, nu reprezintă 
decît o palidă imagine a valorii . 
boxului nostru.

Succesele boxerilor romini, aduse ■ 
la cunoștința opiniei publice prin 
intermediul presei și al undelor ra- • 
diofonice, sînt bine; cunoscute. E- 
courile victoriilor repurtate în fața 
unor pugiliști de prim rang, ca a- 
meficanul Ray Perez, irlandezul J. 
Caldwell italianul Ottavio Pa- 
nunzzi și englezul Nicky Gargano, 
încă nu s-au stins. In comentariile 
lor, cronicarii de box de peste ho
tare amintesc deseori despre ex
cepționala comportare a boxerilor 
romîfli pe ringul de la Melbourne. 
Firește, succesele reprezentanților 
noștri ne-au produs o imensă bu
curie, dar această ușor imaginabilă 
satisfacție a fost întregită de re
marcabilele performanțe realizate 
de boxerii din țările socialiste. In
tr-adevăr, spre deosebire de Jocu
rile Olimpice de la Helsinki, cînd 
reprezentanții Statelor Unite au 

cucerit 5 titluri, iar cîte un titlu a

revenit boxerilor italieni, finlan
dezi, cehoslovaci, polonezi și ma
ghiari, la Melbourne repartiția ti
tlurilor a fost în favoarea boxeri
lor din U.R.S.S. și din țările de 
democrație populară. Astfel, pugi- 
liștii sovietici V. Safronov, G. Sat- 
kov și V. Enghibarian au izbutit 
să-și adjudece medaliile de aut la 
categoriile lor. Performanța celor 
3 pugiliști din Uniunea Sovietică 
confirmă drumul ascendent al bo
xului sovietic

Nu mai puțin lăudabilă este per
formanța unică realizată de „mijlo
ciul ușor** maghiar Laszlo Papp, 
care a reușit să cucerească pentru 
a treia oară consecutiv titlul de

cairiji.on olimpic. Este pentru pri
ma oară în istoria întrecerilor o- 
himpice de box cînd un pugilist 
se menține pe primul plan timp de 
8 ani 1 „Veteranul" Laszlo Papp 
căruia puțini îi acordau șanse de 
reușită la actuala ediție a J.O., s-a 
acoperit de glorie pe ringul de la 
West Melbourne Stadium. In sfîr- 
șit, aprecieri elogioase merită și ti- 
nărul pugilist german Wolfgang 
Behrendt, (învins anul trecut, la 
„europene", de M Dobrescu) care 
la vîrsta de 20 de ani, și-a afirmat 
din plin calitățile de fin tehnician, 
cîștigînd medalia de aur la catego
ria cocoș! Tuturor, cele mai sincere 
felicitări 1

Laszlo Papp (dreapta) intr-o alitu d ne caracteristică, in meciul său 
cu bulgarul Mitrev



Hochei pe iarbă
India și Pakistanul in finala 

competiției
Luni s-au desfășurat ia Melbour. 

ne semifinalele competiției de ho
chei pe iarbă în care se califica
seră echipel€ Indiei, Pakistanului, 
Germaniei și Angliei. In seria B, 
Anglia și Australia aveau același 
număr de puncte (4). Intrucît 
Anglia a dispus de Australia cu 
3—1 ‘ și nu cu 2—1, așa cum a- 
nunțaseră telegramele sosite de 
la Melbourne, dreptul de a juca 
în semifinale a revenit echipei 
Angliei care avea un golaveraj 
mai bun.

Intîlnirile din cadrul semifina
lelor au dat loc la dispute dîrze, 
victoriile fiind obținute la limită. 
In prima semifinală, echipa Paki
stanului a dispus de echipa An
gliei cu scorul de 3—2. In a 
doua semifinală, India care reali
zase în cele trei întîlniri din ca
drul preliminariilor golaverajul 
record de 36—0, întîlr.ind echipa 
Germaniei a obținut victoria 
doar cu 1—0.

In felul acesta, la 6 decem
brie, data cînd se dispută ultime
le jocuri, în finală se vor întîlni 
echipele Indiei și Pakistanului. 
Locurile 3—4 și le dispută echi
pele Angliei și Germaniei.

R. P. Ungară, U. R. S. S., R. P. Polonă și Franța 
if. turneu] final de sabie

Turneul olimpic de sabie pe e- 
chipe s-a desfășurat fără mari sur
prize. A fost prea sensibilă dife
rența de valoare între formațiile 
R P. Ungare (de 7 ori campioană 
olimpică și de 17 ori campioană 
mondială). U.R.S.S., R.P. Polonă, 
Franța și restul echipelor partici
pante (12 la număr), pentru ca 
în seriile eliminatorii si chiar în 
aemi-finale să se înregistreze sur
prize. După eliminarea Cubei. Bel
giei, Angliei, Germaniei, etc., în 
semifinale s-au calificat: U.R.S S., 
Italia Franța (seria I-a) și Un
garia, Polonia și SU.A. (seria a 
Il-a). Sabrerii Uniunii Sovietice 
au făcut fa(ă în mod excepțional 
asaltului vestitelor echipe ale 
Franței și Italiei, de nenumărate 
ori campioane ale lumii. Echipa 
Uniunii Sovietice a pierdut la li
mită în fața Franței (9—7), dar 
a întrecut cu același scor formația 
Italiei, calificîndu-se în turneul fi
nal. După ce italienii au pierdut 
cu (9—7) și meciul cu Franța, ei 
au părăsit competiția. Astfel, Italia,

Ieri au început
Ieri la ora 14,30 (o.a Meiooumej 

a început desfășurarea probelor 
preliminarii pentru cursa dte vi
teză (1.000 metri). Trierea partici- 
panților a prilejuit dispute foarte 
strînse. După consumarea seriilor 
și a recalificărilor, următorii 8 a- 
lergători 6-au calificat pentru sfer
turile de finală: 1. Rousseau 
(Franța), 2. Ploog (Australia), 3. 
Foucek (Cehoslovacia), 4. Romanov 
(URSS), 5. Pesenti (Italia), 6. John
son (Noua Zeelandă),?. Dhardelow 
(Africa de Sud), 8. Disney (SUA).

Primii patru s-au calificat di
rect, fiind cîștigăto.rii seriilor (de 
cite trei concurenți), iar ceilalți pa-, 
tru în urma probelor de recalificare 
Cele mai bune timpuri pe ultimii 
200 metri au fost stabilite de Rous-- 
seau (11 sec. 6/10) și, Pesenti (11 
sec. 8/10), cej doi mari favoriți ai 
probei de viteză.

După disputarea preliminariilor 
în proba de urmărire pe echipe 
(4.000 metri) s-au calificat pentru 
sferturile de finală următoarele 
formații : Italia (care a realizat 
cel mai bun timp : 4’44” 8/10), 
Franța. U.R.S.S., Belgia, Ceho
slovacia, Africa de Sud, Anglia și 
Noua Zeelandă.

In sferturile de finală, Franța 
bate Noua Zeelandă (timp: 4’44”), 
Italia ajunge din urmă Ceho
slovacia înainte de terminarea ce
lor 4.000 m.. Anglia întrece
U.R.S.S. (4’50”) iar Africa de Sud 
depășește Belgia.

La tandem (2.000 m.) s-au în

O nouă formulă

IN CALIFICĂRI IOSIF 
DE LA

Tirul, sportul celei mai preten
țioase precizii, se bucură de o 
deosebită popularitate în rî.ndurile 
sportivilor dai întreaga lume. O 
nouă mărturie, în sprijinul afir 
mației noastre, ne-a oferit-o chiar 
actuala ediție a Jocurilor Oiim- 
pice. La proba de armă liberă ca
libru redus 3x40, numărul concu- 
renților prezenți la startul între- 
cerii a fost cu mult mai mare 
decît așteptările organizatorilor. 
Paturile poligonului Williamstown 
s-au dovedit insuficiente ca nu
măr pentru a-i găzdui pe toți cei 
care urmau să-și dispute titlul de 
campion olimpic al acestei probe. 
Se punea problema alcătuirii a 
două sau trei serii de tragere ast
fel ca toți concurenții să-și dis 
pute direct întîietatea. A inter
venit însă inconvenientul, propriu 
continentului australian al insta 
bilității condițiilor atmosferice- 
Recurgîndu-se la sistemul seriilor 
s-ar fi dat loc la numeroase dis 
cuții deoarece vremea (bună în 
tr-o parte a zilei) ar fi putut fa
voriza pe unii participanți și de 
favoriza pe alții (în cazul cînu 
în timpul desfășurării altei serr 
vîntul ar fi bătut cu mai multă 
putere). Se mai punea apoi și 

clasată pe locul II la ultimele 
campionate mondiale, nu a reușit 
să se califice printre primele pa
tru echipe de sabie din Olimpiadă. 
Locul ei a Tost luat de formația 
Franței, anul trecut eliminată în 
semifinalele mondialelor. Celelalte 
trei finaliste sânt aceleași din 1955 
(Roma), respectiv: U.R.S.S.. R.P. 
Polonă și R. P. Ungară. Califica
rea Ungariei și Poloniei (în seria 
a Il-a semifinală) s-a realizat fă
ră dificultate în dauna reprezenta
tivei S.U.A. Rezultate: Ungaria — 
S.U.A. 9—1 (meciul n-a mai fost 
continuat deoarece victoria Unga
riei și înfrîngerea zdrobitoare a 
echipei S.U.A. erau clare la acest 
scor) și Polonia—S.U.A. 10—6.

Astăzi au Ioc meciurile din ca
drul turneului final. Formația R P. 
Ungare — după comportarea de 
pină acum—are toate șansele să-și 
conserve titlul olimpic pe c3ce 
nu l-a mai pierdut de la a IX-a 
ediție a J O. (Amsterdam 1928).

probele de ciclism pe velodrom
registrat următoarele rezultate în 
primele întreceri: Franța (timp pe 
ultimii 200 m.; 11 sec. 2/10) a 
întrecut Cehoslovacia: Italia (timp 
10 sec. 8'10) pe Anglia; Africa de 
sud pe Germania (timp 11 sec. 
4/10). iar Noua Zeelandă pe

lată locul de desfășurare a întrecerilor cicliste de viteză, tari 
dem, urmărire pe echipe și kilometru cu start de pe loc. In clișeu 
un aspect de la antrenamentele pentru proba de urmărire pe e. 
chipe.

in programul întrecerilor de tir

SÎRBU A EGALAT PERFORMANȚA 
HELSINKI: 400

chestiunea, toarte importantă, a 
luminozității egale în. timpul tra
gerii celor două sau trei serii. Or 
este știut că acest lucru oricît de 
multă bunăvoință ar fi avut or
ganizatorii era imposibil de rea 
lizat.

