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COMENTARIUL ZILEI
In comentariul zilei ne propu

sesem să cuprindem tot ceea ce 
este mai semnificativ în desfășu
rarea întrecerilor olimpice de la 
Melbourne, să scoatem în evidență 
even^nentele cemtnale ale fiecă
rei zile. Ne-am gindit că Olimpia
da ne va oferi numeroase prile
juri de acest gen și nu ne putem 
plînge că am fost lipsiți de Iz
voare de inspirație.

Totuși, în ultimele zile am fost 
nevoiți să abandonăm primul 
proect, deoarece sportijvii romîn.i 
prezenți la Melbourne ne-au oferit 
(spre bucuria noastră și fără în
doială a tuturor compatrioților 
noștri) prilejul să vorbim mai 
mult despre comportarea lor la cea 
de a XVI-a Olimpiadă.

Cînd ne gîndeam că vom putea 
să redăm obișnuitului nostru co
mentariu, inițiala lui menire, iată 
că trăgătorii și gimnastele noastre 
au reușit noi și frumoase isprăvi, 
concentrind atenția generală asu
pra lotului de sportivi din Repu
blica Populară Romînă.

In aceste condiții, nu se pute* 
ca și prezentul comentariu să mi 
fie închinat excelenților reprezen
tanți ai sportului nostru. In fond, 
putem afirma cu toată tăria și fără 
primejdia de a putea fi contraziși, 
că imul din principalele eveni
mente ale actualei Olimpiade îl 
constituie chiar evoluția micului 
grup de sportivi din răsăritul Eu
ropei, pe ale căror tricouri se vede 
stema cu grine și sonde și culo
rile roșu-galben și albastru...

Intr-adevăr, dacă la Olimpiada

de la Helsinki victoria campionu
lui nostru de tir Iosif Slrbu a pu
tut să-i mire pe unii, ori dacă cu
cerirea unei medalii de argint de 
către boxerul Vasile Tiță a părut 
un eveniment izolat (așa cum sînt 
destule în istoricul J.O.), de data 
aceasta succesele romînilor depă
șesc stadiul.„ accidental și tot
deodată pe cel al surprizelor... 
obișnuite la J.O.

In această (ară, al cărei sport 
s-a avîntat pe un drum nou și în
drăzneț de abia de 10—12 ani, 
medalia olimpică a primului nos
tru învingător a încetat să fie o 
piesă rară, de muzeu, în fața căreia 
generațiile de tineri aveau să se 
extazieze. In prezent, Romînia 
are numeroși campioni olimpici, 
numeroși sportivi considerați cei 
mai buni din lume.

Debutul nostru timid, din 1952, 
s-a amplificat uimitor și astăzi 
sportul nostru nou a furnizat pe 
învingători în diverse discipline: 
la box, la canotaj, la tir — iar la 
scrimă gimnastică și atletism 
reprezentanți ai sportului din 
R. P. Romînă au luptat direct 
pentru titlurile de cei mai buni 
sportivi ai lumii.

Ultima zi ne-a adus veștile al
tor strălucite victorii: Ștefan Pe
trescu s-a dovedit cel mai bun pis
tolar al întrecerilor de la Mel
bourne și din lume, cucerind o 
medalie de aur și stabilind tot
deodată un nou record mondial la 
pistol viteză; la aceeași probă ma
estrul emerit al sportului Gh. Li
chiardopol și-a menținut locul trei

cucerit la Helsinki, cucerind cea 
de a doua medalie de bronz; losif 
Sirbu, deși nu a reeditat victoria 
sa din 1952, s-a dovedit din nou 
printre fruntașii tirului mondial 
și doar o diferență de „muște" 
l-a împiedicat să cîștige o nouă 
medalie; Elena Leușteanu a con
dus cel mai select pluton de gim
naste din lume după probele im
puse ale concursului olimpic, do- 
vedindu-se și în următoarele pro
be de o valoare sensibil egală cu 
a învingătoarei; F. Horvath și D. 
Pîrvulescu își dispută, în finala la 
lupte, dreptul de a urca pe podiu
mul învingătorilor.

Reiese clar că cea de a XVI-a 
Olimpiadă a adus definitiva consa. 
crare internațională a sportului ro- 
mînesc și faptul, sîntem siguri, nu 
Va rămîne consemnat doar în pagi
nile de istorie ale mișcării noâ- 
stre de cultură fizică, fiindcă re
prezentanții acestei mișcări au dat 
prin comportarea lor un plus de 
strălucire întrecerilor de la Mel
bourne, furnizindu-le cițiva cam
pioni de mare valoare.

NICI GIMNASTELE
NU S-AU LASAT MAI PREJOS:

Echipa R. P. R. pe lecui III
Elena Leuțleanu: medalia de bronz la sol 

și local IV în clasamentul general
Larisa Latîiuna care o „talona" 

pe Elena Leușteanu după exercițiile 
impuse a cucerit ieri seară, cu mari 
emoții, titlul de campioană absolută 
de gimnastică a celei de a XVI-a

Olimpiade. Abia după ultimul apa
rat (bîrna) a putut ti cunoscută 
gimnasta care timp de o Olimpia
dă va purta cununa cu lauri cuce
rită la jocurile

Elena Leușteanu, a patra gimnastă înscrisă pe 
tabela celor mai bune olimpice, a confirmat încă 
odată, prin locurile cucerite la actuala ediție a 
Olimpiadei, speranțele noastre.

din acest an.
Spectatorii aflați 

la West Melbourne 
Stadium, umplînd 
pină la refuz tri
bunele la ora cînd 
gimnastele și-au 
făcut a>pari(ia, aș
teptau cu nerăbda
re începerea con
cursului atît pen
tru spectacolul 
sportiv în sine, 
deosebit de intere
sant, datorită dife. 
rențeilor infime de 
punctaj care des
părțeau pe dețină
toarele primelor 
locuri, cît și pen
tru a admira gra
ția și precizia ce
lor mai bune gim
naste ale lumii.

La ora 9, „cape
tele de afiș" și-au 
făcut apariția : La. 
risa Latînina, E- 
lena Leușteanu, 
Agnes Keleti, Ta
mara Manina, Eva 
Bosakova. Care 
dintre acestea va 
fi cîștigătoarea tit. 
Iu Iui suprem ?

Programul de di
mineață a 
prins 2 probe: 
și sărituri.

CIU- 
sol
A-

( continuare
_ PPS-. a 8-a) ~

D. PiRVULESCU Si FR. HORVATH 
ÎN TURUL FINAL. LA LUPTE 

CLASICE
In primul rlnd, o lămurire pen

tru cititorii care — Pe bună drep
tate — ne-au „asaltat" pur și sim
plu. cerîndu-ne să le spunem dacă 
Pîrvulescu a învins sau a fost în
vins în meciul cu Solovev (URSS). 
Din păcate — spre regretul nos
tru și desigur al zecilor de mii de 
sportivi și cititori ai noștri — ști
re? publicată la timpul său în 
ziarul nostru este exactă. Pîrvules
cu a pierdut meciul cu 2—1, iar 
contestația înaintată juriului de a- 
pel nu a fost admisă. Neplăcuta 
știre ne-a fost confirmată ieri de 
către trimisul nostru la Melbour
ne Radu Urziceanu.

Dar cum regulamentul de lupte 
diferă de cel de box — care 
prevede elimin? rea automată după 
o înfrîngere — D. Pîrvulescu a 
păstrat totuși serioase șanse pen
tru calificarea în finală. In turul 
doi Pîrvulescu profitînd de o... în
găduință a sorților — n-a luptat, 
neavînd adversar. In turul trei D. 
Pîrvulescu a întîlnit pe norvegia
nul Johansson pe care l-a învins 
detașst la puncte. După acest tur 
au fost eliminați o serie de lup
tători printre care I- Baranya 
(R.P.U), M. Mewis (Belgia), Vu- 
kov (R.P.F.I.). Astfel, pentru tu
rul final, care se desfășoară azi, 
s-au calificat campionul mondial 
Fabbra (Italia) — învingător în 
ultimele două meciuri asupra lui 
Wilson (S.U.A.) și Baranya 
(R.P.U.) — Erbas (Turcia), Solo
vev (U.R.S.S.) și D. Pîrvulescu. 
D. Pîrvulescu urmează să se tn- 
tîlnească astăzi cu Fabbra, iar 
Erbas cu Solovev. In caz de vic
torie, Pîrvulescu se poate clasa pe 
unul din primele trei locuri.

La categoria cocoș, reprezen
tantul nostru Fr. Horvath s-a com
portat excelent obtinînd alte două 
victorii. In turul doi l-a învins pe 
australianul Swenney de o mani
eră care a entuziasmat. La sfîrși- 
tul celor 15 minute, după ce exe
cutase o serie de suplesuri și cen
turi inversate (rebur), avea un 
„bagaj" de circa 15 puncte. In tu
rul trei Horvath a dispus la puncte 
și de finlandezul Nikkanen. Pentru 
turul filial s-au calificat în afară 
de Horvath următorii luptători: _I. 
Hodoș (R.P.U.), campion olimpic, 
Vesterby (Suedia), Vîrupaev 
(U.R.S.S.) și Kammerer (R.D.G.). 
Horvath a mai susținut mai multe

(continuare in pag. a 8-a)

Sportivii din țara noastră se mindresc astăzi cu un nou cam. 
pion olimpic: maestrul sportului Ștefan Petrescu. In întrecerile ca 
cei mai celebri „viteziștF ai lumii, el s-a impus drept cel mai bun 
pistolar, realizind un nou record olimpic și mondial. Toate felicită- 
rite acestui mare sportiv al țării noastre!

Consacrarea noastră mondială 
în proba de pistol viteză

Cu iuțeala fulgerului s-a răspîn- 
dit în cete patru zări vestea noi
lor victorii romînești la Melbour
ne ! Maestrul sportului Ștefan Pe
trescu și maestrul emerit al spor
tului Gheorghe Lichiardopol s-au 
acoperit de glorie în poligonul 
Wiliamstown. Făcînd dovada unei

GH. LICHIARDOPOL 

excelente pregătirf, ȘTEFAN PE
TRESCU a cules laurii celui mai 
deplin succes : TITLUL OLIM
PIC LA PISTOL VITEZA, CUCE
RIT CU O PERFORMANȚA CARE 
REPREZINTĂ UN NOU RECORD 
MONDIAL 1 Incepînd de astăzi, 
recordul mondial, recordul olimpic 
și recordul R.P.R. se confundă, 
fiind la același nivel (60/587 p.) și 
deținute de aceeași persoană; ȘTE
FAN PETRESCU. Ce floare met 
lipsește oare din acest buchet mi
nunat pe care Ștefan Petrescu l-a 
dăruit patriei sale? Este darul pe 
care el l-a promis înainte de ple
care : „Plec la Jocurile Olimpice cu 
cea mai mare dorință a vieții mele; 
să urc pe podiumul de premiere.

Doresc aceasta pentru a cinsti pre
stigiul țării și pentru a răsplăti — 
atît cît pot — marea dragoste, în
crederea șî ajutorul neprețuit a- 
cordat în timpul pregătirii mele. 
Este un vis pentru împlinirea că
ruia voi arunca in luptă toată e- 
nergia". Și Ștefan Petrescu, cel 
care cu trei ani în urmă a fost 
promovzt de asociația sa, Energia, 
în primele întreceri de pistol vi
teză, ne-a făcut din plin dovada 
marilor sale calități.

Cu aceeași ardoare a luptat șl 
celălalt reprezentant al nostru, 
Gheorghe Lichiardopol, care, cu 
prețul unor mari eforturi, a trecut 
examenul greu a două baraje sus
ținute în compania celor mai pu
ternici „viteziști" ai lumii, reu

șind în final să ne aducă o pre
țioasă medalie de bronz.

O medalie de aur, o medalie da 
bronz stau mărturie că reprezen
tanții noștri au dominat categoric 
întrecerile de pistol viteză din ca
drul celei de a XVI-g ediții a Jo
curilor Olimpice!

Două forțe sensibil egale, stă- 
pînite de un patriotism fierbinte, 
au învins în întrecerea celor tnai 
buni, aleși dintre cei mai butii',, 
întărind o veche zicală a poporului 
nostru: „Unde-s doi puterea cre
ște !“. La Melbourne pistolul vi
teză a fost la discreția noastră, 
Ceea ce n-am reușit în întrecerile 
internaționale de pe poligonul Tu
nari, am realizat pe WilTamstow- 
nul îndepărtatei Australii: supre
mația pe plan mondial 1

Iată cum s-a ajuns Ia acest de* 
plin succes:

Proba de pistol viteză a fost': 
„capul de afiș" al întrecerilor de 
tir din cadrul J. O. Pe stand s-au 
prezentat foarte mulți concurențe 
(cca. 50), peste numărul obișnuit 
în marile competiții internaționale. 
Majoritatea acestor maeștrii ai pi
stolului erau recomandați de cifre? 
excepționale, în jurul sau chiar 

peste recordul mondial oficial. Cu* c.
(continuare în pag. a 5-aț



Departe de țară, fostul boxer Milică Teodorescu 
gindește ia ai lui...se

Zti una din sutele de ferestre a- 
Xe hotelului Florence din 102 West 
44 t)'j. Street New-York, lumina nu 
s-a stins încă, deși acele ceasorni
celor și-au continuat neobosite 
înaintarea peste hotarele miezu
lui de noapte...