In acest fel, problema seriilor 
a căzut complet. Soluția a fost 
găsită în fixarea unor calificări. 
In care concurenții să tragă pen
tru 60 focuri culcat, 40 focuri, iar 
pentru 3x40 o serie de 3x20. Tot 
atunci s-a hotărît ca proba de 
3x40 să se desfășoare într-o sin- 
gură zi, astăzi, iar proba de 60

L, miine. Regulamentul permit* 
organizatorilor să aleagă un s-îs 
tem de desfășurare din următoa
rele: 1. întreaga probă de 3x40 
intr-o zi; 2. Intr-o zi 3x20 și a 
doua zi restul de 3x20; 3. In pri
ma zi cite 40 focuri la pozițiile 
culcat și genunchi și a doua zi 40 
focuri la poziția picioare.

Proba la care Iosif Sîrbu a de 
venit campion olimpic la Hel
sinki nu se mai trage. Motivul • 
prea mulți concurenți realizează 
maximum de punctaj 400 din 404» 
posibile (recordmem mondiali Ia 
această probă sînt, în ordine» 
realizării performanței, următorii 
T. Man tt ari IFinlanda). A. C

Fr. Horvath și Ion Popescu învingători 
in primul tur la lupte clasice

( urmare din pag. l-a)

lă, acord i nd victoria lui Fr- Hor
vath. Categorică a fost victoria 
la puncte a lui Ion Popescu asu
pra americanului Allan Rice. Ceva 
mai mult luptătorul romîn l-a tre-

U.R.S.S. și S.U.A. (timp 11 sec. 
6/10). In sferturile de finală la 
viteză. Rousseau (Franța) a depă
șit pe Schordeiow (Africa de Sud), 
Ploog (Australia) pe Disney 
(S.U.A.), iar Pesenti (Italia) pe 
Foucek (Cehoslovacia).

P-
Jackson (S.U.A.), 1. Slrou
(R.P.R.), B. Andreev (U.R.S.S.), 
A. Kvissberg (Suedia), B. Per;- 
berin (U.R.S.S.), V. Golovin 
(U.R.S.S.) și maghiarul S. Krebs. 
In locul acestei probe a fost in 
irodusă aceea de 60 focuri culca: 
Dar în calificări s-a tras totuș' 
40 f. Și losif Sîrbu n-a vrut să 
se desmintă. El a tras din nov 
400 puncte (pentru a patra oară) 
ocupînd primul loc și dreptul de 
a concura în finală. Fără îndoială 
performanța lui losif Sîrbu obți
nută în compania co-recordmeni 
tor mondiali, este foarte prețioasă 
El a demonstrat și de - această 
dată marea sa putere de lupta 
■‘ntrecînd de o manieră catego 
rică pe celebrii Jensen. Pereberir 
Borisov. Kvissberg și alții. Cu a 
ceeași ardoare și-a apărat Sirii-' 
șansele și în calificările pentru 
3x40. Aici, el a obținut 581 puncte 
rezultat care se situează, de ase 
menea, in fruntea celorlalte. Toat* 
acestea ne demonstrează că los»' 
Sîrbu este capabil în con’:nuarr 
de rezultate mart Nu este exenw 
însă ca. în aceste atît de dificil» 
probe, la rezultate de mare va 
loare. oepartajarea să pretind? 
baraj pe muște sau numai cu un 
punct diferență (deși reztiltate» 
se înscrie peste recordul mondial'- 
să ocup; un loc mai slab deci 
cele care primesc ca răsplată nr? 
dalii— In tir totul este clătim 
chiar cu mai multă precizie decît 
la... farmacie. In lipsa lui H 
Herșcovici care nu a tăcut depla 
sarea. Constantin Antonescu par
ticipă și la această probă. Și el 
a obținut datorită performanțelor 
sale meritorii calificarea în finale 
Iată acum programul comunicat 
după efectuarea tuturor modifică
rilor: astăzi proba de 3x40 (com
pletă) și prima manșă la pistol 
viteză; mîine 60 focuri culcat și 
manșa a doua la pistol viteză.

Tot în cursul zilei de ieri s-a 
disputat și proba de cerb alergător 
(50 focuri simple). In dasanent 
pe primul loc se află suedezul O. 
Sko’dberg cu 223 puncte, urmat 
de V. Romanenko (U.R.S.S.).

cut prin tuș pe Rice, dar arbitrii 
nu au acordat. In sfîrșit, Gh. Du
mitru acționind nedecis a fost în
vins prin tuș în min. 12 de către 
luptătorul maghiar Gy. Toth.

Luptătorii romîni se vor întîl
ni în turul doi cu următorii adver
sari: Pîrvulescu cu Johansson
(Norvegia), Fr. Horvath cu Swe- 
nev (Australia). I- Popescu cu 
Trippa (Italia) și Gh. Dumitru cu 
Rolon (Argentina). De remarcat 
că acești adversari ai sportivilor 
noștri au tost învinși în primul tur.

In generai primul tur s-a carac 
terizat prin mulțimea surprizelor, 
o serie de mari favoriți fiind în- 
trecuti de sportivi fără o ..carte de 
vizită*" impresionantă. Dintre cei 
care au „capotat** în fața outside- 
rilor cităm pe campionii mondiali 
Cartozia 'și Nikolaev, campionul o- 
limpic Szilvăssv șa.

★
Și acum cîteva rezultate mai im

portante: cat. muscă: Ig. Fabbra 
(Italia) b. p. Erbas (T), Baranva 
(R.P.U.) b. p, Vukov (R.P.F.J.). 
cat. cocoș: Hodoș (R.P.U.) b. p. 
Nikinen (Fini.), Vesterbv (S) b. 
p. Stoicov (R.P.B.), cat. pană; Si- 
lye (T) b. t. Dzneladze (U.R.S S.). 
Polvak (R.P.U.) b. o. Trippa (It), 
cat. ușoară: Brcczner (Austria) b. 
p. Rosin (U.RS.S.)ll! Stoianov 
(R.P.B.) b. p. Anderberg (S), Do
gan (T) b. p. Rolon (Arg), cat. 
semimijlocie: Maneev (U.R.S.S.) 
b. p. Rantanen (Fini.), Bairak (T) 
b. p. 2—1 Szilvassy (R.P.U.) cat. 
mijlocie; Jansen (S) b. p. Carto
zia (U.R.S.S.), Dobrev (R.P.B.) 
b. p. Simic (R.P.F.J.), Sterr 
(Germ.) b. t. Ismet Atil (T), cat. 
semigrea: Siracov (R.P.B.) b. p. 
Nicolaev (U.R.S.S.). Adil Atan 
(T.) b. p. Kovacs (R.P.U.), cat- 
grea: Alișev (R.P.B.) b. p. Kan- 
gasniemi (Fin), Kaplan (T) b. p. 
B ulgarei li (It.).

^CAMPIONI*
OLIMPICI

x)
y ■

« Vasilii Boriso 
7) nume nou in lu 
(^campionatele mondi 
yșde la Caracas (Vene2 
ff. campionatele europene 
7ț~ate la București și la alte 
^competiții el și-a cuceri 
F'sacrarea grație unor perj 
7(țe excepționale.
4; totuși, la Melbourne pu- 
U fini erau aceia ca'e 
fivictoria lui la proba 
(ț, liberă calibru mare 3x10.
/> eedenieie ii prez 

favoriți , “ _*

m.zoa 
de armă 

,4/i/e- ’ 
'a* ca marii/ 

i pe Erdman. Ylonen și« 
7 alți specialiști ai acestei diji- fy 
? cile întreceri. Vasilii Borisov a 
b ignorat însă calculele hirtiet șir/. 
\ cu o voință demnă de invidiat 
A a atacai cu hotărire recordul £ 
y mondial. L-a obținut pe cel de'fi 
Via poziția culcat și in final ș-.-afi 
/adjudecat — ca o încununare ffi 
’/a eforturilor depuse — titlul g 
V olimpic. țș

WOLFGANG BEHRENDT

Tînărul mecanic de la uzinele» 
(,VEB Grossdrehmatchinenbau" >5 
(din Berlin Wolfgang Behrendts 
);n vîrstă de 20 ani. a cuc rit « 
/medalia olimpică de aur la în-$ 

/■trecerile de box la cat'Peria co-w 

6*COÎ*

1
'1) Wolfgang Behrendt a început» 
«ă praefee boxul la vîrsta de 
>13 ani. Primul mare succes al g 
^tinărului boxer din R.D. Ger- 
/■nană datează de la campiona
tele europene din 1955 ci nd a cu* 
(cerit locul III la categoria muscă. 
^Perseverent în antrenamente, 

Stoarte serios in v’ața sa coti- 
Z/diană, Behrendt a repurtat o per- 
yjformanță execelentă. Pentru a 
S ilustra conștiinciozitatea în
«viața sportivă vă wm da im 
I( elocvent exemplu : Ta 14 iunie,<3 
î'înd a împlinit 20 ani, după o« 
(frîimoasă victorie în fața dane-£ 
(zului Danny, fiind chemat de co- £•) 
hegii lui la un pahar de vin, Ă 
sBehrendt a răspuns: „Astă seară fi 
/trebuie să mă culc devreme, ca 
5să fiu odihnit în întîlnirea pe M 
acare o voj susține peste patru« 
rle“- b
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VICTORIA ECHIPEI C. C. A. A REDESCHIS 
PENTRU TITLU IN CAMPIONATUL MASCULIN

LUPTA 
DE VOLEI

Observat» puțin îmbucurătoare la capătul
unui important concurs de tenis de masă

Campionatele de volei au conti
nuat sîmbătă și duminică, fiind ur
mărite de un public numeros, atît 
în Capitală cit și în provincie. Par
tida care a dominat etaoa și care a 
stîrnit un îndreptățit interes a fost 
aceea dintre campioana țării — Eo- 
comotiva București — și redutabila 
formație a Casei Centrale a Arma
tei. Așa cum tpornise, meciul nu 
lăsa nici un dubiu asupra victoriei 
feroviarilor. Ei cîștigaseră primele 
două seturi de o manieră impresio
nantă care—adăugată la jocul fără 
vlagă și orientare al militarilor —• 
a determinat pe mulți spectatori 
să părăsească sala, siguri de un 
inevitabil 3—0. Dar, pentru a nu 
știu cita oară s-a confirmat ade
vărul că în volei orice rezultat 
poate fi răsturnat. Și cei care au 
rămas în sală au putut vedea o 
schimbare radicală a raportului de 
forțe de pe teren, pentru că in ul
timele trei seturi ale partidei echi
pa C.C.A. a fost aceea care a do
minat lupta în fata unei formații 
ce nu ș'-a mai găsit cadența pînă 
la sf’r'tt. Victoria echi-ei C.C.A. 
(3-2: 4—15. 11-15, 15-8, 15—9. 
15—9) a fost în primul rînd... un 
tonic pentru ea însăși (știut fiind 
că militarii au avut în acest cam-

CICLU DE REFERATE 
PENTRU ARBITRI DE CANOTAJ

Arbitrii de canotaj din Capi
tală sînf convocați la un ciclu 
de referate privind noul regu
lament aț concursurilor de ca
notaj academic. Referatele vor 
avea loc în zilele de 6, 13 și 
20 decembrie în sala clubului 
Constructorul (începlnd de la 
orele 18) din str. Luca Stroici 
nr. 13. Organizarea acestui 
ciclu de referale se face in ve
derea calificării arbitrilor de 
canotaj ca arbitri de canotaj 
academic. In 1957, carnetele e- 
liberate pentru canotaj (canotaj 
academic și caiac canoe) nu 
vor mai fi valabile.