Un bărbat în jurul verstei de 45 
de ani, brunet, cu o figură pe care

două titluri mondiale și se pregă
tea în plin „camping" să-l asalte
ze pe cel de al treilea. Gus Wilson 
a știut să-și tempereze noua achi
ziție, oferindu-i ca adversar pe 
Glynn Lee, „tigrul din Kansas". 
Milică Teodorescu a pășit cu drep
tul îmblînzind „tigrul"'cu upercu
turi dure la corp care aveau să-i 
aducă unanima apreciere a specia
liștilor care l-au numit „the golden 
bay" (băiatul de aur). Ziarele 
new-yorkeze au folosit mai tîrziu 
multă cerneală pentru a sublinia 
curajul și puterea lui Teodorescu. 
Angajamentele se țineau lanț dar 
dolarii nu se adunau niciodată prea 
mulți în buzunarele „băiatului de 
aur". Ani de.-a rândul, Milică Teo
dorescu a colindat orașele ameri
cane, a cunoscut mereu atmosfera 
de tavernă a marilor arene din 
Chicago, Son Francisco, Los Ange
les

Milică nu ezita să lupte cu ad
versari mai grei decât el atunci 
cînd nu existau alte perspective de 
angajament. „The golden boy" suia 
cu zimbetul pe buze treptele ringu
lui, privind temerar spre adversarul 
său care, uneori era mai greu cu 
8—10 kg. Românul și-a atras me
reu admirația de partea sa. El a 
reuștt meciuri senzaționale cu pa- 
giliștl celebri ale căror perțorman-energia și-a imprimat de mult pe

cetea, a deschis geamul privind 
gînditor puzderia de lumini și re
clame care seînteiază la picioarele 
lui. „Blok-house“-urile newyor- 
keze — coloși de oțel și beton ar
mat — caută, parcă, să închidă 
drumul privirii sale. Dar gînduri
le, ca niște sfredele ascuțite, stră
pung distanțele, peste întinsuri de 
oceane, purtindu-l pe aripile lor, 
undeva departe, spre țara unde ei 
a văzut oentru prima oară soa
rele...

Omul acesta care privește gîn
ditor reclamele new-yorkeze a ple
cat de aproape 20 de ani din Romî- 
nia. Se numește Milică Teodores- 
cu.

...Avea pe atunci 24 de ani. Tî- 
năr, entuziast, curajos, Milică Teo
dorescu atras de managerul 
francez Mazouin, a traversat A- 
tlanticul . Avea cu el tinerețea, a 
teribilă dorință de afirmare și o.~ 
pereche de mănuși de box. La New- 
York îl aștepta faimosul manager 
Gus Wilson. Ochiul versat al în
treprinzătorului yankeu nu se înșe
lase. Tlnărul romin n-avea prea 
mari pretenții materiale Și
gata să-și măsoare forțele cu orice 
boxer fără să țină seama de 
rierița și palmaresul adversarului. 
Dovada cea mai bună e că „Milo* 
nici nu pusese bine piciorul în Netn- 
York și cerea— în goană după a- 
firmare — să se bală cu celebrul 
Henri Bob Armstrong, .minunea 
neagră" care la ora aceea deținea

Z’jF zfzz yvze. Ar

era

expe-

țe cântăreau greu de tot. Pugiliști 
de clasă ca Fritzie Zivic, Rocky 
Graziano, Steve Beloise, 
Mortale, Tony Vera. Cocoa 
Tony Martin, Holman Wiliams, 
Izzi Janazzo, Alf Romero, Jose 
Basora, Carl Blaho, Vittorio Ven
turi și alții au luat contact cu 
pumnii tari ai lui Milică Teodores
cu. Compatriotul nostru a obținut 
victorii strălucite dar a gustat des
tul de des șî din cupa ama/ă a în
frângerii. Anii treceau și odată cu 
ei șl tinerețea... Și totuși Milică 
era nevoit să se avînte în lupta de 
pe ring. Trebuia să trăiască.,. Dar 
într-o zi. Milică Teodorescu și-a 
dat seama că e un om „terminat* 
în fața managerilor...O depresiu
ne nervocsă l-a silii apei să stea 
câtva timp într-un spital. Ultimul 
meci ta susținui în. 1948 la Hono
lulu, (And a pus punct palmaresului 
său cu o infringere prin k. o. în 
repriza V-a...

Milică Teodorescu a fost astfel

Ettore 
Kid.

nevoit să agațe în cui pentru tot
deauna mănușile de box și să se 
mulțumească cu tăieturile din zia
rele americane care aminteau des
pre victoriile șt înfrîngerile sale 
în epoca tinereții. Cu greu a gă
sit apoi o anonimă stujbă de con
tabil la o companie din New-York, 
unde acum, lucrează de dimineață 
pină seara.

Anii care au zburat n-au fost 
însă în stare săi facă pe Mitică 
Teodorescu să uite de marea sa 
pasiune, vioara. El își petrece orele 
libere în fața partiturilor muzicale. 
A absolvit, de altfel. la Academia 
Cronin, cursul de vioară și a 
concerte la Carnegie Halt, una 
cele mai mari săli de concerte 
Statele Unite.

In anii grei oare l-au ținut 
parte de meleagurile natale atîta 
vreme. Mitică Teodorescu a păs
trat mereu vie și neîntinată în ini
ma și gîndurile lui dragostea de 
tară. El scrie zeci de scrisori prie
tenilor din Rominia, impărtășindu-le 
necazurile și nădejdile sale. 
Una din aceste scrisori i-a fost a- 
dresată acum câtva timp, antreno
rului de box Frankie Nour de la 
Știința. Avem in fața noastră j- 
ceastă scrisoare:

„Mi e dor de ai mei și aș dori 
să mă întorc în Romînia", scrie 
Mitică Teodorescu. Aș vrea să-mi 
văd părinții și prietenii de care 
m-am despărțit de atîția ani. Sînt 
bucuros câ Milică. (n.r. Dumitru 
Gheorghiu de la Dinamo)t nepotul 
men. este acum un boxer bun. 
Mulțumesc pentru mica fotografie 
ce mi-a trimis-o. Transrrrite-i suc
ces și sănătate. 8pune-i lui MHîeS 
să riu-și neglijeze școala să-și 
termine studiile căci are nevoie 
In viață de o carieră permanentă 
pe lingă box".

Tot din aceeași scrioare aflăm 
vești despre Toma Aurel, un alt 
boxer romin plecat, cu ani in urmă, 
in Statele Unite. Acum Toma Au
rel este șofer la San Francisco-Ca
lifornia.

Și iată și P.S.-ut, noiat într-un 
colțișor al scrisorii.

„Eu nu m-am însurat lpcă. Sper 
să viu acasă și o voi face, și asta 
cu o s romÎDcă".

...La o fereastră a hoteldlui Flo
rence din NefD-A'ork, un om în jurul 
vîrstei de 45 ani, privește gînditor. 
Tși ia apoi vioara din cutie și în
cepe să cînte. Poate in melodia 
tristă ce se pierde ușor, se topește 
însăși nostalgia și durerea pe care 
ți-o dă depărtarea, atunci cînd te 
gîndești la țara ta, ta prieteni, la 
părinți...

Tn sunetele ce înfloresc pe corzi
le viorii și se pierd in eter se îm
pletesc accentele mișcătoare 
neuitatei doin: romineșii...

G. MIHALACHE
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SARBATOARE LA MIERCUREA 
NIRAJULU1

Pentru țăranii muncitori 
Miercurea Nirajului 
ziua deschiderii festive a Sparta- 
ch iadei de iarnă a tineretului a 
fost prilej de adevărată sărbă
toare. In sala de sport a comu
nei s-au adunat sute de săteni. 
Ei au ascultat cuvîntul președin
telui colectivului sportiv Gyorgy 
Deutsch, care a vorbit despre rea
lizările sportivilor din comună, 
amintind și despre succesele lor 
în campionatul raional la volei 
și la unele probe atletice, unde 
au cîștigat titluri de campioni.

După o demonstrație de popice 
au urmat concursuri în cadrul 
Spartachiadei la șah și tenis de 
masă.

PRIMELE
...din regiunea 

tate telefonic de 
nostru V. Mihăilă 
pre entuziasmul cu care tineretul 
a primit organizarea celei de a 
doua ediții a Spartachiadei.

Cele dinții date statistice sosite 
la centrul de regiune anunță o 
largă participare. In cinci raioa
ne: 6633 concurenți.

In raionul Tg. Ocna șahuî este 
sportul care a atras cei mai mulți 
amatori: 1172. Vin apoi, în ordine, 
tenisul de masă, gimnastica și 
trînta. Comunele cu cele mai

din
(R.A.M.)

VEȘTI...
Bacău — relz- 

corespondentul 
— vorbesc des-

multe înscrieri sînt Rîpele și O- 
nești. ' ■ •'(

26 colective sportive din raionul 
Moinești au organizat concursuri 
la șah și tenis de masă. In tinete 
comune, ca de pildă Berești, Teș-; 
câni, Tazlău, etc., întrecerile au 
fost urmărite de sute de specta
tori. La Teșcani, festivitatea de 
deschidere a fost urmată de' ar 
demonstrație de fialtere.

In aceeași atmosferă de entu
ziasm au fost organizate primeM 
concursuri ale Spartachiadei de 
iarnă a tineretului și în raioa
nele Tg. Neamț și Piatra Neamț.

In contrast cu aceste raioane,, 
în care cele dinții acțiuni între
prinse pe linia cuprinderii unul 
număr cît mai mare de tineri kt 
întrecerile Spartachiadei dove
desc preocuparea activiștilor 
sportivi. în raioanele Roman ti 
Adjud Spartachiada de iarnă este 
încă în... anonimat. Pînă cîndî
MINIMUM 500 PARTICIPANTA

...este angajamentul consiliata! 
colectivului sportiv Mao-Tze-Dun- 
din Capitală. Și sînt posibilități ca 
această cifră să fie cu mult d«- 
pășită. Datorită unei largi munci 
de propagandă (afișe, articole Ia 
gazeta de perete, popularizare? 
prin stația de radio amplificare)1, 
un mare număr de muncitori din 
uzină s-au înscris pe listele di 
concurs / ■

Prima Spartachiadă a
A trecut'o jumătate «ta an de 

cînd a luat ființă secția pentru 
cultură fizică și sport a Asocia
ției orbilor din R.P.R. Printrș 
realizările acesteia se numără și 
Spartachiada orbilor din R.P.R., 
prima competiție de mare am
ploare, care acum . se. apropie de 
sfîrșit. Această Spartachiadă .a 

sportiv®:

nevăzăton
are loc 'in sala
5 turnepl final 
de șah al orbi
și particlpanteîd 
întrecerile semi-

Iași

slirșit. Aceasta Spa 
cuprins trei discipline 
atletism, gimnastică și șah.

------------------------------------ ———.

DIN EXPERIENȚA UNUI COLECTIV SPORTIV SĂTESC

sportivilor
ln aceste zile' 

din str.. Smîrdan 
al campionatului 
lor. Participanții 
s-au calificat în
finale desfășurate la Cluj, 
București, .In .fața tablelor de șah 

' șînt reuiiiți studentul orb Viorel. 
Crăciun djn țlujț alături d? jw-5 

sportivă ca 
Szvghyarto 

Gh. Dumî-: 
Morărașu 

un plus de 
fost invitat

De curînd, ziarul Drapelul roșu, 
organ al comitetului regional 
P.M.R. și al Sfatului popular 
gional Timișoara a consacrat 
spațiu apreciabil campionatului 
casă al tinerilor sportivi de 
G.A.S. Giarmata, considerat

re. 
un 
de 
la 
ca

un succes al sportului de masă 
pentru întreaga regiune.

Ziarul relevă în mod deosebit 
rezultatele meritorii obținute de 
numeroși tineri din această co
mună, fie ca rod al condițiilor ce 
le-au fost create, fie datorită se
riozității cu care s-au pregătit în 
vederea acestui campionat.

In articolul de față ne propu
nem a urmări tocmai aceste as
pecte, pentru ca exemplul celor 
din Giarmata să nu rămînă izolat.

Felul în care a fost organizat 
campionatul de casă la Giarmata 
a constituit însuși elementul mo
tor al succesului obținut. Intr-ade
văr, președintele colectivului spor
tiv, inginerul M. Mihăilă a știut 
să atragă în jurul său o serie de 
oameni entuziaști și pricepuți ca 
Alexandru Lucaci și Lucian Dee, 
secretarul colectivului sportiv, 
'respectiv responsabilul eu mun- 
fca de instruire, Francisc Merșch- 
dorf, responsabilul financiar al 
gospodăriei și profesoara de edu
cație fizică Cornelia Reitter de la 
școala elementară din localitate. 
Fiecărui membru din comisia de 
organizare i s-au trasat sarcini 
precise în legătură cu stabilirea 
etapelor campionatului. In același

timp, pentru completarea necesa
rului de echipament 
sportiv ca și pentru 
premiilor s-a alocat 
sportiv din. fondul 
suma de 4000 lei.

Prin munca consecventă și rod
nică a acestei comisii campiona
tul de casă a găsit toate lucră
rile pregătitoare efectuate din 
timp. N-a lipsit nici 'preocuparea 
de a „imortaliza” principalele mo
mente ale Întrecerilor prin foto
grafii, care apoi, adunate într-an 
album, să reprezinte o adevărată 
„carte de vizită” 
tiv sportiv.

Buna pregătire 
participanților a 
de rezultatele pe care ei le-au ob
ținut Pregătirea lor multilaterală 
i-a ajutat să obțină victoria chiar 
și în mai multe probe, cum a fost 
cazul tînărului Petru ~ 
adevărat performer ! 
cîștigat nu mai puțin 
înălțime cu 1,60 m., 
kg.) cu 11,50 m., triplu salt cu 
12,05 m., lungime cu 5,60 m., gre
nadă cu 56,10 m. Cu astfel de po
sibilități nu se știe dacă Petru 
Tasch nu va deveni în curînd un 
cunoscut pentatlonist sau chiar 
decatlonist. Cei 16 ani ai săi lasă 
să se întrevadă din plin acest 
lucru...

Pe aceeași listă a „performeri
lor" au mai figurat tinerii Vasile 
Kohut și Benedict Gorodeschi, 
dșt’gători a cîte patru probe. 
Campionatul de casă de la Giar
mata a relevat și alte elemente

și material 
asigurarea 

colectivului 
gospodăriei

a acestui colec-

a majorității 
fost reflectată

Tasch — un
— care a 
de 5 probe: 
greutate (5

cu reale aptitudini în diverse 
probe, ca de pildă ton Weber (39 
puncte la proba de tir 50 m. Qil- 
cat rezemat din 50 focuri). Ale
xandru Tirîș cu 4,32 m. la lun
gime (are numai 12 ani 1), Fran- 
cisc Nover cu 5,30 m. la aceeași 
probă, după cum în jocurile de 
echipă o bună impresie au lăsat 
fotbaliștii Marin Axente, Gheor- 
ghe Bosneac, Vasile Cordea, 
handbalistele Ana Nagy, Anne 
Marie Grund, ca și voleibalistele

Edi Hartman, Adela Roth și Ger. 
trude Keller.

Aceste rezultate sînt cu atît mai 
meritorii cu cît ele au fost reali
zate de tineri începători în sport, 
lată de ce nu ne vom mira dacă 
într-un viitor apropiat, printre 
componenții unor echipe cunos
cute sau printre sportivii de 
frunte vom descoperi și tineri 
care și-au aflat începuturile în 
sport în întrecerile de la Giar
mata.

lată-i, în plin efort, pe doi 
Petru Tasch (săritura in lungime) 
rea discului).

dintre protagoniștii campionatului: 
și Benedict Gorodeschi (arunca-

efitorî cu clasificare 
N. Vîtcă (București), 
Karo!,

•trescu 
(Cluj). Pentru a da 
interes' întrecerilor a 
să participe și maestrul sportului 
Petre Seimeanu., El susține par-: 
fidele fără să vadă tabla (parti
de oarbe).

In turneul feminin, alături de 
finalistele Maria Tatarușan și E- 
lena Lăpușneanu (Buc.), Leontina 
Moldovan (Sibiu), Ana Neagoș 
(Cluj), Elena Manea (Arad), a* 
fost invitată și fosta campioană 
de șah a R.P.R. Lidia Giuroiu.

De notat că acest concurs de 
șah al nevăzătorilor se desfășoară 
în aceeași sată în care au loc În
trecerile finalei campionatului 
republican. Spectatorii acestor! 
concursuri pot lua parte și la un 
concurs special de dezlegări de 
probleme de șah, compuse de șa
hiști orbi. “ 
cu premii 
șah.

După 
neul masculin conduc Petre 
meanu și Viorel Crăciun cu 
5 puncte (din 5 partide), iar la 
fete în frunte se află Lidia Giu
roiu cu 5 puncte (din 5) șl Maria 
Tătărușanu cu 4 (din 5).

Spartachiada sportivilor 
zători va continua la 13 
brie cu turneul de șah pe 
care va reuni reprezentativele 
București, Cluj și două combinate 
Timișoara-Arad ți Iași-Sibiu.

In zilele de 15 și 16 decembrie, 
Spartachiada ia sfîrșit cu dispu
tarea finalelor la gimnastică șl 
atletism în sălile Dinamo și Flo- 
reasca.

(Timișoara),
(Iași). D.

Concursul este < 
în cărți și reviste

primele runde. In

dotat 
ia

tur. 
Seu 
cita

nevă- 
decem- 
echipe,



UnState ȘCOALA CURAJULUI
cu privire ia tratatt- 
delegațiile guverna- 
Republicii Populare

Declarația 
vele dintre 
mentale ale 
Romîne și Uniunii Sovietice, sem
nată de tovarășii Chivu Stoica și
N. A. Bulganin — document ce 
cuprinde rezultatul tratativelor 
desfășurate la Moscova — ilus
trează din nou și cu tărie rela
țiile de frățească prietenie stator
nicite între țările socialiste. Tra
tativele de la Moscova, desfășu
rate într-o atmosferă de cordia
litate și deplină înțelegere reci
procă — ceea ce este caracteristic 
relațiilor dintre țările socialiste— 
aduc o nouă și prețioasă contri
buție la întărirea unității statelor 
socialiste, la consolidarea păcii 
și prieteniei între popoarele din 
întreaga lume.

Poporul nostru a primit cu vie 
satisfacție și nemărginită bucu
rie rezultatul acestor tratative, 
întărindu-și odată mai mult con
vingerea că în mersul său înain
te în construirea socialismului se 
bazează pe sprijinul multilateral 
și permanent al marelui popor 
sovietic.

Depășind cadrul relațiilor din
tre cele două state, tratativele de 
Ia Moscova au demonstrat uni
tatea de vederi a guvernelor 
R.P.R. și U.R.S.S. în ceea ce 
privește situația internațională, 
pe baza principiului leninist fun
damental al coexistenței pașnice 
a statelor cu orinduire social e- 
conomică diferită, al reglemen
tării problemelor litigioase pe ca
lea tratativelor.

Așa cum arată declarația sem
nată la Moscova, delegațiile gu
vernamentale ale U.R.S.S. și 
R.P.R., exprimînd sentimentele 
celor două popoare, condamnă a- 
greshinea neprovocată a Angliei, 
Franței și Israelului împotriva E- 
giptului în scopul menținerii ju-
1

Vești din regiunea Constanța

în

Pentru activiștii sportivi din o- 
rașul Constanța, Spartachiada de 
iarnă constituie în anul acesta o 
preocupare serioasă. După ce a- 
cum două săptămîni, comisia oră
șenească a făcut prelucrarea re
gulamentului competiției și a pre
zentat planul său de muncă în 
fața președinților colectivelor 
Sportive și a profesorilor de edu
cație fizică, cele mai mari colec
tive din localitate au și trecut la 
fapte. Astfel, la colectivele FI. 
Toșie, Energia și Progresul zeci 
de tineri sînt angrenați zilnic 
întrecerile Spartachiadei.

★
In scopul sporirii numărului 

instructori sportivi obștești de 
sate, comitetul regional CFS Con
stanța a organizat în cursul lunii 
noiembrie, în toate cele șapte cen
tre de raion, cite un curs pentru 
pregătirea de instructori spor
tivi. Aceste cursuri au fost frec
ventate de un număr de peste 100 
Sportivi.

Petre Enache (coresp.)

de 
ta

O săptămînă ,,plină”

concura

pentru luptătorii fruntași
Incepînd de duminică, luptătorii 

fruntași v.or avea o săptămînă 
„plină". Pină marți ei se vor în
trece la lupte libere, iar în conti
nuare, pînă duminică 16 decem
brie, la lupte clasice. Fără îndo
ială, participarea la ambele con
cursuri constituie un foarte mare 
efort, mai ales că cele două fi
nale se dispută în orașe depăr
tate : Cluj și București. Dar, cu 
.toate că această programare a 
făcut o serioasă „triere" printre 
cei care doreau să ia parte și la 
lupte libere și la lupte clasice, 
numărul celor care vor 
în finale a sporit față de anul 
trecut. La lupte libere participă 
aproape 80 de concurenți, iar la 
lupte clasice (campioni de re
giuni, maeștrii sportului și cate
goria I) aproape 140.

întrecerea pentru titlurile de 
campioni ai țării va fi anul ace
sta mult mai strînsă și mai inte
resantă, 

disputare
concurenților. Puternica afirmare 
a unor tineri va face foarte grea 
sarcina actualilor campioni.

Concursul de la Cluj se des
fășoară în sala Ianoș Herbak, 
care a găzduit atîtea întreceri de 
acest fel. La București, reuniu
nile vor avea loc în sala Dinamo 
sau Floreasca.

datorită sistemului de 
și mai ales valorii

arab, 
, fot- 

Și 
de

gu-

gtiiui cetcnial in Orientul 
cerii retragerea imediată a 
țefor armate ale agresorilor 
sancționarea celor vinovați 
prejudiciile aduse Egiptului.

Ca și în alte împrejurări, 
vernul sovietic și-a manifestat 
din nou dorința de a dezvolta co
laborarea economică între U.R.S.S. 
și R.P.R., bazată pe deplina ega
litate în drepturi șî avantaje re
ciproce. In acest scop, în cursul 
annlui 1957 guvernul sovietic va 
livra țării noastre, în mod su
plimentar, o serie de materii pri
me și mărfuri necesare economiei 
noastre naționale.

Oamenii muncii din țara noa
stră apreciază ca o adevărată 
faptă frățească din partea guver
nului sovietic livrarea sub formă 
de credit a 450.000 tone de grîu 
și 60.000 tone furaje, pentru a 
înlătura consecințele recoltei sla
be de cereale din acest an, din 
țara noastră.

Prin acordarea ajutorului teh
nic și livrarea pe credit a utila
jului necesar, industria noastră 
chimică și petroliferă se va îm
bogăți cu noi întreprinderi și 
uzine. La consolidarea finanțelor 
țării noastre contribuie într-o 
largă măsură aminarea plății ra
telor scadente în anii 1957—1959 
ale unor credite pe termen lung 
acordate țării noastre de către 
U.R.S.S.

Tratativele romsno-sovietice de 
la Moscova, ca și rezultatele lor, 
întăresc și mai mult convingerea 
că marea familie a țărilor socia
liste se consolidează necontenit 
pe baza sincerei prietenii ce le 
leagă pentru totdeauna. Bilanțul 
tratativelor de la Moscova oferă 
poporului nostru un nou | 
de sporire a încrederii sale 
tr-un viitor pașnic, îmbelșugat 
fericit.

prilej 
In
și

vaIn cursul acestei luni se 
desfășura la Constanta, compe
tiția pugilistică pe echipe intitu
lată „Cupa Sfatului Popular”, în 
organizarea comitetului regional 
CFS. Cupa va re.veni echipei care 
va totaliza cele mai multe puncte, 
atît la seniori cit și la juniori.

V. Stuciu (coresp.)
12 șahiști de categoria Iși36de 

șahiști de categoria a Il-a, împăr- 
țiți în 8 grupe, își dispută întîie- 
tatea în optimile de finală în ca
drul campionatului republican de 
șah pe anul 1957 la Constanta, 
întrecerile care au loc joia și 
sîmbăta se bucură de o bună or
ganizare și suscită un 
res în rîndul șahiștilor 
litate.

viu inte- 
din loca-

în orașul
★

In curînd va începe 
de pe malul mării o interesantă 
competiție de volei dotată cu cupa 
„30 Decembrie”. La întreceri iau 
parte 6 echipe care-și vor asigura 
astfel continuitatea în acest sport 
și în timpul iernii.