INFORMAȚII
Iată cum arată un buletin Prono

sport cu 12 rezultate exacte la con
cursul nr. 48 (etapa din 2 decembrie
1956).

I. C.C.A. București—Dinamo O-
radea (baschet masculin) 1

II. Locomotiva București —
Știința Invățâlnînt Buc (baschet 
fem.) Anulat

HI. Napoli — Fiorentina (camp.
italian). x

IV. Torino — Genoa (camp, ita
lian) x

V. Atalanta — Milan (camp.
italian) x

VI. Lanerossâ—Jirventus (camp.
italian) x

VII. U<hnese — Palermo (camp.
Italian) 1

VIII. Bologna — Padova (camp.
Italian). 2

IX. Internazionale — Triestlna
(-cam?, italian) 1

X. Roma — Spal (camp, italian) 1
XI. Union St. Giloise — Liege

(camp, belgian) 1
XII. Lierse—Anderlecht (camp.

belgian) 1
A. Tllleur — Olympique Char

leroi (camp belgian) 2
Deoarece meciul II (Locomotiva 

București-Știința Invățămînt) a fost 
anulat după închiderea concursului, 
conform regulamentului s-a acordat 
gratuit pronosticul exact la meciul 
A de rezervă (Tilleur-Olympique 
Charleroi) tuturor variantelor de
puse.

• In urma trierii și omologării 
variantelor depuse la concursul Pro
nosport nr. 48 etapa din 2 decem
brie) au fost stabilite următoarele 
premii :

Premiul I • 52,8 variante cu 11
rezultate exacte a cîte 2.110 lei fie
care.

Premiul II : 8497 variante cu 10
rezultate exacte a cîte 157 lei fie
care.

Premiul m : 7935,8 variante cu 9 
rezultate exacte a cîte 28 lei fie
care.

Deoarece la acest concurs nu a e- 
xlstat nici o variantă cu 12 rezul
tate exacte au fost reportați, con
form regulamentului pentru con
cursul nr. 49 din 9 decembrie, 
52141 lei erprezentînd 10 la sută din 
fondul de premii al concursului nr. 
48.
• Premiile speciale pentru variantele 

Cu „0” rezultate de la concursul 
Pronosport nr. 46 (etapa din 18 no
iembrie) au fost obținute de urmă
torii participant:

Motocicleta „I. J.” de 350 cmc. 
pentru participantul cu cele mari 
multe variante cu „0” rezultate a 
revenit lui Flavian Fabian Bucu
rești str. Călărași nr. 51 care a avut 
260 variante cu ,,0” rezultate.

Premiile speciale acordate prin 
tragerea din urnă, au revenit lui: Mo
tocicleta I. J. de 350 cmc: Dr. Ma
rinescu Ilie din București cal. Ra- 
hovei 100 A.

Cîte un ceas Boxa: Horvath Ste
fan din Turda str. Republicii 46; Ma-
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•pionat o comportare sub așteptări și 
— în al doilea rînd — a redeschis 
lupta pentru titlu. Chiar duminică 
cele două pretendente la titlu — 
Locomotiva și Dinamo — vor avea 
ocazia să tranșeze rivalitatea din
tre ele, în ultimul act al campiona
tului pe anul în curs.

Arunctnd o privire asupra celor
lalte rezultate ale etapei putem re
marca o anumită constanță în com
portarea unei serii de echipe. La 
capitolul „pozitiv” vom trece for
mațiile masculine Progresul Cluj 
(indiscutabil revelația campionatu
lui din anul acesta). Progresul
I.T.B.  (care a reușit sîmbătă și du
minică o frumoasă perfor.nantâ. dis- 
punînd în deplasare de Știința Ti
mișoara și Știința Arad), Dinamo 
București și pe cele feminine Vo
ința Orașul Stalin și Dinamo Bucu
rești. din ce în ce mai sigure de 
ele. In schimb, se observă o scă
dere accentuată de formă Ja unele 
echipe care la începutul campiona
tului ne dădeau speran’e pentru o 
comportare mai bună. Este cazul 
formațiilor masculine Energia O- 
rașul Stalin și chiar Știința Timi
șoara sau al celor feminine Voința 
Sibiu (care nu mai reușește să 
cîștige un set măcar în u’timele 
partide). Energia București și Pro
gresul Cluj.

Iată însă rezultatele meciurilor 
din ultima etapă. Ele confirmă ob- 
servatHe noastre.

MASCULIN: Dinamo București—

Se caută urgent organizatori de ciclocros
Duminică d:mineața a fost o vre

me care mai de grabă te îndemna 
să stai în casă, decît să te duci un
deva la marginea oraștilui și s-o 
pornești peste cîmpuri și prin co
clauri. Totuși, aproape 40 de spor
tivi au fost prezenți (în cartierul 
Tei) la locul de plecare în probele 
de ciclocros. Ba. veniseră și cîclo- 
crosiști din provincie: P. Soltuz, 
Maria Csedo și Ingeborg Schmidt 
din Orașul Stalin. Dar ia-i de unde 
nu-s pe organizatori (comitetul 
GF.S. al raionului 1 Alai). Nu-i

fj^ono sport
tei Guțu din Giurgiu str. L V. Sta
lin ÎS; Paszyar Alexandru din St 
Gheorghe str. Kossuth 2; Onofrei 
Ioan din com. Dumitra raion Năsăud 
reg. Cluj si Bucur Nicolae din 
Cimpulung-Mușcel str. Balabeanu 1».

In urnă au lost introduse 3S2 va
riante cu rezultate.
• In această sSptămînă participanții 

au de indicat pronosticurile la con
cursul nr. 49 In al cărui program ei 
vor regăsi „cunoștințe” vechi: me
ciuri de handbal în sală și din cam
pionatul francez. Nu lipsește din 
programul acestui concurs nici me
ciul internațional Italia-Austria cu 
atît mai interesant cu cît oaspeții— 
care n-au prea strălucit în acest se
zon — vor încerca să răstoarne spe
ranțele „squatfrei azzura" de a ob
ține o victorie pe teren propriu. O 
importanță deosebită trebuie acor
dată meciurilor franceze. Programul 
concursului cuprinzînd toate meciu
rile etapei este greu de crezut că 
vor lipsi surprizele, poate chiar din 
cele de talia victoriei obținută du
minică de Hennes în fața lui St. 
Etienne neînvinsă 12 etape ! Dar 
cum surprizele aduc premii mari, 
cele scrise mai sus trebuiesc consi
derate ca un îndemn în plus să 
participați la concursul 49.

Dragă tovarășe Kovacs,
Ai perfectă dreptate cînd ne 

critici, amintindu-ne că nu ne am 
ocupat de problema arbitrajului de 
lupte. Cu atît mai mult cu cit — 
așa cum remarci și dumneata — 
presa poate aduce și in acest sector 
de activitate o contribufie însem
nată. Sintem de acord cu dum
neaei că pentru arbitrajul prestat 
la Tg. Mureș tinărul Ilie Gheorghe 
ar fi meritat o evidențiere publică, 
după cum /. Tukacs trebuia criti
cat pentru serioasele greșeli săvîr- 
șite. Desigur, un arbitru evidențiat 
se va strădui să conducă și mai 
bine, un altul criticat va lua mă
suri să nu mai greșească.

Fiindcă sintem înaintea unor im
portante evenimente interne în 
sportul luptelor — finalele campio
natelor individuale la seniori — să 
recapitulăm unele aspecte ale pro
blemei ridicate de dumneata. Tre
buie să recunoști că în acest an 
arbitrii — printre carete numeri — 
au avut o activitate sporită, che
mați să facă față unui calendar 
intern foarte bogat, mai bogat ca 
ortclnd. Știi și dumneata că au 
fost unii care și-au sacrificat a- 
proape toate zilele lor de odihnă. 

Energia Metalul Or. Stalin 3—0 
(la 5:6;15), Progresul Galați—Pro
gresul Cluj 0—3 (la 11:8:14), Ști
ința Timișoara-Progresu! I.T.B. 2-3 
(15—17; 15—11; 15—13 ; 9—15 ; 13— 

15). Stî:nta Arad—Progresul I.T.B.
1—3 (15—8; 15-17; 12—15; 8—15).

FEMININ: Locomotiva București 
—Progresul Cluj 3—0 (13, 8; 12). 
Progresul CPCS—FI. roșie Cluj 
3—1 (15—10, 8—15, 15—6, 15—6), 
Dinamo București—Voința Sibiu 
3—0 (6; 6; 14), Voința Orașul Sta
lin—Energia București 3—1 (15— 
10, 9—15, 15—2. 15—6), Dinamo
Timișoara—Știința ICF 1—3 (10— 
15, 15—11, 11—15, 11—15).

Masculin

CLASAMENTE

L Locomot. Buc. 17 16 1 50:19 33
2. rr.namo Buc. 17 15 2 49 20 32
X Progresul I.T.B. 17 U 6 40:29 28
4- C.C.A. 17 19 7 42:30 27
5. Progresul Cluj 17 19 7 41:35 27
6. Energia O . Stalin 15 7 9 28:31 22
7. Știința And M 0 10 29:39 22
X Știința Tim. 16 5 11 30:39 21
9. Progresul Galați 17 3 14 20:45 20

Feminin

1. Progresul C.P.C.S. 17 16 1 50:13 S3
2. Știința I.C.F. 17 14 3 45:19 31
X Locomotiva Buc. 16 13 3 44:19 29
4. Dinamo Buc. 17 12 5 41:28 29

5. Voința Sibiu 17 8 9 31:36 25
<- FL roșU Clu; 17 7 10 34:37 24
7. Voința O. Statin 17 7 10 29:36 24
8. Energia București 17 4 13 20:42 21
9. Dinamo Timișoara 11 2 14 16:46 18

10. Progresul Cluj 17 1 16 16:50 18

vorbă că nici joi. la recunoașterea 
traseului, nu catadixiserâ să se pre
zinte.

Au stat ce au stat în adăstare 
sportivii arbitrii desemnați de 
comisia orășenească de ciclism, 
membrii acestei comisii cîiiva 
za riști (și nelipsiții spectatori 
pasionali ai ciclismului) și, fiindcă 
tot veniseră acolo, membrii comi
siei orășenești și cîțiva reprezen
tanți ai colectivului sportiv Progre
sul I.T.B. au purces să organizeze 
ei. pe loc, niște întreceri Fără pre
mii, firește, căci nu fuseseră oame. 
nii pregătiți

In schimb, de data aceasta, cel 
de la Progresul LT.B. au asigurat 
baia atît de necesară concurentilor. 
Faptul se cuvine a fi subliniat, în
trunit Ia alte concursuri nu a tost 
asigurat acest important element 
organizatoric în proba care se dis
pută Pe vreme rece și lapovită.

P Soltuz (Șc. Tin. Or. Stalin), 
I. Stoica (C.C.A.), D. Rotaru 
(C.C.A.) și maestra sportului Ma
ria Bisak (Progr. C.P.C.S.) au 
fost cîștigătorii probelor. Acestora 
șf tuturor celor care au concurat 
(inclusiv organizatorilor ocazio
nali) un binemeritat bravo! Nu a- 
celași lucru pentru organizatorii 
„titulari1, care au dat bir cu fu- 
giții, și nici pentru cicliștii și ci
clistele care stau departe de activi
tatea de ciclocros sau participă 
doar ca spectatori.

Ne întrebăm însă ce măsuri în
țelege să ia comitetul C.F.S. al ora. 
șului București față de organele în 
subordine, comitetele C.F.S. ale ra
ioanelor 23 August și 1 Mai care 
nu s-au ținut de cuvînt (primul la 
25 noiembrie, iar al doilea la 2 de
cembrie)?

Unui arbitru despre... arbitri !
Ne-am bucurat împreună cînd am 
putut scoate în evidență faptul că 
pe covorul de luptă sau în jurul 
acestuia au apărut o serie de ar
bitri tineri care s-au impus prin 
pregătire, seriozitate, disciplină. 
Ești de acord că dintre aceștia 
pot fi remarcați Fr. Ladislau, Gh. 
Poran, ș.a. Fără îndoială că dacă 
am sta să socotim cu amănuntul 
nu am putea trece cu vederea pe 
unii arbitri mai „bătrini" ca Fr, 
Gyorcoș, Al. Tătaru. M. Tuoidcă, 
I. Staicu și alții.

Dar, ne asociem cu totul du- 
mitule cînd îți manifești supăra
rea față de greșelile grosolane pe 
care le săvîrșesc o serie de ar
bitri. Unii manifestă o neatenție 
condamnabilă față de meciul pe 
care-l arbitrează. In acest caz este 
și firesc să greșească, să nu vadă 
o acțiune sau să se găsească în 
situația de a nu putea indica un 
învingător cînd meciul se desfă
șoară intre doi luptători de forțe 
egale. Am văzut arbitri care au a- 
cordat tuș, fără ca acesta să se

Urmărind desfășurarea meciuri
lor Berczik—Harasztosi și Berczik 
— Gantner, mărturisesc că am avut 
o strîngere de inimă. Cauza ? Slaba 
putere de concentrări și de luptă 
a reprezentanților noștri. Intr-a
devăr, judecind după desfășurarea 
celor două întîlniri, și după evolu» 
ția scorului victoria putea să re
vină tot atît de bine lui Harasztosi 
și Gantner, după cum a cîștfgat 
Berczik. Astfel, Harasztosi a con
dus în primul set cu 9—3, în al 
doilea cu 16—9 și m al treilea cu 
20—19. fără însă a putea cîștiga

Zaharia Bujor

vreun set La fel, și Gantner a avut 
avantaj în setul 1: 15—14, setul 11: 
12—8, dar apoi Berczik a lu3t con
ducerea cu 19—13; setul III; 13— 
8, 14—10, din nou însă Berczik a 
recuperat șt a schimbat scorul în 
favoarea sa cu 18—14.

Ce rezultă din toate acestea ? In 
primul rînd că Berczik acționează 
egal de-a lungul unui set sau par
tide, în timp ce Harasztosi și Gant
ner au început foarte bine meciu
rile, dar pe măsură ce se apropia 
sfîrșitul de set, ei făceau greșeli 
elementare, jucau cu multă reținere 
și nehotărîre, deveneau nervoși, 
se— autoînvingeau. Văzîndu-i la 
.lucru*, atît pe Berczik cît și pe 
Harasztosi și Gantner. credem că 
nu greșim afirmînd că jucătorii 
noștri nu sînt cu nimic inferiori

începe campionatul republican de handbal redus
La sfirșitu] acestei săptămîni va 

fi inaugurată activitatea într-un 
sport care, deși de puțin timp in
trodus la noi în țară, a reușit să 
cîștige simpatia spectatorilor. Este 
vorbă de handbalul redus, care 
iama trecută a fost în centrul aten
ției iubitorilor de sport din țara 
noastră. Ca și anul trecut, com
petiția centrală în handbal redus 
va fi concursul republican, ia care 
participă cele mai bune echipe 
masculine și feminine.

întrecerea formațiilor masculine 
se va desfășura pe trei serii 
(București, Timișoara Și Orașul 
Stalin), fiecare fiind alcătuită din 
6—8 echipe. Turneul final al com
petiției va avea loc la București, 
cu participarea primelor două cla
sate din fiecare serie și în plus a 
încă două echipe selecționate pe 
baza unui turneu de calificare în

fi produs. De ce l-au acordat? De 
cele mai multe ori fiindcă nu ur
măresc meciul mișeîndu-se in ju
rul saltelei, alte ori fiindcă, urmă
rind numai acțiunile care se pro
duc de la centură în sus, nu ob
servă piedici sau alte acțiuni inter
zise de regulamentul luptelor cla
sice.

Nehotărtrea este caracteristică 
multor arbitri. Ți-ai putut da sea
ma chiar dumneata. în concursul 
pe care l-am văzut împreună. Hor
vath — de altfel un bun arbitru — 
a revenit asupra unei decizii de 
vreo două ori. Este bine? Nu, în 
nici un caz. Arbitrul trebuie să fie 
hotărît și sigur pe decizia sa. Cină 
urmează să indice un învingător, 
arbitrul trebuie să fie hotărît, să-și 
fi făcut o pprere proprie, chiar 
dacă într-un meci cei doi luptă
tori nu au avut nici o acțiune și 
dacă aparent meciul a fost egal. 
Nu așa a procedat arbitrul Gh. Tă
taru care s-a lăsat influențat de 
arbitrul principal E. Finkelstein 
(și pe urmă a revenit asupra de

din punct de vedere tehnic lui Berc
zik. Am putea chiar susține că șl 
Harasztosi și Gantnar au mai multe 
posibilități tehnice decît Berczik. 
Ei pierd astăzi pentru că își creează 
în mod artificial și cu nimic jus
tificat o anumită stare de inhibi
ție, un complex de inferioritate, 
ceea ce dăunează în mare măsură 
eficacități jocului lor. împotriva 
lui Berczik trebuie anl’cat înainte 
de toate, un joc ferm. Intr-adevăr, 
așa cum remarca și maestrul spor
tului Toma Reiter, cu Berczik tre
buie să acționezi decis fie că ataci, 
fie că ești în defensivă.

Dacă despre Gantner se poate 
spune că el -a corespuns, în general 
nu putem sttsț ne același lucru ciod 
e vorba de campionul țării, Ha
rasztosi. Destul de dezorientat în 
timpul meciurilor, el a jucat con
fuz și inegal. Nu știu ce se întîm- 
plă cu Harasztosi, dar este cert că 
de cîtăva vreme el nu mai are acea 
siguranță în joc care a cîntărit atît 
de greu în performanțele obț nute 
de el pînă acum.

In evident progres s-a prezentat 
la această competiție tînărul stu
dent al Institutului politehnic din 
București. Zaharia Bujor. Sigur pe 
acțiuni, Bujor a demonstrat multi
plele sale calități In virtutea că
rora poate deveni un jucător de nă
dejde al lotului nostru republican- 
El i-a invins clat pe Sir’incan, An- 
dronache și Bottner și a realizat 
lovituri frumoase în part dele cu 
Harasztosi și Pesch.

Foarte ștearsă a fost comporta
rea lui Bottner,’ lipsit de nerv șl 
dorință de a lupta.

In întrecerea feminină am putut 
remarca, pe lîngâ superioritatea 
netă a maestrei emerite a sportu
lui Ella Zeller, care n-a pierdut da
cii un set (la Sari Szasz) și exca. 
lenta formă în care se află Geta 
Pitică și siguranța, regularitatea 
în lovituri a maestrei sportului Sari 
Szasz. In schimb, nu re-a mulțu
mit de loc comportarea inegală a 
celor trei there jucătoare Maria 
Golopența. Mariana Barasch șl 
Irma Magyari. Fără discuție, pregă
tirea viitoare a acestor tinere va 
trebui făcută cu mai multă atertie.

C. SEVEREANU

cadrul căruia v°r lupta primele 
clasate din orașele Galați, Iași, 
Oradea, Tg. Mureș, Oltenița și 
Cluj. Așadar, în turneul final se 
vor întrece 8 echipe, ce vor fi 
împărțite în două serii, capii de 
serii fiind primele clasate de ia 
București și Timișoara.

După cum se știe, echipele femi
nine își vor începe concursul cu o 
săptămrnă mai tîrziu, fiind împăr
țite tot în trei serii. In această 
competiție însă, jocurile se vor 
disputa în deplasare și nu în ca
drul aceluiași centru ca la echi
pele masculine.

In seria din orașul București 
sint rnscrișe opt echipe: C.C.A.. 
Dihamo 6, Energia 23 August, 
Șt’ința I.C.F.. Locomotiva G.N., 
Progresu] I.T.B., Recolta M.A. și 
Energia Ploești. Meciurile vor a- 
vea loc în sala Floreasca, înce- 
pînd de duminică 9 d.cembrie.

ciziei) sau luliu Pantici care a 
scris pe foaia sa de arbitraj „nu 
știu cine a învins'’. Ce zici tova
rășe Novacs? EșS de acord cu 
noi. desigur.

Ce să mai vorbim de alte gre
șeli mai mari sau mai mici, care 
nu mai gr ar în ochi". De pildă, 
too. I. Virdău scoate ..culoarea" 
unui luptător după primele șase 
minute de luptă fără ca pe foaia 
acestuia să fie notat vreun punct. 
In schimb, iov. 1. Staicu aprinde 
becul alb — indicînd egalitate 
după prima repriză — deși unul 
din luptători avea superioritatea 
regulamentară.

Pentru scrisoarea pe care ne-ai 
trimis-o nai îți mulțumim, fiind 
convinși că ajutorul pe care r: 
l-ai dat va folosi și celor despre 
care am discutat. Poate că în va
canța pe care o va lua sportul lup
telor după finalele campionatelor de 
seniori, arbitrii „vechi" vor trece 
la reîmprospătarea cunoștințelor, 
iar alții vor fi promovați prin 
cursuri'e care vor fi organizate 
de colegiile de arbitri. Poate că 
nu vei mai avea prilej de nemul
țumiri. Noi sperăm..

I. ’ ȘEINESCU
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Marea surpriză
PROGRESUL ORADEA A ELIMINAT C.C.A. DIN CUPA R.P.R.

Scor egal 2-2 după 120 minute de joc!

Acolo unde se muncește cu perseverență și răbdare
este cu putință și aceasta...