L- Brukner (coresp.)
cuprinde activitatea spor- 
6 cooperative meșteșugi - 
colectivul Voința Tulcea, 
numără printre colectivele 

Deși 
tivă a 
reștL 
nu se
fruntașe din acest raion. Aceasta 
pentru că activiștii săi nu acordă 
suficientă atenție activității din 
cadrul complexului G.M.A. șl nici 
problemei atragerii elementului 
feminin în sport.

Echipa de popice Energia Flacăra Ploești (campioană pe anul 1956). 
Rlndul de sus: de la stingă la dreapta: Ferdinand Popescu (antre
nor) , /. Dragomirescu, Gh. Răducanu, I. Dinescu. Rlndul de jos: 
Albu Enache, T/i. Mihăilescu, I. Ivan, Gh. Săndulescu, N. Ioanid.

(Foto: M. PETRESCU)

extraordinar cuprinsă 
fiecare gest al pa- 
după ce a pornit să 

peste 100 metri pe se-

Să te arunci prin ușa îngustă a 
unui avion care zboară în înîf.ți- 
miie înghețate ale stratosferei, să 
străpungi cu corpul tău, atras ful
gerător de gravitație, oceanul fu- 
muriu al norilor, să deschizi para
șuta abia la o azvîrlitură de praș
tie de la pămînt, iată acte care se 
consumă astăzi deseori și In 
multe locuri din lume fără a mai 
trezi uimirea cuiva.

Saltul cu parașuta a trecut hota
rul exhibiției și s-a înscris în ria
dul sporturilor de toată ziua.

Dar nici proporția și nici frecven
ța n-au reușit să scadă cu nimic 
doza de 
în sine de 
rașutistului, 
spintece cu 
cundă masele de ser care îi des
part de pămîntul sigur. Dincolo de 
aplicațiile sale practice, parașutis
mul rămîne un sport, un sport pur. 
Este o luptă dezinteresată cu at
mosfera. cu gravitatea, cu timpul, 
cu viteza, dar mai 3les cu teama, 
cu emoția, cu instinctul de oonser- 
vare. într-un cuvînt cu SINE-'e.

Este victoria omului conștient a- 
supra slăbiciunilor sale primare. 
Pentru că, în cădere liberă, cu pa
rașuta strînsă într-un sac, omul nu 
devine un simplu obiect supus le
gii imutabile a gravitației, ci, dacă 
vreți, un „obiect gînditor" care știe 
să înăbușe acel răcnet de spaimă 
pe care-I aude în adincuriie lui, 
transmis de milioanele de gene
rații ale strămoșilor deprinși să 
calce numai pe pămînt ferm.

In căderea lui fulgerătoare spre 
pămînt, parașutistul se „așează" 
într-o anumită poziție, se orientea
ză, își controlează mișcările, se în
toarce cu fata în vînt, privește cea- 
suL altimetrul și alte instrumente 
fixate pe corpul lui. vorbește la 
microfon cu cei de pe pămînt, a- 
preciază momentul cind trebuie să 
deschidă parașuta și numai atunci 
cînd hotărăște el trage de un inel 
și, cu o zmucitură, se oprește 
din cădere, suspendat sub cupola 
albă a parașutei. Un uriaș senti
ment de cuceritor îj umflă piep
tul în timp ce coboară lin spre 
scoarța pămîntului. Căci EL este 
învingătorul înălțimilor, învingă
torul trecutului întreg stăpîn al 
celui de al treilea element al na
turii.

Gîndeam la toate acestea citind 
cu nesaț paginile cărții lui P. P. 
Polosuhîn „Școala curajultii” pe 
care Editura Tineretului a avut fe
ricita inspirație să o pună la înde- 
mîna cititorilor noștri în traducerea 
lui Vfad Mușatescu. O carte care 
nu e un roman, nici o culegere de 
nuvele, ci pur și simplu un mă
nunchi de însemnări, povestire so
bră a unor momente trăite într-o 
viață de parașutist sportiv și de 
navigator cu balonul — acest ro
mantic aparat de zburat, care nu 
dispare nici acum în era reactoare-

de campioană
Multe rinduri s-au scris despre 

această echipă de popice a petro
liștilor ploeșteni care consemnea
ză acum o nouă și frumoasă vic
torie in palmaresul lor: Energia 
Flacăra PkteșU ciștigă pentru a 
treia oară titlul de campioană 
jepubiicană pe echipe. Din anul 
1954, popicarii ploeșteni nu au 
cunoscut înfrlngerea nici pe teren 
propriu și nici in deplasare. In 
acest răstimp ei s-au pregătit cu 
multă grijă, îmbunătătindu-și ne-

clipd
„ale* 
pînă

acum, cînd ai* 
te-a inmănuochiat intr-a»

lor supersonice.
Maestrul emerit 31 sportului, 

P. P. Polosuhin, a sărit de peste 
800 ori cu parașuta, a efectuat a- 
proape 200 de zboruri cu balonul, 
deține un șir de recorduri unionale 
și mondiale. El povestește tocmai 
acele episoade trăite între cer și 
pămînt — de el și de a’.ți tineri 
parașutiști, băieți și fete.

„Trebuia să părăsesc avionul Ia 
5.000 m. înălțime și să cad 4.000 
m. fără să deschid parașuta poves
tește el. M-am dat peste cap, am 
căzut din carl ngă și simultan am 
dat drumul și cronometruiui Că
deam in obscuritate cu o viteză 
din ce in ce mai mare. In față mă 
lovea curentul înghețat al vlntului. 
Am luminat cu lanterna cadranul 
cronometruiui. Conform calculelor, 
deschiderea întirziată pe această 
distanță reprezintă 65 de secunde. 
M-am uitat la cronometru șî inima 
mi s-a oprit de emoție căci acul 
arăta, ca și mai înainte, 58 de se
cunde ! Se oprise! Din întuneric se 
apropia de mine, cu o iuțeală Inspăi- 
mîntătoare, ceva alb, uriaș. Era 
zăpada. Pămîntul era foarte aproa
pe I Am întins mîna dreaptă peste 
umăr și am rupt tubul cu o putere 
de necrezut. Voalura parașutei a 
ieșit din sac. O smuci tură în 
sus I In același timp m-am înfun
dat în zăpadă și, din pricina șocu
lui, mi-am pierdut cunoștința... 
Mi-am revenit după cîteva secunde; 
pe gură și pe nas îmi curgea singe. 
Mă înăbușeam. Deodată aerul 
proaspăt mi-a umplut plămînii. Voi 
trăi!“

După această întîmplare Po'.o- 
suhUi a rămas infirm, cu un picior 
mai scurt. Dar pasiunea pentru 
sport a fost mai tare și el a conti
nuat să zboare cu balonul, să efec
tueze salturi din ce în ce mai în- 

contenit tehnica lansării bilei, 
după ultimele metode întrebuin
țate de cete mai redutabile echipe 
europene.

Numele popicarilor care au re
ușit această remarcabilă perfor
manță sînt bine cunoscute: maes
trul sportului I. Dinescu, I. Dra
gomirescu. T. Mihăilescu, compo
nent! ai lotului național și jucă
tori cu vechi state de servici to 
această ramură, V. Ivan, I. Alba,
I. Săndulescu, N. Ioanid. I. Ră- 
ducami. Ei au fost îndrumați în
deaproape de antrenorul Ferdi
nand Popescu, care iși are partea 
lui de merit în rezultatele de as
tăzi, unele dintre ele deosebit de 
valoroase. Amintim în această 
direcție cifra de 5.019 p.d. obținu
tă în întîlnirea cu reprezentativa 
Piteștiului, rezultate dintre cele 

mai bune pe p'.an european. Și la 
individual, camponenții echipei E- 
nergia Ploești au realizat punc
taje semnificative. Remarcăm in 
special pe cele ale jucătorilor D. 
Ivan 905 p., I. Dragomirescu 876 
p. și I. Dinescu 843 p.

De aceea este îndreptățită de
clarația Iui I. Dragomirescu, unul 
dintre jucătorii de bază ai echipei 
campioane și totodată al repre
zentativei țării : „Cu toate că 
vîrsta medie a echipei depășește 
40 de ani, ne vom strădui să ob
ținem și mai denarte rezutUrte 
care să situeze sportul popicelor 
din țara noastră pe un loc fruntaș 
la campionatele mondiale ce vor 
avea loc arucl viitor la Viena".

N. O.

din avio+Saltul
fost executat f 

peste cîteva 
sportivul va 
riza“, purtat 
atunci dâ parașute 
pe care o are a* 
supra sd.

curajului” este o carta

draznețe,
46 de ani, 
volum.

„Școala
pentru cei care au cunoscut subit* 
mul Înălțimilor albastre ca și pentru 
cei care nu s-au desprins niciodată 
de pe pămînt.

Pentru tine, tînăr cititor sporti% 
un îndemn și o chemare.

ION VALERIU POPA

Cifrele nu trebuia 
să însemne totul

De mai bine de un an numele 
trăgătorilor juniori apar tot mai 
des in fruntea clasamentelor la 
diferitele probe de armă din corn 
cursurile de tir (păcat că nu pu- 
tem spune același lucru si despre 
întrecerile de la pistol). Mai mult, 
cîteva dintre aceste tinere speranțe 
au realizat performanțe care le-au 
consacrat nu numai pe plan intern, 
dar chiar și internațional. Campio- 
oana europeană Jacqueline Zvonea-, 
schi, cu titlul cucerit anul trecut 
și au acele 400 puncte din 400 po
sibile (record mondial de seniori 
egalat) a devenit o figură bine cu
noscută și foarte apreciată in are
na internațională. Aproape același 
lucru se poate spune despre Petert 
Sandor, de asemenea realizator ai 
unei performanțe egale recordului 
lumii (400 p.) și al unui rezultat 
de 1166 p. In imediata vecinătate 
a valorii acestora sini si tinerii 
Mircea Străoană, Iosif Aron, Ia» 
Văcaru, Victor Antonescu, ț. 
porniți in ritm susținut pe drumul 
progresului și al consacrării in- 
ternaționale.

Iată, deci, că în ceeea ce pri
vește progresul tehnic nu avem 
motive să fim îngrijorați, întructt 
din acest punct de vedere este asi
gurat schimbul de rniine al cam
pionilor și recordmenilor noștri d» 
astăzi. Și totuși, aceste rinduri aa 
menirea să scoată în evidență a 
lacună care pune in pericol reali*, 
zările de pînă acum și mai ales; 
dezvoltarea ritmului de creștere a 
„tinerei gărzi1'. Este vorba despre 
atitudinea unor tineri fată de mun
că și disciplină. In timp ce Iac* 
queline Zvonevschl este un exem- 
piu tot atît de valoros și în ceea 
ce privește conștiinciozitatea la an* 
trenamente, sîrguința cu care iși 
perfecționează tehnica de tragere 
și comportarea față de ceilalți co*, 
legi, alți tineri ca: Peter Sandor, 
Ion Văcaru și Iosif Aron s-au înfu* 
murai în urma rezultatelor obținute, 
resping îndrumările celor mai vtrst- 
nici și se fac vinovați de repetată 
manifestări de indisciplină. De pil* 
dă, Peter Sandor — promovat cir 
încredere în lotul olimpic — in loe 
să aprecieze aceasta ca o cinste 
și ca un stimulent pentru progresul 
său, s-a considerat „senator ds 
drept" în delegația R.P.R. pentrtt 
I. 0., provocînd multe discuții ne* 
principiale asupra componenței lo
tului de Hr; Aran Iosif și Ion Vă* 
caru s-au făcut vinovați, In re pe* 
tale rinduri, de ieșiri netovărășești 
față de ceilalți membri ai lotului 
republican și — ceea ce este mai 
grav — chiar față de cetățenii de 
pe stradă (cazul lui Ion Văcaru),

Oricît ar fi de talentați sub as* 
pect tehnic, acești tineri nu pre*, 
zintă garanția unui progres cert, 
otita vreme cit nu au o educație 
temeinică, deoarece sportivii valo* 
roși se recrutează numai dintre ti
nerii cinstiți și corecți. In această 
privință, au cuvlntul, în primul 
rînd, antrenorii!