...DIN CODAȘ — FRUNTAȘ, INTR-UN AN!
Cupa, competiția „knock-out“-u. 

rilor spectaculoase, ne-a oferit o 
nouă și răsunătoare surpriză : 
proaspăta campioană a tării, echi
pa Casei Centrale a Armatei, n-a 
putut trece de Progresul Oradea 
și a fost astfel eliminată dintr-o 
cursă în care, după toate soco
telile specialiștilor, avea prima 
șansă. Cel puțin meciul de dumi
nică părea o simplă... formalitate, 
dat fiind că, nu mai departe decît 
acum 3 săptămîni, aceleași echipe, 
pe același teren, incheiau întrece
rea de campionat dintre ele la sco
rul de 5—0 pentru C.C.A.

Dar. cum se întîmplă deseori în 
fotbal și mai ales în meciurile de 
cupă, unde fiecare întîlnire în par
te are un caracter decisiv, calculele 
nîrtiei au fost date peste cap și 
Progresul Oradea a reușit turul de 
forță de a se califica în finala Cu
pei R.P.R., în dauna echipei C.C.A.

In ceea ce privește întîtnirea 
care a adus acest neașteptat dez- 
nodămînt, în ciuda terenului alu
necos» ea a avut multe faze de 
fotbal clar și a fost atît de pasio
nantă prin desfășurarea eî. îneît, 
la sfîrșitul meciului, poate că unii 
spectatori, ținuți tot timpul în ten
siune prin evoluția scorului și prin 
lupta aprigă pentru calificare, erau 
aproape la fel de obosiți ca și cei 
22 de jucători de pe teren.

„Surpriza" a început din primele 
minute. Echipa care a pornit hotă- 
rîtă la atac n-a fost C.C.A.. ci 
Progresul Oradea, care, prin aripa 
Toth-Koszegy, a stîrnit panică în 
careul advers. Au fost cîteva faze 
periculoase, astfel că apărarea 
bucureștenilor răsufla ușurată ori 
de cîte ori reușea, în ultima clipă, 
să trimită mingea țn out sau în 
corner Totuși, această puternică o- 
fensivă a orădenilor nu aduce un 
rezultat concret. Dimpotrivă, a 
fost suficient un contraatac fulge
rător al echipei C.C-A.. pentru ca 
Zavoda I, reluînd în poartă o min
ge trasă în bară de Tătaru. să des
chidă scorul. Acest prim succes 
i-a făcut pe cei mai mulți dintre 
jucătorii de la C.C.A. să uite „a- 
vertismentul“ pe care îl primiseră 
în primele minute de foc. Ei au 
considerat, se pare, că adversarul 
s-a... cumințit și că. „speriat" de 
faima și prestigiul jucătorilor de 
la C.C.A., nu-i va mai deranja 
prea mult. Dar n-a fost deloc așa. 
In timp ce C.C.A. a încetinit „mo
toarele". Progresul a reluat lupta 
cu și mai multă hotărîre și, după 
o serie de acțiuni bine conduse în 
Cîmp, a obținut egalarea în min. 
44. prin Caricaș, care, dintr-un un
ghi dificil, a șutat puternic și cu 
efect, astfel că Toma n-a putut 
respinge decît.. în plasă.

Repriza a doua, ca și prima, de
butează cu un atac al orădenilor, 
soldat cu un corner Cal optulea 
de la începutul meciului). Dar mo
mentul primejdios trece și este 

rîndul echipei C.C.A. să obțină o 
lovitură de colț, în min. 55. Vic
tor Moldovan execută lovitura și 
Constantin, parcă uitat complet de 
apărătorii Progresului, înscrie u- 
șor cu capul: 2—I. Orădenii dau 
semne de oboseală, dar continuă 
să lupte cu îndîrjire, astfel că 
meciul e departe de a fi „jucat". 
De altfel, în min. 65. Progresul

Știri
• Echipa Progresul Alexan

dria a cîștigat Cupa Comisiei 
Centrale, învingînd duminică — 
în deschidere la jocul CCA—Pro
gresul Oradea — pe Progresul 
Gherla. Singurul gol a fost mar
cat de Ciofalcă.

• Lotul de juniori al țării a 
susținut duminică un meci de 
antrenament la Orașul Stalin în 
compania echipei Energia Uz. 
Tract. Juniorii au terminat învin
gători cu scorul de 4—3 (2—1). 
Au înscris: Bîscă (3) și Mate- 
ianu pentru juniori, Crișan și Td- 
moș (2) pentru învinși.

• La Cluj se desfășoară com
petiția „Cupa de Iarnă*. Rezulta
te din ultima etapă (duminică) : 
Loc. Cluj—FI. roșie I. Herbak 
1—1 (1—0) ; Știința Cluj — E- 
nergia C. Turzii 2—2 (0—0).

are o acțiune pe aripa dreaptă, 
Toth pătrunde în careu și nu poate 
Ii oprit să tragă la poartă de V. 
Dumitrescu decît prin fault. In 
mijlocul emoției generale. Caricaș 
transformă lovitura de la 11 me
tri.

In prelungiri, C.C.A. e în per
manentă ofensivă, în timp ce Pro
gresul și-a adunat aproape toți ju
cătorii în jumătatea lui de teren. 
In min. 105, rezistența orădenilor 
pare înfrîntă, dar Gebner respin
ge în corner șutul năpraznic al lui 
Tătaru. In cea de a doua prelun
gire, C-C.A. își întețește ofensiva. 
Militarii joacă însă din ce în ce 
mai nervos. Minutele se scurg, 
meciul se apropie de sfîrșit, oră
denii trimit mereu mingea afară 
șL tabela de afișai rămîne neschim
bată.

Progresul a meritat acest rezul
tat de egalitate, prin ambiția și 
dîrzenia de care a dat dovadă. 
Dar nu e vorba numai de putere 
de luptă, ci și de calitățile tehni

„11 AȘTEPTĂM CU NERĂBDARE PE SPORTIVII ROMINI ÎN GRECIA”
Interviu cu dL Vgtien opoutos, președintele ligii ateniene de fotbal

Cu cîteva seri în urmă, în fața 
hotelului Athenee Palace stopează 
un automobil din care coboară un 
bărbat cu părul complet alb, cu o 
figură senină, amabilă. Este tocmai 
„subiectul” reportajului nostru, dl. 
Andreas Vghenopoulos, membru al 
Federației de fotbal a Greciei și pre
ședintele Ligii ateniene de fotbal.

Așa cum am anunțat, D-sa a venit 
în țara noastră pentru a perfecta 
o serie de întîlniri între echipe de 
fotbal romînești și grecești. Trata
tivele au fost încununate de succes 
ș> — așa cum ați citit în ziarul nos
tru de joi — o selecționată ronvnă va 
evolua în cursul lunii ianuarie la 
Atena, iar o echipă grecească îi va 
întoarce vizita în august 1957.

O atmosferă de caldă amiciție a 
domnit în tot timpul convorbirii 
noastre cu oaspetele grec. La aceas
ta a contribuit, desigur, și însoți- 
toarea d-lui Vghenopoulos. d-na Ma- 
rica Asderis, care cu multă compe
tență, ne-a servit de interpretă, ea 
însăși fiind o pasionată a fotbalului, 
membră a federației ateniene. Așa 
se și explică de ce convorbirea s-a 
legat foarte ușor și a avut o des
fășurare atît de interesantă.

înainte de a-i pune noi întrebări, 
oaspetele a ținut să ne spună :

,,Sînt fericit și onorat că sînt pri
mul reprezentant sportiv al Greciei 
care are misiunea de a reînoi legă
turile sportive prietenești dintre cele 
două țări ale noastre. Și trebuie să 
spun că am avut toate condițiile 
pentru a-mi duce la bun sfîrșit mi
siunea. Țin să mulțumesc reprezen
tanților oficialităților sportive ro- 
mîne pentru amabilitatea, prietenia 
și înțelegerea pe care mi au arăta
t-o. Peste o lună vom avea bucuria 
să-i salutăm la Atena pe fotbaliștii 
rotreni. Va fi foarte greu să ne re
vanșăm pentru primirea și atenția

Corner la poar
ta C.C.A.: Koszegy 
a sărit înaintea tu
turor și a reluat 
balonul cu capul: 
in spate. Zavoda II 
este gata să inter
vină.

(Foto: L. TIBOR) 

★ ★
★

ce și tactice pe care le-a arătat 
și care i-au permis să desfășoare 
în cîmp un joc de multe ori supe
rior adversarilor. In mod special 
s-au evidențiat: Toth (dar cit de 
mult i-ar folosi să știe să tragă 
și cu stîngul 1). Caricaș, Gebner, 
Tiriac și Barta Iosif.

Echipa Casei Centrale a Armatei 
a jucat sub nivelul ei. Ne referim, 
îndeosebi, la înaintare, care, cu ex
cepția lui Zavoda I, a jucat fără 
convingere. Au corespuns: Toma, 
Zavoda II și Apolzan.

Arbitrul I. Drăghici a condus co
rect și autoritar următoarele for
mații :

C.C.A. : Toma — Zavoda II, A- 
polzan, V. Dumitrescu — Onisie, 
Bone — V. Moldovan, Constantin, 
Alexandrescu, Zavoda I, Tătaru.

PROGRESUL : Gebner —Kram
mer, Tiriac, Barcu—Barta. Vlad— 
Toth, Koszegy, Caricaș. Cuc, Mes- 
zaros.

JACK BERARIU 
S. MASSLER

ce ne-ați arătat. Țin să transmit 
sportivilor romini prin intermediul 
ziarului „Sportul popular” salutul 
sportivilor greci”.

Ne-am interesat apoi de activita
tea fotbalistică din Grecia și am 
aflat cu acest prilej că cele mai 
bune echipe se întrec după un sis
tem competițional original: mai 

înfii, echipele își dispută întiietatea 
în cadrul ligilor organizate pe ora
șe : Atena, Pireu, Salonic. Primele 
clasate (3 din Atena, 2 din Pireu, 
2 din Salonic și 2 din restui țării) 
se califică în campionatul pe țară. 
Campionatul ligilor are loc între 
10 septembrie și 1 ianuarie, iar cel 
al țării în continuare (deoarece cli
ma permite) pînă în iulie.

întrebarea următoare s-a referit 
— firește — la cele mai bune echipe 
ale Greciei. Ni s-a răspuns că cele 
maj renumite formații de club 6Înt 
Panatenaikos din Atena șl Olympia- 
kos din Pireu. Ultima este campi
oană pe anul în curs. De altfel, 
aceste două echipe dau cei mai 

mulți jucători naționalei (în general 
7—8). Cei mai cunoscuți jucători 
sînt: Linoxilaghis — mijlocaș cen
tru — învîrstădenumai2I de ani, 
un jucător complet, care a fost mult 
apreciat cu ocazia întîlnirilor din 
Italia unde a primit oferte din 
piartea cluburilor profesioniste din 
prima ligă ; Papandoniu, denumit 
„maestrul” pentru excelenta sa teh
nică, joacă în postul de inter stingă ; 
Nebidis un mijlocaș complet ; Ca
maras, cel mai vechi internațional, 
un centru de mane eficacitate; 

Nestoridis: Fotinos, extrem dreap
ta; Panakis extrem stingă, golge- 
terul campionatului.

„Fotbaliștii romini se bucură de 
multă simpatie în Grecia, unde e- 
chipele romînești au făcut totdeau.

La începutul campionatului ca
tegoriei B de anul acesta, aproa
pe nimeni nu acorda prea multe 
șanse echipei Energia Steagul 
roșu din Orașul Stalin. Și poate 
că pe bună dreptate. Cine și-ar 
fi închipuit că in 1956 echipa cape 
în campionatul din 1955 abia scă
pase de retrogradare — și acea
sta datorită exclusiv golavera
jului —, nu numai că va candida 
la primul loc, dar îl va și cîștiga 
de o manieră indiscutabilă?

Și pînă la urmă s-a intimplat 
și „minunea" aceasta. Astăzi. E- 
nergia Steagul roșu este cîștigă 
toarea autoritară a seriei a dona 
și a dreptului de a juca în viitor 
în categoria A. Mai mult chiar a 
stabilH și cîteva mici recorduri:

1. A cucerit primul loc cu cel 
mai mare număr de puncte rea
lizat de vreo echipă în ultimii 6 
ani (45 de puncte din 52 posibi
le: 86,53%, fa*ă de 37 de puncte 
din 44 posibile — deci 84.09% 
realizate de Locomotiva Bucu
rești în 1952).

2. A realizat cea mai mare di
ferență de puncte fa‘ă de a doua 
clasată (Progresul C.P.C S.) : 13 
puncte (Locomotiva București a 
cîștigat locul I îq 1952 la 10 
puncte).

3. A marcat ce! mai mare nu
măr de goluri : 75, ceea ce re
prezintă cea mai bună medie de 
meci (3) și are cel mai bun gol
averaj (5,20).

înainte de ortce, formația din 
Orașul Stalin constituie o ade
vărată ECHIPA, alcătuită din 
fotbaliști care au jucat împreună 
vreme îndelungată, minimum doi 
ani. Octavian Zaharia, mijlocaș 
stingă, maistru la controlul teh
nic la tratamentul termic, joacă 
de 11 ani la Steagul roșu; că
pitanul echipei, Gheorghe Mari
nescu — funcționar, proaspătul 
inginer mecanic Gheo>ghe Aron 
și strungarul Gheorghe Mihalcea, 
— de 10 ani; lăcătușul Gheorghe 
Raicu — de 8 ani; N. Proca ș< 
Gheorghe Fusulan — care urmează 
școala de desenatori tehnici — le 
7 ani (ultimul cu o întrerupere de 
un an); funcționarul Gheorghe 
Percea — mecanic auto — de 3 ani. 
inginerul silvic C. Constaniines- 
Cu, Emano.1 Hașoti — contabil. 
Ad, Kneipp — lăcătuș matrițer și 
Gheorghe Birsan — strungar, în
scris la o școală de maiștri — 
de 2 ani; iar C. Ghifă — lăcă- 

na jocuri frumoase- Sintem siguri 
că vom înregistra, cu prilejul turne
ului selecționatei romîne în Grecia, 
recorduri de spectatori. Numai că

Dl. Andreas Vghenopoulos, preșe
dintele ligii ateniene de fotbal

stadioanele noastre — spre deosebi
re de marile dvs. stadioane care 
m-au impresionat în mod deosebit— 
sînt puțin încăpătoare. La Atena, 
cel mai mare stadion (Panatenia) 
are doar 25.000 de locuri, iar cele 
din Pireu și Salonic nu depășesc 
20.000 de locuri. Păcat că pe sta
dionul olimpic — cu o capacitate 
de 50-000 de locuri nu pot fi orga
nizate meciuri de fotbal, el fiind 
construit exclusiv pentru atletism 
Este o construcție minunată, care 
a găzduit — după cum se știe — 
în 1896 prima Olimpiadă modernă. 
Ii așteptăm cu mare nerăbdare pe 
sportivii romini la noi și vă spunem 
doar „la revedere’’, în august la 
București” a spus în încheiere pre
ședintele ligii ateniene de fotbal.

C. I. 

tuș, Zoltan David. strungar ți 
Al. Avramescu — trecanc auîo
— de numai un an. La aceștia 
6e adaugă tinerii Gh. Ciripoi,- h 
D, Mileșan și N. Tamas, prove- 
niți din echipa de juniori.

însuși antrenorul Silviu Ploeș- 
teanu este de 9 ani la Steagul 
roșu, ceea ce — să recunoaștem
— constituie o raritate pentru 
fotbalul nostru, obișnuit cu colec
tive care își schimbă antrenorii 
de 2—3 ori pe an și cu antrenori 
bare nu se... simt bine să stea 
prea mult la un colectiv...

In orice caz, această consec
vență și stabilitate au dat rezul
tate dintre cele mai bune. Ju- 
oînd mereu împreună, sub în
drumarea aceluiași antrenor, ju
cătorii de la Steagul roșu. — 
buni prieteni între ei — au asi
gurat echipei omogenitatea su
fletească și tehnică. însufleți!: de 
un puternic spirit colectiv, ei se 
subordoneză intereselor echipei. 
Pe jucători îi preocupă bunul 
mers al echipei lor. Discută cu 
antrenorul și între ei probleme 
tehnice și tactice. Caută să le 
pună in practică, vor să învețe 
cît m.ai mult și să practice cit 
mai bine fotbalul. Hașoti va face 
mereu curse vijelioase in stil 
personal, David va recurge în 
acțiuni la cît mai multă fantezie, 
Proca va încerca mereu o subtili
tate tehnică sau alta, ca și Fusu
lan sau Kneipp, dar totul în folo
sul echipei.

Tot cifrele atestă constanta a-
oestei echipe :
In tur 13 11 1 1 41: 6 21
In retur 13 10 2 1 37: 9 22
Acasă 13 10 3 0 42: 6 2S
In deplasare 13 11 0 2 36: 9 22

Iar valoarea formației Energia 
Steagul roșu este confirmată șl 
de alte cifre, de data aceasta re
zultate obținute în compania u« 
nor echipe bine cotate:
2—3 cu Burevastnik Chișlnăn 
2—1 cu Casa Ofițerilor Odesa
1— 1 cu Dinamo Kiev
2— 1 cu Dinamo Orașul Stalîn

(Cupă)
4—3 cu Dinamo București (Cupă)
1—1 cu Progresați Oradea (Cupă) 

Un fel de repetiție în vederea 
debutului^ său în categoria A. Și, 
cum se vede, micuț examen a fest 
trecut cu succes. Neînvinsă în 
jocurile de Cupă cu echipele de 
„A", Energia Steagul roșu speră 
să confirme valoarea sa și în 
jocurile campionatului catego
riei A.

PETRE GAȚU

Spartak (Subotița) — 
Locomotiva (București) 1-1 (0-1)

SUBOTIțA‘3 (prin teUlca.) Du
minică, echipa de fotbal Locomoti
va București a susținut cej de al 
doilea joc din cadrul turneului in 
Iugoslavia întîlnind pe Sparîak din 
Realitate. După un joc care a pri
lejuit o luptă dîrză, Intîlnîrea s-a 
terminația egalitate: 1—1 (0—0)<

Terenul, desfundat din cauza 
ploii care a căzut tot timpul îne
cului nu i-a împiedicat pe fotba
liștii romini să desfășoare un joc 
foarte bun. In spec'al, linia de a- 
tac a combinat frumos, a tras mult 
la poartă, remareîndu-se extrema 
stingă (Filote) care a fost cel 
mai bun jucător romîn.

Echipa gazdă s-a resimțit de oe 
urma faptului că țentrul liniei ei 
de atac a lipsit Ogneanov, aces
ta fiind selecționat în reprezenta
tiva țării, care a participat la tur
neul din Scoția și Anglia.

In prima repriză scorul rămîne 
alb. La reluare Filote înscrie pen
tru oaspeți, iar Jenovaj egalează 
cîteva minute mai tîrziu.

Luni dimineața, echipa Locomo
tiva a plecat la Belgrad de unde 
va porni spre patrie.
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Ce au arătat primele runde ale campionatului 
republican de șah

Patru rumaie — care pot stabil: 
doar o ierarhie provizorie a parti- 
cipanților — ne sînt totuși de a- 
juns pentru a enunța primele con
statări cu privire la finala cam
pionatului de șah al' R.P.R. Mai 
scurtă ca de obicei, între
cerea din acest an a celor mai 
buni șahiști se arată, așa cum pre
vedeam, o cursă eminamente rapi
dă, în oare tactica de așteptare 
(cu însoțitorii ei ’ nedespărțrți *— 
remizele) nu pare a fi pe placul 
concurenților. Din cele 36 de parti
de disputate pînă acum, 24 s-au în
cheiat cu victoria uneia din părți 
și doar 12 s-au soldat cu egalitate. 
Acest procent de 66 la sută al par
tidelor decise este, fără îndoială, 
grăitor.

In această ambianță de luptă, a- 
paritia lui Urseanu la conducerea 
clasamentului este (deși neaștep
tată) cu totul explicabilă. Acest ju
cător ofensiv, dușman neîmpăcat 
al jocului „incolor" la remiză, a 
beneficiat de un start foarte puter
nic. După o egalitate cu Reicher. 
rezultată la capătul unei lupte apri
ge, trei victorii consecutive în fata 
reprezentanților celor mai de sea
mă ai tinerei generații de șahiști 
(Szabo, Ghițescu, Drimer) I-au fă
cut pe Urseanu unul din favoriții 
acestui campionat.

In „plasa" liderului s-au situat 
imediat Ciocîltea și Rădulescu. Cel 
dinții, trăgînd învățăminte din tre
cutele campionate, a jucat energie 
dar prudent, forțrnd (și cîștigînd) 
doar în partidele în care avea al
bele. Rădulescu după două victorii 
de prestigiu (la Bălănel și Mitite
lul. a slăbit alura, remizînd cj 
Pali și Gavrilă. Trena susținută 
impusă de Urseanu a provocat agi
tație în rîndul tuturor pârtiei- 
panților. Dovadă stă faptul că pe 
următoarele locuri se află (inghe- 
suiți aproape ca și pe scena de joc) 
9 participant cu cîte 2 puncte. In 
acest pluton numeros, îi intilnim 
pe foștii campioni ai țării Troia- 
nescu și Halic, pe tînăruî Ghițescu 
in care mulți întrevăd viitorul 

campion ne tinerii Radovici. Ne
grea și Drimer, pe Reicher și pe 
Samarian. Ălți 5 jucători, printre 
care și campionul țării Ion Bălă
nel, s-au plasat cu o jumătate de 
punct în urmă. Menționăm că și 
la campionatul trecut dinamovistul 
a avut un start slab, dar a refăcut 
apoi terenul printr-un impetuos 
„galop" final. Anul acesta însă (e 
cazul să-i amintim lui Bălănel) 
concursul numără cu 2 runde mai 
puțin, poate exact acelea în care el

I

Jucătorii noștri 
pe gheață au

Azi dimineață, a părăsit Capi
tala, cu două avioane speciale, în-

LOCOMOTIVA M. C. F.— 
LOCOMOTIV RUSSE 7-1 (3-1)
Uri după amiază, pe stadionul 

Giulești, echipa de fotbal Loco
motiva M.C.F. -— proaspăta pro
movată în categoria B — a întîl- 
nit formația Lokomotiv Russe,

Duminică oaspeții au susținut 
o întîlnire la Giurgiu cu echipa 
locală Locomotiva, terminând la 
egalitate, 1—1. Ieri însă, ei n-au 
putut face față formației bucureș- 
tene care, în mare vervă de joc. 
a reușit să cîștige detașat.