' Pentru a străbate cei peste 
i 20.000 de kilometri care des- 
J part orașul Olimpiadei de capi

tala țării noastre, unei scrisori 
' îi trebuie aproape două săptă-

* mini. Așa se face că abia acum 
J cîteva zile, am primit scrisoarea 
! pe care trimisul nostru la J O., 
1 Radu Urziceanu, a pus-o la poș- 
ț ta din Melbourne chiar în aju-
■ nul deschiderii Jocurilor. Intre 
i timp, radiogramele primite de 
i la Radu Urziceanu ne-au adus
1 bucuria unor mari succese ale 
i sportivilor romîni. Aceste suc- 
1 cese vă sînt cunoscute. Credem
* totuși că acum, cînd încă nu s-a 
ț tras cortina asupra ultimului 
ț act al celei de a XVI-a Olim-
■ piade, nu este lipsit de Interes ț 
ț pentru cititorii noștri să retră- ' 
1 iască atmosfera care domnea la ! 
ț Melbourne cu două săptămîni .
■ in urmă. 1

*F
„Ceasurile care au mai rămas 

fină la deschiderea locurilor O- 
iimpice sini numărate. Melbour- 
he-ul freamătă in așteptarea celei 
knai mari competiții a ultimilor ani. 

dPlirtibindu-mă zilele trecute spre 
Stemming Stadium am avut chiar 

■impresia că întrecerile sînt in toi. 
intr-adevăr, în după-amiezele e.ind 
dint programate antrenamente o 

; mare mulțime de oameni se în
dreaptă spre sala a cărei si'uetă 
sveltă și îndrăzneață incintă pri
virea înainte chiar ca antrenorii 
•ă dea semnalul obișnuitelor pre
gătiri ale elevilor lor, tribunele de
vin arhipline. In acest timp, afară, 
la intrare, mii de oameni fac coa
dă in speranța că vor reuși să-i va
dă pe Dawn Fraser sau Lorraine 
Crapp, pe Hendriks și Tumpek, pe

O frumoasă săritură (la antre
nament) a celui care avea să de
vină campion olimpic: americanul 
de origină indiană Gregory BeU. 

(Foto : Agenția interconti
nentală A.F.P.)

U.R.S.S.—R.P. F. lugc slavia, finala turneului olimpic de fotbal
Considerat ca o veritabilă fini- 

E, jocul dintre echipele U.R.S.S. 
și R. P. Bulgaria a corespuns pe 
deplin așteptărilor, oferind momen
te de fotbal de excelentă calitate. 
In plus evoluția scorului și faptul 
că echipa învingătoare n-a putut 
fi cunoscută decît după 120 de 
minute de întrecere, au contribuit 
la nota de interes a partidei. In- 
vingind cu 2—1 (0—0;0—0) fot
baliștii sovietici s-au calificat ped- 
trti finala turneului olimpic.

La începutul meciului, atacanții 
sovietici au avut cîteva acțiuni 
periculoase dar apărarea echipei 
bulgare, cu stoperul Manolov și 
lundașul Rakarov în mare formă, 
respinge totul. Atacanții bulgari 
contraatacă foarte rapid spre sfîr- 
șitul primei reprize obligîndu-1 pe 
portarul fașin să intervină adeseori 
(min. 22, 25, 37). Stoperul Mano
lov salvează de pe linia porții în 
min. 40. Imediat după pauză, tot

SCRISOARE DIN MELBOURNE

Cu cîteva zile înaintea startului oficial membrii echipajului sovie
tic de 8 își încep antrenamentul

Yorczik și Boiteaux, măcar la an
trenamente, fiindcă Uleiele s-au 
epuizat de cîteva luni. Greu reu
șesc ziariștii să se apropie de con- 
curenți. calea fiindu-le barată de 
...vinălorii de autografe, în mare 
majoritate .puști'’ de 7—8 ani. Ei 
umblă de dimineața p.nâ seara pe 
stradă, pe la diferitele baze, chiar 
și in sălile de masă ale satului 
olimpic, și sînt de o insistență fără 
margini. Iar atunci cind dau topiși 
gref, le mai râm ne o metodă: vin 
însoțiți de.. mămicile lor. In a- 
ceste condiții, firește, este greu să-i 
refuzi.

Și in jurul stadionului de antre
nament din satul olimpic se string 
în fiecare dună-amiază suie de 
spectatori. Aici pot fi văzute tcate 
celebritățile atletismului mondial, 
pe care Cricket Stadium le va reu
ni timp de o săptămînă în lupta 
pentru medalii. Dar. dacă lași sta
dioanele fi terenurile fi ieși în 
oraș, atmosfera olimpică se simte 
și mai puternică. Melbourne-ul este 
îmbrăcat intr-o haină de sărbătoa
re, croită cu mult gust și fantezie. 
Pavoazarea orașului a fost încre
dințată unui grup de arhitecți care, 
fără a face economie de materiale 
și de. idei, au făcut din Bourke 
Street, Collins Street. Elizabeth 
Street fi străzile de pe malurile 
riului i'arra adevărate fragmente 
de carnaval. Niciodată nu-mi închi
puiam că pe motivul celor 5 cercuri 
olimpice se pot face aiiiea brode
rii: firme de magazine. reclame 
luminoase, ronduri de flori, com
binații de steaguri.

Sportivii romini s-an bucurat de 
o primire fi — mai apoi — de o 
atenție excepțională Ziarele The 
Sun, The Age fi The Herald publi
că aproape zilnic fotografii ale 
sportivilor romîni. E de remarcat 
și forma bună pe care o manifestă 
la antrenamente gimnastele noas
tre. Speranțe justificate se leagă 
și de participarea scrimerelor, care 
s-au impus în întilnirile de verifi
care. Din păcate, atletele nu se află 
la valoarea lor normală, Iol and a 
Balaș și Lia Manoliu resimțindn- 

fotbaliștii sovietici sînt cei care 
au inițiativa: Strelțov trage în ba
ră (min. 49). După o perioadă de 
joc de centru, fotbaliștii bulgari 
au o dominare insistentă mai ales 
că fundașul Tiscenko, rănit, este 
simplu figurant. Scorul fiind egal 
la sfîrșitul celor 90 de minute, se 
dispută încă două reprize a cite 
15 minute. Fotbaliștii bulgari des
chid scorul (min. 95) prin Kolev 
care a reluat din voie o centrare 
a lui Nikolov. Strelțov aduce ega- 
larea (min. 103) prinlr-o acțiune 
personală, iar Tatușin obține v'c‘ 
toria (min. 116) printr-un șut ful
gerător.

Formații:
U.R.S.S.: lașin-Tiscenko, Bașașkirt, 

Ogonkov-Paramorwv, Netto-Tatu- 
șin, Ivanov, Strelțov, Salnikov, 
Rîjkin

R.P. Bulgaria: Naidenov-Racn- 
rov, Manolov, Vasiliev-Boșkov, 
Stoianov-Milanov, Dimitrov, Pa- 
naiotov, Kolev, Ianev.

Finala URSS—R.P F. Iugoslavia 
va avea loc la 8 decembrie.

la Ballarat.
(Foto: Associated Prese)

se mai mult decît alții de pe ur
ma climei foarte reci și a schim
bării alimentației.

Am vizitat și tabăra de pregătire 
a boxerilor. Antrenorul Ion Pooa, 
In loc de orice pronostic, a ținut

Iată o vedere a orașului care găz duiește a XVI-a Olimpiadă 
(Foto: Australian News)

Cicliștii italieni au ciștigal proba de urmărire pe echipe
Marți seara, pe velodromul din 

Melbourne a fost decernată prima 
medalie de aur din cadrul între
cerilor cicliste. Ea a revenit spor
tivilor italieni care, în finala pro
bei de u-mărire pe echipe (4000 
metri), au întrecut echipa Franței, 
reaiizînd excelentul timp de 
4’37“ 4/10 (nou record olimpic). 
Media orară: 52,500 km. Forma
ția franceză a fost înregistrată 
cu timpul de 4’39“ 4/10.

Confirmind pronosticurile, e- 
chipa italiană (Faggin, Gasparela, 
Domenicali, Gandini) a cucerit ti
tlul olimpic, după ce, în semifi
nală, eliminînd formația Angliei, 
stabilise timpul de 4'38”4/10 (o 
cifră de asemenea mai bună decît 
vechiul record).

Reprezentativa Franței (Ver-

Marți, echipa Iugoslaviei s-a 
calificat în finala turneului olim
pic, întrecînd reprezentativa In
diei cu 4—1 (0—0). Jocul a fost 
mult mai disputat decît arată 
scorul. Fotbaliștii indieni au rau- 
șit să mențină multă vreme sco
rul alb și numai eforturile susți
nute ale liniei de atac iugoslave 
— în care Veselinovici a fost un 
excelent coordonator — au făcut 
ca reprezentativa Iugoslaviei să 
termine învingătoare.

Interesant este că scorul a fost 
deschis de indieni, care au mar
cat în min. 51 prin extremul stin
gă Dsoouza. Iugoslavii au egalat 
la numai două minute prin cen
trul atacant Papec. In min. 63 
Veselinovici obține avantaj pen
tru echipa Iul, mareînd la capătul 
unei splendide acțiuni personale. 
Două minute mai tîrziu, Papec 
înscrie din nou: 3—1. Scorul fir.al 
a fost stabilit de... stoperul echi
pei indiene, Salaam, care a mar
cat în proprie poartă. 

să-mi spună: „Dacă vom fi corect 
arbitrați, vom scoate rezultate bu
ne", gîndindu-se desigur, ca și mi
ne, la meciul pierdut pe nedrept de 
Dobrescu la Helsinki în fața ame
ricanului Brooks. Iată și o figură 
oarecum... istorică: maghiarul Las- 
zlo Papp campionul olimpic din 
1948 și 1952. Părerea lui despre 
pugiliștii noștri: „Cred că Dobres
cu merge la medalia de aur Iar 
celorlalți trei le prevăd locuri de 
frunte, în orice caz în semifinale".

Lotul Romîniei și-a creat in sa
tul olimpic un frumos renume pen
tru ospitalitatea cu care primește, 
pentru gingășia și măiestria lu
crurilor de artă populară romîneas- 
că oferite oaspeților, pentru atmos. 
Jera de bună voie, prietenie și tn- 
credere care domnește în tabără. 
Ieri, după vizionarea filmului „Bu
curești, oraș înflorit" care a rulat 
în sala clubului, numeroși oaspeți, 
printre care și celebra înnotătoare 
Lorraine Crapp au vizitat delegația 
noastră.

Aștept cu emoție șl nerăbdare 
clipa deschiderii jocurilor. Sper să 
am cit mai curind prilejul să a- 
nunț vești bune despre sportivii 
noștri."

RADU URZICEANU
Melbourne, 21 noiembrie 1956 

meulin, Lecante, Bianchi, Grac- 
zyk), despre care se poate spune 
că a fost o învinsă merituoasă, 
a intrat în disputa finală după 
ce, în semifinală, ajunsese din ur
mă echipa Africii de Sud, în ulti
mul tur al cursei.

La tandem, ciclișt'î australieni 
au fost autorii unei mari sur
prize, reușind să elimine, în semi
finală, renumitul cuplu italian 
(Ogna-Pinarello), marele favorit 
al probei. Echipajul australian 
(Browne-Marchand) a stabilit pe 
ultimii 200 metri ai cursei timpul 
de 10 sec. 8/10. In cealaltă semi
finală, echipajul cehoslovac (Fou- 
cek-Machek) a întrecut perechea 
engleză Brotherton-Thomson, par- 
curgînd ultimii 200 m. în 11 sec. 
Finala, se va desfășura astăzi,

Sferturile de finală în proba 
de viteză (al căror rezultat brut 
l-am publicat în numărul trecut) 
au prilejuit dispute deosebit de 
dîrze. Australianul Ploog a cîș- 
tigat două manșe în fața ameri
canului Disney, reaiizînd 11 sec. 
6/10 și 12 sec. 4/10, pe ultimii 
200 metri. Rousseau (Franța) l-a 
eliminat destul de ușor pe Schor- 
delow (Africa de Sud), cîștigînd 
ambele încercări. Pesenti (Italia) 
a cîștigat de asemenea două man
șe în fața cehoslovacului Foucek. 
Al patrulea sfert de finală, dispu
tat între Romanov (U.R.S.S.) și 
Johnston (Noua Zeelandă) a oca
zionat un spectacol palpitant, ne- 
cesitînd și a treia manșă. Prima 
încercare a revenit ciclistului so
vietic, iar următoarele două 
le-a cîștigat, la mare luptă, John
ston.

In semifinale, Rousseau l-a în
vins pe Johnston, (11 sec, pe ul
timii 200 m.; cel mai bun timp), 
iar Pesenti l-a eliminat pe austra
lianul Ploog.

Așadar, potrivit tuturor pro
nosticurilor și calculelor specia
liștilor, finala probei de viteză se 
va disputa astăzi între cei doi 
mari favoriți; Rousseau și Pe
senti.