Scorul a fost deschis de MiUa 
(min. 26) și urcat la 2—0 de I.“- 
ahevici (min. 31). Oaspeții reu
șesc să reducă handicapul la 2-1 
(în min. 37) prin lliev, dintr-o 
lovitură liberă de la 16 m. Pînă 
la pauză Locomotiva M.C.F. a 
mai marcat un gol (min. 41) prin 
Mafteuță. In repriza secundă ju
cătorii bulgari sînt complect de
pășiți de echipa bucureștenilor, 
care mai înscrie 4 goluri prin Că
lin (min. 63 și 76), Mihai (min. 
68) și Leahevici (min. 82).

Z.OCOA4O77VA M.CF. : But
narii (Radu) — Bogdan, Criste- 
scu, Alexe — Petrescu, Arieșea- 
nu (Dragomirescu) — Dobrescu 
(Călin). Mihai, Leahevici, Maf- 
fettfă, Milea.

LOKOMOTIV RUSSE: Kam- 
burov—Rusev, Bozev, Bacearkiev 
•— Dobrev, lliev—K<r'-‘ 
Kirrnecev, Kostof, Butkof.

N. OLARU 

a reușit atunci să-i egaleze pe 
Ciocîltea și pe Gunsberger.

Și, în feluț acesta, am enumerat 
pe 17 din cei 18 jucători. A rămas 
doar Iufliu Szabo, revelația trecu
tului campionat, care însă în acest 
an este departe de forma sa cea 
mai bună.

în general, partidele acestor pa
tru runde s-au ridicat la o valoare 
tehnică mulțumitoare. Și, chiar dacă 
uneori au avut de suferit din puuct 
de vedere al exactității realizări
lor, în schimb ca spectaculozitate 
ele au satisfăcut pe cei care le-au 
urmărit. Am asistat de regulă Ia 
întîlniri de mare luptă, presărate, 
firește, cu mici scăpări inerente 
tensiunii la care se desfășoară 
concursul. In rindul celor mai bune 
realizări de pînă acum putem cita 
victoriile obținute de Rădulescu Ia 
Bălănel, Radovici la Bălănel, Ga
vrilă la Drimer, Urseanu la Ghi
țescu, Ciocîltea la Pitpinic ș. a.

V. CH

Rezultate tehnice: partide între
rupte. Samarian—Gavrilă 1—0 
Radovici—Bălănel 1—0 (runda a
3-a),  Szabo—Ghițescu 1—0, Pitpi- 
nic—Șuta 1—0, Reicher—Negrea 
1/2—1/2 (runda a 4-a).

Runda V-a (luni 3-XII.) Sama- 
rian-Urseanu 0-1, Drimer-Szabo 
0-1, Ghițescu-Reicher 0-1, Rădule- 
scu-Troianescu 0-1, Ciocîltea-Miti- 
telu 0-1, Negrea-Pitpinic 1-0. Ha- 
lic-Gavrilă *h—Radovici-
Pall și Șuta-Bălănel întrerupte-

Clasamentul (după cinci runde): 
1. Urseanu 4'/i p. 2—6 Rădulescu, 
Ciocîltea, Negrea, Troiane-.cu, Rei
cher, 3 p„ 7. Halic 2'/i p.

Astăzi se joacă runda a șasea, 
iar mîine partidele întrerupte.

Meciul de rufbi /talia - Ronuia 
a fost arninat

După cum se știe, la 8 decem
brie urma să se desfășoare la Ca
tania (Sicilia) întilnirea interna
țională de rugbi Italia Romînia. 
Intrucît în sezonul de toamnă e- 
chipele noastre fruntașe, care dau 
jucători reprezentativei naționale, 
au dus o luptă îndirjită pentru 
cucerirea titlului de campioană și 
a Cupei R.P.R. s-au înregistrat 
numeroase indisponibilități. Astfel 
că, antrenorii echipei reprezentati
ve au fost puși în fața unor „ab
sențe” a citorva dintre titularii 
naționalei. In această situație, fo
rul de specialitate a cerut federa
ției italiene de rugbi aminarea jo 

o cului de la 8 decembrie, pentru 
altă dată în cursul anu;ui 1957.

fruntași de hochei 
plecat la Berlin

dreptîndu-se spre Berlin, un grup 
de jucători fruntași de hochei pe 
gheață din țara noastră. Timp de 
două săptămînj ei se vor ant ena 
în comun cu hocheiștii din R.D. 
Germană. Lotul este compus din 16 
jucători, printre care Dron, Lako, 
Csakg 1, Măzgăreanu, Peter, Ște
fan Ionescu, Zografi și Takacs 1.

La Berlin, jucătorii noștri de ho
chei se vor pregăti în vederea cam
pionatelor mondiale ce vor avea loc 
în luna febn->-ie la Moscova și Bel
grad.

• DUPĂ un șir de succese, liderul
campionatului francez, St. Etienne, a 
suferit prima înfrângere în actualul 
sezon iilr.d întrecut de ultima cla
sată Rennes cu 1-0. Celelalte meciuri 
s-au terminat cu rezultate așteptate 
ți anume: Lens—Nancy 2—0, Mar
seille-Toulouse 1 — 0, Strassbourg — 
Reims 1 — 3, Nimes — Racing 4 — 2 
(0—2), Valencienne — Sochaux 1 — 3, 
Mtonaco — Angers 1—1, Sedan — Nice 
3—3, Lyon — Metz 1—0. După cea de 
a 13-a etapă, în clasament continuă 
să conducă St. Etienne cu 22 puncte, 
urmată de Lens cu 18 p., Reims 17 
p., Toulouse, Nimes 15 p., Racing, 
Marseille 14 p., Sochaux, Angers 13 
p.. Monaco, Nice, Lyon 12 p., Sedan, 
Valencienne 10 p., Rennes, Nancy,
Strassbourg, 9 p., Metz 3 p.
• DERBIUL celei de a XlI-a 

etape a campionatului Italian, Fio
rentina — Napoli s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate (1—1). întrecerea 
a fost condusă* de arbitrul austriac 
Grill, care n-a avut o misiune prea 
ușoară. Liderul campionatului, Milan, 
a realizat cu mare dificultate un 
meci egal (2—2) în fața Atalantel, 
după ce a fost condusă de două ori.

a

La bazinul olimpic recordurile mondiale 
și olimpice cad unul după altul

Piscina olimpică din Melbourne 
cunoscut și luni o activitate ex

trem de susținută. Dimineața, în 
cursul după amiezii ca și seara, 
s-au desfășurat probe de înot 
(serii și finale), sărituri, precum 
și meciuri în cadru] turneului 
final de polo pe apă. Spectatorii 
australieni, mari amatori ai aces
tei discipline sportive, au umplut 
pînă la refuz tribunele din jurul 
bazinului.

RECORDUL OLIMPIC A CĂZUT 
DE DOUA ORI IN PROBA DE 

100 m. SPATE FEMEI
Prima serie a acestei probe a 

revenit celei mai bune performere 
a anului, înotătoarei eng'eze Judy 
Grinham, care cu timpul de 1:13,1 
a corectat cu 5 zecimi de secundă 
vechiul record olimpic deținut de 
olandeza Girtje Wielema. Pe lo
cul doi - sorit roirezentan a tării 
noastre Maria Both care a reușit 
cu 1:15.8 un nou record R.P.R. 
(vechiul record 1:16,0). Cu toate 
acestea Maria Both nu s-a califi
cat pentru finala probei, intrucît 
opt înotătoare au parcurs distanța 
de 100 m. spate intr-un timp su
perior celui rea izat de ea. Seria 
următoare, soldată cu victoria Mar
garetei Edwards a adus o nouă 
modificare recordului olimpic 
(1:13.0). Consumarea celorlalte se
rii a oferit multe surprize find e- 
liminate cîteva înotătoare cu pre
tenții chiar la o medalie olimpică. 
Printre ele menționăm pe Eva Pa 
jor (Ungaria) a doua peiformerâ 
in anul acesta pe tabelul probei, 
Marchino (SUA), Geliner (Polo
nia), Singleton (Australia),, Sen- 
dral-Jany (Franța), Klipova 
(URSS). In finala probei se vor 
întrece următoarele 8 înotătoare: 
Edwards (Anglia) 1:13,0; Grinham 
(Anglia) 1:13,1: Kone (SUA) 
1:13.9; Barber (Canada) 1:14,3. 
Beckett (Australia) 1:14,8; Schmidt 
(Germania) 1:14,8, Murphy (SUA) 
1-14 8. Dowall (Anglia) 1:15.0 
RECORD MONDIAL IN PROBA 
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Mann a confirmat calitățile care 
au impus-o ca cea mai îndreptățită

Pentru ajutorarea 
poporului maghiar
Alături de întregul pepor bul

gar, sportivii din R.P. Bulgaria 
au răspuns cu entuziasm apelu
lui de a ajuta oamenii muncii 
ungari. In întreaga țară au loc 
turnee speciale de îotbal, baschet 
și alte discipline sportive. încasă
rile fi:--1 vărsate Crucii Roșii 
bulgare pentru a fi trimise mun
citorilor din R. P. Ungară.

Intre 21 și 29 noiembrie, sub 
patronajul ziarului „Naroden 
Sport”, a fost organizat un tur
neu de fotbal la care au partici
pat ce'e mai bune echipe din So
fia. Finala competiției s-a desfă
șurat între echipele ȚDNA și U- 
darnik. Victoria a revenit echi
pei Udarnik cu scorul de 4—0. 
După terminarea meciului redac
torul șei al ziarului „Naroden 
Sport”, Marin Vajarov, a acor
dat o cupă specială fotbaliștilor 
echipei Udarnik.

Iată celelalte rezultate ale etapei: 
Bologna — Padova 1—2. Internaziona- 
le — Triestina 1—0, Lane Rossi — 
Juventus 1—1, Roma — Spăl 5 — 1, 
Sampdoria — Lazio 0 — 1, Torino — 
Genova 2—2, Udinese — Palermo 2-9. 
In urma acestor rezultate, în clasa
ment conduce Milan cu 14 puncte 
urmat de Fiorentina și Internazionale 
cu 13 puncte.
• IN ETAPA de sîmbătă a cam

pionatului englez s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Arsenal — Sun
derland 1—1, Birmingham — Totten
ham Hotspurs 0—0, Burnley — Charl
ton Athletic 2—1, Cardiff — Everton
1— 0, Chelsea — Blackpool 2—2, Man
chester United — Lutton Town 3—L 
Newcastle U. — Wolverhampton W.
2— 1, Portsmouth — Boitor 1—1, Pres
ton North End. — Manchester C.
3— 1, Sheffield — Astom Willa 2—1* 
West Bromwich — Leeds U. 0—0.
• Duminică s-a desfășurat la Za

greb meciul de fotbal dintre echi
pele Locomotiv Zagreb și Lokomo
tiv Plovdiv (R.P. Bulgaria). Intil- 
nirea a luat sfîrșit cu scorul de 2-1 
în favoarea fotbaliștilor iugoslavi.
• In continuarea turneului pe 

candidată la t.tlul olimpic. Tinăra 
înotătoare, în vîrstă de 16 ani, a 
cîștigat detașat seria din care fă
cea parte in 1:11,2 tâmp superior 
cu 6 zecimi de secun-dă vechiului 
record mondial care-i aparținea 
(trebuie să reamintim cititorilor 
că rezultatul olandezei Atie Vo- 
orbij 1:10,5 obținut c.u două săp- 
tărmni în urmă nu a fost omolo
gat ca record mondial) (

Celelalte șapte înotătoare cali
ficate în finală sînt: Ramey (SUA) 
1:13,4, Bainbridge (Australia) 
1:14,4, Sears (SUA) 1:15,1, Lito- 
mericzky (Ungaria) 1:15,2, Barber 
(Canada) 1:16,2, Wh-ittaîl (Cana
da) 1:16,9 Langenau (Germania) 
1:17,4.

Penultima probă, desfășurată a- 
seară, a fost aceea de 200 m. braț 
băiefi. După consumarea seriilor 
au fost declarați calificați pentru 
finală: Furukawa (Japonia) 2:36,1, 
Gleie (Danemarca) 2:36,4. Joshi- 
mura (Japonia) 2:38,6, Zasseda 
(URSS) 2:40,0, Gathercole (Aus
tralia! 2:40 2, Iunicev (U.”SȘ)

ELENA LEUȘTEANU
(urmare dn pag. 1 ■)

decis pe clștigătoarea din aceea 
zi, în persoana gimnastei Agnes 
Keleti care se clasează și aci pe 
locul 1: dar săriturile schimbă cla
samentul și-o trimite pe Keleti pe 
locul IV în clasamentul general. 
Elena Leușteanu. foarte bună la 
sărituri, cum o știm și noi, obține 
la ambele încercări note peste 9 și 
cucerește locul 1. Foarte bine s-au 
comportat și celelalte componente 
ale echipei noastre, datorită cărora 
reprezentativa R.P. Romîne figu
rează pe locul III la sfîrșitul pri
mei zile de întreceri. în urma e- 
chipelor U.R.S.S. si R.P. Ungară.

Gimnastele noastre, în frunte 
cu Elena Leușteanu, ne trimit de 
astă dată, concret, prin locurile 
cucerite în prima zi, o dovadă în 
plus că sînt demne de încrederea 
acordată și că, miercuri (ziua „li
ber aleselor") și vineri (ziua ..an-

acea- 
ami- 
care 
prin 
(3),

Una din echipeie noastre irun- 
tașe de fotbal care nu și-a înche
iat activitatea, deși nu se află 
angajată în Cupă, este Progresul 
București. Chiar duminica 
sta a susținut un nou meci 
cal cu Progresul CPCS, de 
a dispus cu 6—0 (4—0) 
punctele marcate de Ozon 
Cruțiu, Smărăndescu și Dinuîes- 
cu. In acest joc, Progresul a ali
niat următoarea formație: Cos- 
ma (Mîndru) — Toma Gh„ Bra- 
tu, Soare—Ciocea (Maior), Știr
bei—Blujdea (Cruțiu), Smărăn- 
descu, Ozon, Dinulescu, P. Mol- 
doveanu.

De ce se menține încă în acti
vitate formația Progresului ? 

Răspunsul ni l-a dat unul din an
trenorii săi, C. Drăgușin :

— ,,Avem în perspectivă un 
meci internațional în cursul săp- 
tămînii viitoare, la 12 decembrie, 
la București. Așteptăm echipa

norm
pe

care-l întreprinde în America Cen
trală echipa suedeză de fotbal Djur- 
garden a jucat duminică la Teguci
galpa cu echipa campioana a Hon
durasului, Olimpia. Fotbaliștii din 
Honduras au cîștigat cu scorul de 
2-1
• Intr-un meci internațional de 

fotbal desfășurat duminică la Diis- 
seldorf (H.F. Germană) echipa — 
lecționată a orașului Varșovia a 
vins echipa Fortuna Dtisseldorf 
scorul de 3rl.
• Zilele trecute s-a disputat 

stadionul Kemal Stafa din Tirana 
întîlnlrea internațională de fotbal 
dintre echipele selecționate ale ora
șelor T.rana și Pekin: Fotbaliștii al
banezi au terminat învingători cu 
scorul de 5-1 (3-0). Meciul a fost 
arbitrat de Alexandr Menșcikov 
(U.R.S.S.).
• Pe stadionul Republican din 

Baku, în prezența a peste 40.000 de 
spectatori, duminică s-a disputat în- 
tflnirea Internațională de fotbal din
tre echipele orașelor Teheran și Ba
ku. Fotbaliștii iranieni au obținut 
victoria cu scorul de 2-1. întîlnlrea 
s-a desfășurat într-o atmosferă prie
tenească.

2:41,2, Sanguily (Cuba) 2:41,8, 
Broussaird (Franța) 2:43,5. Singur* 
finală a zilei a fost Ștafeta 4x200 
m. liber bărbați. Clasamentul pro
bei: 1. Australia 8:23,6 (nou re
cord mondial și olimpic, vechiul 
record mondial: 8:24,5 aparținea 
echipei URSS în timp ce recordul 
olimpic 8:31,1 era deținut de șta
feta SUA); 2. SUA 8:31,5; 3.
URSS 8:34,7; 4. Japonia 8:36,6. Cu 
mult interes au fost urmărite și 
probeîe de sărituri de la platform! 
(finala bărbați): 1. Bob Clotworthy 
(SUA) campion olimpic 159,56; 2. 
Harper (SUA) 156,23; 3. Capilta 
(Mexic) 150,69; 4. Whitten (SUA) 
148,56; 5. Udalov (URSS) 140,64;
6. Brener (URSS) 139,84. Tram
bulină femei (semifinale): Mc Cor- 
mick (SUA) 76,80. 2. Mc Donald 
(Canada) 73,25; 3. Gilders (SUA) 
71,47; .. 5. Ciumicieva (URSS) 
65,42.

Rezultate dan- turneul final la 
polo pe apă: R.P. Ungară-Italia 
4—0 (3—0), SUA-Germamia 4—3 

■ (1 — !'.

PE PRIMUL LOC
samblului") se vor strădui să se 
comporte la fel de bine. Cine știe 
ce surpriză ne așteaptă peste două 
zile...

Surpriză? Nu mai există la cea 
de a XVI-a Olimpiadă. Iată rezul
tatele tehnice:

Clasamentul individual compus : 
1. ELENA LEUȘTEANU (R.P. 
Romînă) 37,298 p.; 2. Sofia Mu
ratova (U.R.S.S.) 37,266 p.; 3. La
risa Ladînina (U.R.S.S.) 37,232 
p.; 4. Agnes Keleti (R.P. Ungară) 
37,065 p.; 5. Olga Tass (R.P. Un
gară) 37,031 p.; 6. Eva Bosakova 
(R. Cehoslovacă) 36,933 p.; 7. Ta
mara Manina (U.R.S.S.) 36,899 p.

Clasamentul pe țări: 1. U.R.S.S. 
184,628 p.; 2. R.P. Ungară 183,91 
p.; 3. R.P. Romînă 181,926 p.;
4. R. Cehoslovacă 180,897 p.;
5. R.P. Polonă 180,359 p.; 6. Ja
ponia 179,893 p.; 7. Italia 175,894 
p.; 8. Suedia 174,360 n.; 9. S.U.A. 
173,89 p.

Spartak din Subotița (Iugosla
via), care urmează să susțină 
încă alte două partide, la Tg. 
Mureș și Oradea (9 și la 16 de
cembrie). In plus, după toate pro
babilitățile, echipa noastră va ple
ca după 13 decembrie intr-un tur
neu de două jocuri în Iugoslavia. 
Este normal, deci, ca jucătorii să 
se mențină în activitatea obiș
nuită sezonului competițianal. De 
buna pregătire a jucătorilor noș
tri depinde comportarea lor in a- 
ceste întreceri internaționale, care 
se anunță destul ds dificile”.

Pregătirile Progresului Bucu
rești vor continua deci săntămîna 
aceasta.

PE SCURT
• La Chicago a avut Ioc meciul 

de box pentru titlul mondial profe
sionist la cat. grea, dintre americanii 
Floyd Patterson și Archie Moore. 
Patterson a cîștigat prin k.o. în re
priza 5-a (min. 2,57). Negrul patter- 
son, în vîrstă de 21 ani, a fost cam
pion olimpic Ia Helsinki, cînd l-a în
vins în finală pe compatriotul nostru 
Vasile Tiță. După cum se știe, titlul 
mondial devenise vacant prin retra
gerea lui Rocky Marciano în aprilie 
trecut.
• La 1 decembrie a părăsit Mos

cova plecînd spre Varșovia echipa 
reprezentativă de hochei pe gheață 
a Uniunii Sovietice. Hocheiștii so
vietici vor susține mai multe ta- 
tîlniri prietenești în compania echi
pei reprezentative a R.P. Polone.
• In orașul Dnepropetrovsk •• 

desfășoară în prezent turneul final 
al campionatului unional feminin de 
șah. La 30 noiembrie s-a încheiat 
prima jumătate a turneului. In cla
sament conduc maestre internațio
nala Larisa Volpert cu 8 puncte din 
3 posibile. Ea a obținut 7 victorii 
și 2 remize. Locul doi este ocupat 
de maestra internațională Kira Zvo- 
rîkina cu 6 jumătate puncte șl • 
part dă întreruptă, iar pe locul trei 
se află campioana unională, maes- 
tra internațională Valentina Bori
senko.
• Cu prilejul nuni concurs de no

tație desfășurat la Hilversum, ino- 
tătoarea olandeză Mary Kook a sta
bilit un nou record mondial în pro
ba de 4xlH m. mixt individual ea 
rezultatul de Vechiul record
era de 5’4»”*/U și aparținea din ta
lie 1*55 înotătoare! maghiare Kva 
Scekely.