^CAMPIONI! 
? OLIMPICI <■ • - a

ANATOLII BOGDANOV

Ji>.i
n

Sj Anatolii Bogdanov este noul 
v. campion olimpic la armă libe- 
Zxră calibru redus 3x40. Nume- 
b) le său a apărut de multe ori 
y; in fruntea clasamentelor mari- 
6'lor întreceri de tir. La Hel- 
(f, sinki, el a cîștigat prima me- 

dalie de aur, clasîndu-se pe 
locul I, în proba de armă li- 

■}) beră calibru mare; la Bucu-<$ 
2/rești (campionatele europene)®’ 
«își înscrie numele în dreptulțX 
U) primului loc la aceeași probă. (6 

iar pe listele recordurilor mon-)? 
«diale el poate fi intîlnit de« 
$ mai multe ori. K;
« Anatolii Bogdanov este unul® 
15 din numeroșii trăgători sovie- 0 
£ tici care prin splendidele lor « 
^performanțe au făcut să se « 
£ vorbească in lumea întreagă 9) 
•f! despre înaltul nivel la care a « 
Ș ajuns tirul în Uniunea Sovie-țK 
•5 tică. »

ji
I.

£I$ AGNES KELETI
Trei medalii de aur...

gim-
1921,

a Agnes Keleti, profesoara de 
Z educație fizică din Budapesta, 
? mamă a unui băiețaș drăguț și 
«vioi. a realizat o perfora aniă ex- 
Z cepțională la Jocurile Olimpice 
Sde la Melbourne, cîștigînd trei 
âmedali de aur și una de argint 
«la concursurile individuale de 
S gimnastică.
// Agnes Keleti nu tace parte 
«din generația tînără de 
Snaști : ea s-a născut în 
«deci are 35 de ani. Insă n-a în- 
«ceput să practice sportul în mod 
defectiv decît în 1944, obținînd 
«de atunci o serie de succese: a 
3fost campioanti mondială abso- 
P Iută, iar la J.O. de la Helsinki, 
Za cîștigat medalia de aur la în- 
S trecerile de sol.

Pentru rezultatele ei excepțio- 
Znale,_ pentru munca ei perseve
rentă, merită cele mai căldu- 
gț roase elogii.

ț) ALAIN M1MOUN K
g (Franța) 2
g In epoca de glorie a marelui?/ 

alergător cehoslovac Emil Zato-g 
Q pek, fondistul francez Alain Mi-L 
Kmotin a fost numit „umbra lr«n? 
f) Emil“. De ce i s-a dat acestr 
>2nume? Pentru simplul fapt căL 
Kla majoritatea curselor celebre)/ 
«în care Zatopek a fost Învingă-K 
Stor, Alain s-a clasat, de obicei,» 
Kpe locul doi. De pildă: J. Of/ 
Kdin 1948 la 10.000 m. (Zato-g 
gpek 29:59,6; Mitnoun 30:47,4) 
K campionatele europene din// 
(61950 la 5.000 m. (14:03,0. res-g 
«pectiv 14:26,0); la 10.000 m.L 
«29:12,0: 30:21,0): la J. O. ft
(Odin 1952 la 5.OCM m. (14:06,6-v 
$14:07,4); la 10.000 m. (29:17,0-2 
«29:32,8); etc. (<
$ La Melbourne, pentru a treia 
«oară la J. O., Zatopek și Mc- 
«moun au luat din nou startul 
>9 împreună, de data aceasta la 
«maraton, și pentru prima oa/ă 
«Mimoun a trecut linia de so- 
$sire înaintea lui Zatopek, cîști- 
« gînd prima sa medalie de aur...



ISSSS
Consacrarea noastră mondială în oroba de pistol viteză

(urmare din pag. 1) 
nosclndtl-sc această participare de 
elită și faptul că starea atmosfe
rică nu putea influența prea mult 
rezultatele întrecerii, spectatorii au 
așteptat o luptă aprigă și perfor
mante de „calibru" mondial. Cel 
prezenți la Williamstown nu au re
gretat nimic: au aplaudat perfor
mante cu 1,5 și chiar 7 puncte 
peste vechiul record olimpic.

Trăgătorit romini au fost „ac
torii" principali ai zcestui gran
dios spectacol în două... acte.

Primul act (manșa I-a) : Ște
fan Petrescu și Gheorghe Lichiar
dopol țintesc aproape perfect cele 
30 Siluete, obținind fjetare cite 
294 p. (rezultat exceptional). Ei 
se clasează astfel (la jumătatea 
probei) pe primele două iocuri. cu 
un avans de cel puțin două pun
cte fată de trăgătorii din U.R.S.S., 
Finlanda, S.U.A., Ungaria, Argen
tina ș a. mari favoriți.

Actul II (manșa a Il-a) : Ște
fan Petrescu menține ritmul din 
prima zi, continuînd să se comporte 
de maniera unui mzre campion. El 
realizează 49—49 (în seriile de 8 
secunde), 50—50 (în Cele de 6 se
cunde) și 47—48 (în cele de 4 se
cunde), deci un total de 293 p. 
pe 30 de siluete. In felul acesta 
Ștefan Petrescu totalizează pe în
treg concursul 60,587 p., record 
mondial și nou record olimpc, ci
fră care — pe merit — îl încunu
nează campion olimpic. Astfel, 
Ștefan Petrescu s-a dovedit la Mel
bourne cel mai în formă „vitezist" 
al lumii. Al doilea reprezentant al 
nostru, Gheorghe Lichiardopol, in 
ciuda faptului că a întimpinat 
multe dificultăți în timpul tragerii 
(timp foarte neprielnic — furtună 
— și defecte de pistot), a înregi
strat totuși un rezultat bun (287 
p.) care, adăugat la performanta 
excepțională din prime zi, a dat 
un total de 60/581 p„ a treia cifră 
a concursului. Cu toate acestea, 
pentru locul III, deci pentru meda
lia de bronz, el a fost obligat să 
susțină un baraj (terminat la ega
litate) și apoi un al doilea (cîș- 
tigat la mare luptă) cu concuren
tul finlandez Linuoosvuo care în
cheiase întrecerea tot cu 60/581 p.. 
Mai cu seamă în acest baraj, 
Gheorghe Lichiardopol a demon
strat chintesența calităților szle 
care, de altfel, și cu patru ani în 
urmă i-au adus, la Helsinki, tot 
medalia de bronz.

Clasamentul final este următo
rul: 1. ȘTEFAN PETRESCU 
60/587 p. CAMPION OLIMPIC;
2. Evghenie Cerkasov (U.R.S.S.) 
60//585 p.; 3- GHEORGHE LI
CHIARDOPOL 60 581 p. ; 4. Li
nuoosvuo (Finlanda) 60,581 p. 5. 
Cervo (Argentina) 60 580 p.; 6. 
Kun (R.P.U.) 60/578 p.; 7. Silvo- 
nen (Finlanda) 60/576 p.; 8. Ta
kacs (R.P.U.) — fost campion o- 
limpic 60/575 p. ; 9. Beaumont 
(S.U.A.) 60/572 p.; 10. Perez 
(Venezuela) 60/572 p...

A BOGDANOV (U.R.S.S.) 
ÎNVINGĂTOR LA 3x40

întrecerea la armă liberă cali
bru redus 3 x 40, deși a fost se
rios influențată de condițiile at
mosferice neprielnice fapt care a

Echipa R. P. U. a cucerit 
pentru a opta oară titlul olimpic 

la sabie
Echipa R. P. Ungare a cîștigat 

fără emoții titlul olimpic la sabie, 
așa după cum l-a cucerit în ulti
mele cinci ediții ale J. O. In felul 
acesta, formația vecinilor noștri 
își înscrie numele pentru a opta 
oară printre campioanele olimpice 
și pentru a 18-a oară printre cam
pioanele mondiale. Este fără în
doială o performanță unică, o per
formanță care' demonstrează supe
rioritatea evidentă a săbiei prac
ticată în R. P. Ungară.

In recentul turneu olimpic s-au 
Impus' cu autoritate și echipele R. 
P. Polone și U.R.S.S., clasate pînă 
la urmă pe locul II și respectiv, 
III. In fața acestor formații tinere 
In plină ascensiune, echipa Fran
ței a trebuit să se resemneze cu 
locul IV în turneul final. In ultima 
parte a întrecerilor au fost înre
gistrate următoarele' rezultate : /?. 
P. Ungară-U. R.S.S. 9-7, R. P. Po- 
lonă-Franta 10-6, R. P. Ungară- 
Franfa 12-4, R. P. Polonă-U .R.S.S. 
9-7, R. P. Ungară-R. P. Polonă 
9-4, U.R.S.S.-Franfa 9-7. întrecerile 
continuă astăzi cu turneul final la 
sabie individual. 

împiedicat obținerea unor perfor
manțe la nivelul somităților pre
zente în concurs, a revenit totuși 
celui mai complet trăgător la ora 
actuală. Este vorba despre cuno
scutul reprezentant al Uniunii 
Sovietice, ANATOLII BOGDA
NOV, care, ca și la București, 
Helsinki, Caracas, a cucerit bine 
meritații lauri ai victoriei într-o 
competiție de mare amploare. 
Bogdanov a ajuns la titlul olim
pic după o aprigă dispută cu 
SundbeTg, Iosif Sirbu și in spe
cial cu tinărul trăgător al R. Ce
hoslovace, Otto Horinek. De alt
fel, medalia de aur și cea de ar
gint au fost acordate Lui Bogda
nov și respectiv, Horinek, reali
zatorii aceleiași performanțe 
(1.172 p.) insă separați prin- 
tr-un baraj pe muște (în acest 
baraj, Bogdanov a avut avantaj).

Reprezentantul nostru losif 
Sirbu, căruia nu i-a convenit de
loc sistemul de disputare al pro
bei stabilit in ultimul moment, a 
fost multă vreme unul din prin
cipalii pretendenți la medaliile o- 
limpice (inclusiv cea de aur). 
După două poziții (culcat și ge
nunchi, deci după 80 de focuri), 
Sirbu pierdea numai 11 puncte și 
era al doilea în clasamentul ge-

1OSIF SIRBU

neral. In acel moment, el era 
socotit favorit la medalia de aur, 
întrucit Sundberg (clasat înaintea 
sa după două poziții) era cuno
scut ca un trăgător mai puțin 
pregătit pentru poziția picioare. 
Dar calculul hirtiei nu a fost con
firmat. losif Sirbu s-a comportat 
mult sub posibilități la proba „în 
picioare", obținind 368 p., rezul
tat cu cel puțin 10 puncte sub 
valoarea lui normală. In timpul 
desfășurării celor 40 de focuri din 
poziția picioare s-a vădit că Sir
bu — pregătit un an de zile pe 
sistemul două probe într-o zi 
(culcat și genunchi) și a treia 
(picioare) in a doua zi — nu a 
avut resurse să reziste eforturilor 
impuse de desfășurarea într-o sin
gură zi a întregii probe. Nu este 
vorba de lipsă de pregătire fizi
că, ci de faptul că genunchiul 
său (la care are meniscul rupt) 
are nevoie de o perioadă de o- 
dihnă după a doua poziție de tra
gere. In orice caz, chiar în aceste 
condiții care l-au defavorizat net 
și care ne-au împiedicat să obți
nem prin Sirbu o medalie meri
tată, losif și-a reconfirmat locul 
fruntaș pe care-1 ocupă în ierar
hia mondială, clasîndu-se al 7-lea 
din 44 concurenți (socotind numai 
pe cei prezenți în finală).

Clasamentul final al întrecerii 
se prezintă astfel: 1. ANATOLII 
BOGDANOV (URSS) 1.172 p. 
(396—392—384) '— campion o- 
Iimpic,’ 2. O. Horinek 1.172 p. 
(393—393—384) ; 3. J. Sund
berg (Suedia) 1.167 (397—396—
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Dimineață

GIMNASTICA: Exercâții liber ale
se. bărbați.

SCRIMA: Sabie (individual)
LUPTE CLASICE: finalele.

După-amiază

GIMNASTICA: exerciții liber alese, 
bărbați.

NATAȚIE: sărituri de la platformă, 
femei, polo.

SCRIMA: sabie (individual), 
HOCHEI PE IARBA: finala.

Seara

GIMNASTICA: exerciții liber, ale
se, bărbați.

SCRIMA: sabie (individual).
LUPTE CLASICE: finalele.
NATAȚIE: înot: 200 m. bras finali,

374) ; 4. V. Borisov (URSS)
1.163 p. ; 5. V. Yllonen (Finlan
da) 1.161 p.; 6. G. Boa (Cana
da) 1.159 p. ; 7. IOSIF SIRBU 
1.157 p. (397—392—368). 8. A. A. 
Kvissberg (Suedia) 1.156 p., 9.
R. Sigl (Germania) 1.155 p. ; 10.
S. Krebs (R.P. Ungară) 1.154 
p. Cel de-al doilea reprezentant 
al nostru. Constantin Antonescu 
(introdus ad-hoc în această pro
bă in locul lui Henri Herșcovici, 
care nu a făcut' deplasarea) s-a 
clasat pe locul XVIII (1.147 p.) 
înaintea multor trăgători care, 
spre deosebire de eL sînt specia
liști in proba de calibru redus.

IOSIF SIRBU A PIERDUT 
MEDALIA DE BRONZ LA— 

_MU$TE"
După câteva ore de odihnă, 

losif Sirbu s-a prezentat pe stan
dul celei de a doua întreceri o- 
limpice la care a participat (60 
focuri din poziția culcat), decis 
să dovedească că — în condiții 
normale — este capabil de rezul
tate superioare. In proba de 60 
focuri culcat (întrecere care a în
locuit proba de 40 focuri), losif 
Sirbu a urmărit reeditarea per
formanței de acum patru ani de 
la Helsinki, obținind maximum de 
punctaj și — bine înțeles — un 
nou titlu olimpic. Reprezentantul 
nostru nu a fost departe de a- 
ceastă performanță. Din cele 60 
de focuri pe care le-a tras, 58 au 
ajuns în cercul 10, iar două au 
nimerit — de puțin — în spațiul 
„nouă". Totuși, aceste două punc
te pierdute la limită l-au costat 
foarte mult pe Sirbu. Barajul pe 
muște in Ioc să-i ofere locul III
— și medalia de bronz — l-a a-
runcat „tocmai" pe locul V. Titlul 
olimpic a fost cucerit — surprin
zător — de canadianul Jerald 
Quellet cu o performanță excep
țională (nou record mondial și 
record olimpic stabilit) : 600
puncte din 600 posibile. Cu un 
punct mai puțin, a cucerit meda
lia de argint renumitul Vasili 
Borisov (URSS), iar cu 598 p. 
au terminat 5 trăgători (Boa-Ca- 
nada, Horinek — R. Cehoslovacă, 
IOSIF STRBU, S. Krebs — R.P. 
Ungară și I. Konshaug — Nor
vegia), clasați în această ordine 
după un baraj pe muște. Un ba
raj asemănător cu cel care la 
Helsinki i-a adus lui Sirbu pri
mul titlu olimpic al țării noastre 
în dauna trăgătorului sovietic 
Boris Andreev, l-a lipsit de acea
stă dată pe reprezentantul nostru 
de o meritată medalie de bronz.

C. Antonescu s-a clasat pe locul 
9 cu 596 p.
V. ROMANENKO (U.R.S.S.) 
CAMPION OLIMPIC LA CERB 

ALERGĂTOR
După prima parte a probei de cerb 

alergător conducea suedezul Olaf 
Skoldbergcu 223 p., rezultat inferior 
doar cu un punct recordului mon
dial .El era talonat, foarte aproa
pe, de sovieticul Vitalii Romanenko 
(220 p.). In partea a doua a între
cerii concurentul sovietic s-a do
vedit mai bine pregătit și îndeosebi 
mai constant. El a realizat 221 
puncte, performanță care reprezintă 
un nou record mondial (vechiul 
record era de 213 puncte și apar
ținea din 1954 sportivului sovietic 
V. Bobru-n). Totalizîndu-se rezulta
tele obținute în cele două manșe 
primul loc a fost acordat lui VI
TALII ROMANENKO cu 441 
puncte, NOU RECORD MONDIAL

Iată clasamentul final al probei: 
1. VITALII ROMANENKO (URSS)
— campion olimpic — 441 p. (220 
+ 221); 2. Olaf Skoldberg (Suedia) 
432 p. (223 + 209) ; 3. VI. Sevriu 
km (URSS) 429 p.

RADU URZICEANU

bărbați; 100 m. spate feZ-ei, finală; 
4x100 m. femei, finală; sărituri de ia 
platformă, femei; polo.

CICLISM: 1.000 m. contra crono
metru plecare de pe loc, finală; 1.000 
m. lansat, finală; 2.000 m. curse de 
tandem, finală,

MIINE

Dimineață

GIMNASTICA: ansamblu, femei.
CICLISM: cursă de fond.
FOTBAL: finala pentru locurile 

3—4.

După-amiază

NATAȚIE: polo.
GIMNASTICA: demonstrații.
DEMONSTRAȚII: fotbal australian. 
NATAȚIE: înot: 400 m. liber finală, 

femei; 1.500 m. liber finală, bărbați; 
sărituri de la platform^ Țernei; polo.

biCdltu Linca (dreapta) în mecizd ca pug-listul cchasiocac J. Kami* 
desfășurat anal acesta ia Praga

In perspectivă
Noi iitihiri iitenațiwale peatro boxerii noștri
Anul sportiv 1956 se pregătește 

să-și iaci.. bagajele. Desigur, 
momentul de față este potrivit 
pregătirii bilanțului, dar nu este 
mai puțin adevărat că el e la fed 
de propice și pontru analizarea 
perspectivelor anului următor. In 
box, de pildă, se anunță de Pe 
acum o vie activitate. In afara 
competițiilor cu caracter intern, 
intrate în tradiția mișcării noas
tre pugilistice (campionatele re
publicane individuale de seniori 
și junigri, campionatele de califi
care, qăfhpionatul pe echipe, etc.), 
pentrjț anul 1957 sînt proiectate 
numeroase întreceri internațio
nale. Astfel, chiar din primele 
zile ale noului an, boxerii frun
tași vor avea .de lucru" pe plan 
internațional. Intr-adevăr, la 4 
ianuarie se va desfășura la Hel
sinki intîlnirea R.P. Romînă-Fin- 
landa. Lotirf boxerilor romini, cu- 
prinzînd, printre alții, pe Ludov c 
Ambruș, Dănilă Done, Mihai Sto. 
lan. Ștefan Văcaru, Emil Cișmaș, 
Dumitru Ciobotaru și Eugen Fu- 
resz va începe zilele acestea pre
gătirile sub conducerea antreno
rilor Mielu Doculescu și Ion Chi- 
riac.

Pentru luna martie este proiec
tat un turneu al boxerilor romini 
în Suedia. In ultimii ani, boxerii 
romîni și suedezi au avut prile 
jul să se întîlnească de 3 ori: de 
două ori în Suedia și odată in 
țara noastră. Luna aprilie va Ii 
probabil dominată de intîlnirea 
revanșă București—Paris, care va 
avea loc la Paris. In luna mai, 
boxerii noștri fruntași vor avea 
de susținut un dificil examen: 
campionatele europene de la Pra- 
ga-fs—————

6fi

I RECORDURI...
Se petrec lucruri curioase în 

„lumea recordurilor mondiale 
de atletism"... Am rămas cu a- 
ceastă impresie parcurgînd cu 
privirea lista primului lot de 
recorduri omologate de Federa
ția Internațională de Atletism 
(I.A.A.F.) în cadrul ședințelor 
ținute la Melbourne. Lucrul pa
re paradoxal fiindcă este greu 
de închipuit ca un tabel de re
corduri mondiale să-ți poată 
furniza... surprize. Și totuși, ele 
nu lipsesc din lista celor nu 
mai puțin de 60 recorduri mon
diale care au îmbrăcat acum 
haina oficială.

Iată, de pildă, aflăm cu sur
prindere că recordul mondial la 
100 m. plat femei este echiva
lent cu un timp extraordinar: 
11,2 sec.! Deținătoarea este o 
anonimă (pînă acum, bineînțe
les) alergătoare canadiană: D. 
Matheson. Recordul ei, stabilit 
la 21 iulie, la Toronto, n-a fost 
anunțat de nici un ziar euro
pean și (fapt cu adevărat unic) 
el a fost trecut sub tăcere pînă 
la amintita ședință a I.A.A.F.

In aceeași memorabilă reuniu
ne din iulie, de la Toronto, a 
mai fost înregistrat un record 
mondial, trecut în nemurire pe 
tabela oficială: 100 m. băieți — 
I. Barrington 10,2 sec. (Trebuie 
să precizăm, însă, că au fost o- 
motogate și recordurile de 10.1 
sec. stabilite în august la Ber
lin. pe rind de ff7. Williams, I. 
Murchinson și, din nou, W

Toamna. in cursul lunii septem
brie, va avea Ioc, probabil, o ln- 
tflnire R.P. Pomină — R.P Fj 
Iugoslavia. In afara meciurilor 
interțări, boxerii noștri vor par
ticipa la întrecerile de box Jin 
cadrul Festivalului Mondial al Ti
neretului și Studenților care se 
va desfășura la Moscova.

In momentul de față mai multe 
asociații sportive duc tratative 
pentru perfectarea unor înflhrri 
de box. Astfel, asociația Voința, 
care a dat „tonul", deplasîndu-se 
în R.P. Poionă, are în perspec
tivă cîteva noi întreceri peste ho
tare. Chiar în a doua jumătate a 
acestei luni, selecționata asocia
ției se va deplasa în R.S.S. U- 
craineană. la Kiev și Harkov. In 
luna aprilie, boxerii d'n asociapa 
poloneză Start vor întoarce vizita 
făcută de pugiliștii de la Voința. 
Ei vor evolua la București, Ga
lați și Brăila. Alte tntîlniri pro
iectate: la Praga și Sofia. în com
pania boxerilor din asociațiile co
operativelor de producție meșteșu
gărească. Asociația Dinamo inten
ționează să organizeze o dublă 
întîlnire cu selecționata asocia
ției Gwardia (R.P. Polonă), la 
București șî la Varșovia, în au
gust. In cursul lunii iunie, dina- 
moviștii vor primi la București 
vizita echipei Dynamo Berlin și 
vor întoarce această vizită în 
cursul lunii septembrie. In sfîrșit, 
Casa Centrală a Armatei va între
prinde în luna februarie un tur
neu în R.D. Germană. Deși majo
ritatea se află în stadiu de pro
iect, întîlnirile Internaționale ale 
boxerilor noștri se anunță de pe 
acum ca deosebit de interesante.

SURPRIZE!
Williams. Întreaga listă de re
corduri mondiale omologate la 
100 m. cuprinde 10 nume!}

Pină aci, partea curioasă a 
chestiunii pare a se rezuma 
doar la o lipsă de informație a- 
supra valorii atleților canadi
eni. Amănuntul cel mai-impor
tant și în același timp surprin
zător este, insă, că aceste două 
recorduri mondiale canadiene 
au fost stabilite cu concursul 
nemijlocit al unui ,,puternic 
vint favorabil" (relatează tele
grama publicată de „L’Equipe" 
din 22 noiembrie). Dar cum pe 
stadionul din Toronto lipsea un 
aparat de măsurat viteza viatu
lui (anemometru), congresul 
I.A.A.F. a apreciat că poate 
mologa recordurile făctnd 
data aceasta o derogare de 
regulament.

Aflăm apoi din noua, listă 
recorduri că performanța 
Charles Dumas este de 2,15 
și nu 2,14 m. cum au anunțat 
unele ziare la început Diferen
ța provine din „convertirea" în 
metri a unităților de măsură en
gleze („picioare" și .Șchioape"...) 
care totdeauna provoacă discuții 
și nelămuriri. Se precizează că 
înălțimea exactă, pe care a să
rit-o Dumas a fost de 2.148 m. 
Lucrurile ar fi însă mult mai 
precise dacă americanii ar re
nunța la adoptarea tradiției en
gleze e unităților de măsuri și 
greutăți.
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O invitație
not în sala F’oreasca, aceasta dată însă,

Pupi... zi;e na mai despart de 
data în care va fi inaugurată ac
tivitatea în handbalul de sală. A- 
ceastă veste a stîrnit acum un ecou 
mult mai larg decit în trecut. Ex
plicația e lesne de ghicit: handba
lul în sală a devenit mult mai 
popular, cucerind simpatia publicu
lui spectator. In iarna trecută, du
minică de duminică, sala F’oreasca 
a fost arhiplină, mii de bucureșteni 
gustînd din plin jocul de handbal 
redus.

'Același fenomen s-a petrecut și 
tn provincie. De unde la început 
acest sport a fost privit cu multă 
neîncredere, acum s-a ajuns la si
tuația că programul competițional 
a devenit prea restrîns și, în conse
cință. comisia centrală a trebuit 
să mărească numărul centrelor de 
organizare a concursului republi
can de handbal în sală, in care au 
fost cuprinse și o serie de orașe 
n- i ca : Iași, Oradea, Cluj. Olte
nița, etc.

Sîntem deci în pragul unei rod
nice activități de handbal în sală. 
Noutățile și amănuntele în legă
tură cu această activitate sînt nu
meroase și interesante. In primul 
rtnd. iată cîteva privind echipele 
bucureștene. Multe dintre ele 6e 
vor prezenta la actuala ediție a con
cursului republican de handbal în 
sală cu formațiile schimbate — fi
rește în bine — față de anul tre
cut. Spre exemplu, Energia 23 Au
gust va folosi pe portarul dmimo- 
vist Uie și pe cunoscutul Jucător 
Radu Cemat (nu trebuie confundat 
cu cel de la Flacăra Ploești). De 
asemenea, Progresul I.T.B. va fi 
acum o echipă „tare" în compara
ție cu cea din ediția precedentă. In

înaintea primului start, intense pregătiri
Pregătirile schiori.or in vederej 

viitorului sezon competițional con
tinuă cu multă intensitate în masi
vul Bucegi, unde zăpada a căzut 
din abundență. Despre aceste pre
gătiri am amintit deseori în coloa
nele zia-ului nostru. In rînduri'.e 
ce urmează ne vom ocupa de alte 
aspecte care influențează în mod 
direct progresul și bunele rezul
tate ale schiorilor noștri în con
cursurile viitoare.

Poiana Stalin, frumoasa stațiune 
unde se desfășoară majoritatea 
concursurilor de iarnă cu caracter 
republican este actualmente lipsită 
de zăpadă. Din această cauză nici 
animația nu este prea mare. Dar, 
curînd, pîrtiile din Poiană se vor 
acoperi din nou de zăpadă și schio
rii își vor muta centrul de desfă
șurare a activității lor, aici. Pe a- 
ceștia însă, faptul că zăpada nu 
6-a așternut încă pe pîrtiile din Po
iana Stalin îi bucură într-o oare
care măsură. Pare un lucru curios. 
Nu ? Dar iată de ce: amenajarea 
pîrtiilor, perfecționarea acestora, 
calitatea lor în general, au un roi 
de seamă în obținerea bunelor re
zultate.

Dar în Poiana Stalin n-au în
ceput încă lucrările de amenajare 
și perfecționare a pîrtiilor de con
curs. N-au început nici lucrările 
schi-liftului care trebuia să fie con
struit anul acesta în Kantzer și 
pentru care s-au alocat fonduri. 
Materialele pregătite pentru începe
rea lucrării stau și așteaptă răbdă
toare... să fie folosite.

In schimb, schi-liftul care deser
vea pîrtia de slalom special dîti 
Poiana Stalin așteaptă... nerăbdător 
începerea lucrărilor de verificare.

De asemenea, se stabilise ca 
trambulina mare să fie reprofilată 
în scopul obținerii unor rezultate 
cît mai bune. Acest lucru nu s-a 
făcut încă. In schimb, funicularul 
din Poiana Stalin a fost revizuit 
cu multă atenție, lucru Care ne 
face să sperăm că nu se va man „o- 
dihni” atît de des ca în anii tre- 
cuți, iar curățirea și întreținerea 
pîrtiilor s-au efectuat sub atenta 
supraveghere a cunoscutului schior 
Ion Cojocarii.

CURSURI DE ARBITRI, 
CENTRE DE INIȚIERE 

ȘI PREGĂTIRE
CuMoaștem cu toții povestea 

„plimbăreților" atît de discutată 
în trecutul 6ezon de schi. Pentru 
a evita situațiile neplăcute, petre
cute atunci, au fost organizate

la handbal redus

O fază de la un foc care, anul trecut, a entuziasmat miile de 
spectatori prezențl in sala Floreas ca: Energia Ploești — C.C..4. In 
fotografie, Tischler II execută o la oi tură de la 9 m. incercind să tra
gă peste zidul alcătuit de militarii bucureșteni. (foto I. MIHAICA)

formația „tramvaițtilor*. alături de 
cunoscut’! Crăciun. Ghercuiescu, 
Radu Bădeseu și alții vor apare 
Mtmgiu și Zegreanu Ide la Știința 
I.C.F.), Ctona (de la Energia Flo- 
ești), Tursugian și Marius Popcsat. 
Nici celelalte echipe mat cunoscute 
(C.C.A., Energia Ploești, Recolta 
M. A. și Dinan» 6) mi s-au lâskf 
mai prejos, cel puțin dacă nu în 
privința reîmprospătării formațiilor, 
măcar în ceea ce privește pregăti
rea pentru primele jocuri.

Cit despre province, tolba noa
stră este mai plină cu vești din 
Orașul Stalin, unde la întrecerile 
masculine s-au înscris echipele: 

cursuri pentru calificarea de noi 
arbitri, precum și altele de reîm
prospătare a cunoștințelor arbitri
lor vechi.

Astfel, la Sinaia — dm iniția8vă 
locală — s-a terminat uo curs de 
arbitri Ia care au participat 35 de 
oameni. Un merit deosebit în a- 
ceastă acțiune l-a avut tov. M. Bota 
Membru în comisia centrală de 
schi. Un curs asemănător a început 
și la Orașul Stalin, iar altul se va 
deschide peste puțin timp în Capi
tală.

Comisia centrală de schj a tra
sat asociațiilor sportive, sarcina să 
organizeze centre de inițiere și 
pregătire, în scopul recrutării de 
noi elemente în această disciplină 
sportivă.

Adnotări la campionatul republican de rugbi categoria B
De curînd s-a lăsat cortina, pe

ste activitatea rugbistică I In rift- 
durile care urmează ne vom o- 
cupa de campionatul categoriei 
B. Trebuie să precizăm dintru 
început că anul acesta competiția 
a- marcat un progres evident față 
de edițiile precedente. Acest pro
gres s-a manifestat în special 
prin numărul sporit al echipelor 
de valoare apropiată, ceea ce a 
imprimat întrecerii un sensibil e- 
chilibru. Un alt fapt care întăre
ște aprecierea pozitivă asupra 
competiției este și selecționarea 
în lotul republican a unor jucă
tori din a doua categorie a țării 
(Florescu, Teodorescu etc.) 
In plus, mulți alți jucători 
care activează în această ca
tegorie, au făcut parte din Iotu
rile de juniori și tineret ale țării.

Totuși, deși în creștere, nivelul 
de desfășurare a partidelor din 
cadrul acestui campionat este în
că, după aprecierea noastră, ne
satisfăcător. Dacă formațiile din 
prima jumătate a clasamentului 
celor două serii practică un joc 
curat, apropiat celui din categoria 
A (și aici se cuvine să cităm co
lectivele Știința din București și 
Timișoara, Energia Republica 
București, Energia Mine Bucu
rești, Progresul F.B.) există și o 
serie de echipe a căror compor
tare nu se poate spune că mar
chează un progres și în nici un 
caz nu poate satisface pe susți
nătorii lor. Cauza este în primul 
rînd lipsa de antrenori calificați. 
Această situație o întâlnim îndeo
sebi la echipele provinciale, care 
se zbat în greutăți deosebite și 
care sînt antrenate, de cele mai 
multe ori, de jucători mai vechi, 
dar fără o calificare corespunză
toare (de pildă formațiile Știința 

Dinamo Orașul Stalin, Voința Si
biu, FI. roș:e Ghhnbav, Energia 
Făgăraș, Recolta Hăkhiu. Voința 
Sighișoara, Progresul Orașul Stalkl, 
Știința Orașul Statin. Deci tot 8 
echipe, ca și la București In acest 
oraș jocurile vor avea loc în sala 
Tractorul, unde se fac amenajări 
speciale.

La București, programul de du
minică din sala F’oreasca este ur
mătorul : ora 16.15 Energia 23 Au
gust — Știința I.C.F.; ora 17,30 : 
Dinamo 6 — Progresul I.T.B.; ora 
18.45: Locomotiva G. N.—Energia
Ploești; ora 20: C.CA. — Re
colta M A.

in lumea schiului
In prima jumătate a lunii decern 

brie se vor deschide cîteva centre 
organizate de consiliul central al 
asociației Voința, la Sinaia (alpi
ne), Odorhei (fond și sărituri) și 
Sibiu (fond). Așteptăm ca și cele
lalte asociații să urmeze cit mai 
curînd acest frumos exemplu.

La începutul lunii martie, vor Ii 
organizate pentru prima oară în 
țara noastră campionatele interna
ționale de schi ale R.P.R. In urma 
invitațiilor trimise au și început să 
sosească răspunsuri. Astfel, și-au 
confirmat participarea schiorii 
austrieci care vor concura Ia pro
bele de sărituri și alpine. Se mal 
așteaptă răspunsurile sportivilor 
italieni, francezi, bulgari și ger
mani.

lată formația Energia Republica București, care printr-o comportare 
constantă în categoria B și-a clști gat dreptul de a activa la anul în 

prima categorie a tării
(Foto.- I. MIHAICA)

Galați, Știința Iași, Energia Con
stanța, Știința Timișoara, Loco
motiva Timișoara, Locomotiva 
Cluj, etc.). După cum se vede un 
număr apreciabil de echipe. For
mațiile din categoria B mai în- 
tîmpină însă și alte greutăți, care 
împiedică progresul rugbiului în 
țară. Este vorba în primul rînd 
de lipsa de înțelegere a unor co
mitete regionale C.F.S. și a con
ducerii unor colective, care nu a- 
cordă sprijin suficient secțiilor 
de rugbi. La acest capitol mai 
putem aminti și lipsa acută de e- 
chipament corespunzător, precum 
și greutățile care se fac echipelor 
la folosirea terenurilor la antre
namente și chiar Ia jocuri oficia

i O inițiativa care se cere urmata
Zilele trecute am primit de 

la subredacția din Cluj o scri
soare deosebit de interesanta 
în care nl se face cunoscut că 
în cursul lunii decembrie, ba
zinul acoperit Locomotiva 
I.C.C.F. va găzdui întreceri de 
înot pentru elevii din locali
tate.

Inițiativa aparține ziarului 
„Uj Sport" în colaborare cu 
comitetul regional C.F.S., co
misia regională de specialitate 
șl secția de învățămînt de pe 
lîngă sfatul popular local. In 
continuare, corespondentul nos
tru regional F.mil Bocoș ne 
tnștiințează că la această com
petiție. dotată cu cupa „30 De
cembrie", s-au înscris din pri
mele zile, 1900 de concurenți 
și concurente din 22 de școli. 
Numărul participanților va 
spori cu reprezentanți ai altor 
20 de școli.

O nouă competiție de rugbi: 
„Cupa 30 Decembrie”

Și totuși activitatea rugbistică, 
în ciuda terminării activității ofi
ciale nu a luat încă sfîrșit. Ea va 
continua datorită frumoasei ini
țiative a asociației Energia care, 
profitînd de timpul favorabil, or
ganizează începînd de duminică 
9 decembrie „Cupa 30 Decem
brie". Această competiție (Ia care 
vor participa echipe de categorii 
diferite ca: I.S.P., S.M. <fi<n O-
rașul Stalin, Republica, Mine. Mao 
Tze Dun și Ministerul Industriei 
Chimice, toate din București) ur
mărește să asigure jucătorilor din 
colectivele Energia continuarea 
activității în aer liber

Ceea ce ne pare interesant de 
semnalat este modul original de 
disputare a acestei competiții. Ea 
se va desfășura sistem turneu 
(într-un singur tur) și, după 
cum prevede regulamentul, forma
țiile I.S.P. și S.M. Orașul Stalin 
(ambele din categoria A) vor a- 
corda echipelor socotite mai sla
be un handicap, astfel: Energia 
Republica și Energia Mine vor 
primi 6 pet, iar Energia M.T.D. 
și Energia M.I.C. cîte 12 pct. E- 
chipele se vor întrece pe distanța 
a două reprize a 30 minute, iar 
clasificarea se va face pe baza 
punctelor obținute. In cazul cîrad 
două sau mai multe echipe sînt 
la egalitate de puncte, clasifica
rea se va face în funcție de esa- 
veraj. Dacă și în acest caz există 
egalitate, atunci va cîștiga echipa 
ai cărei jucători sînt mai tineri.

le, în special la Galați, Cluj, Iași, 
etc.

In ciuda acestor greutăți, unele 
formații au reușit totuși, datorită 
dragostei pentru acest sport și 
entuziasmului unor susținători, 
să obțină performanțe valoroase, 
care .vădesc frumoasele lor posi
bilități. Ne referim în primul rînd 
la Energia Tirnăveni, care a avut 
un finiș impresionant și s-a ridi
cat, de pe un loc codaș (la 
sfîrșitul turului) pe locul 3 al 
seriei respective. Și Știința Timi
șoara, clasată pe locul secund în 
seria a doua, trebuie evidențiată, 
pentru comportarea avută de-a 
lungul campionatului. Folosirea 
de către această echipă a unor 
sportivi fără drept de joc i-a

Prin aceste rînduri adresăm 
un călduros apel antrenorilor 
clujeni, rugîndti-i să sprijine 
frumoasa inițiativă a organi
zatorilor. Priceperea antreno
rilor din localitate: Orosz, 
Iordachi, Bogdan, Bazsa, etc. 
poate aduce o contribuție im
portantă la descoperirea de 
noi elemente pentru natați.» 
cluja.nă. Așteptăm ca exemplul 
ziarului Uj Sport să fie urmat 
și în alte localități ale țării. 
(București, Sibiu, Turda). Na- 
tația noastră nu va avea de- 
cît de cîștigat.

★

La primul concurs, desfășu
rat sîmbătă s-au evidențiat ur
mătorii elevi: Zoltan Zette 
(școala nr. 1), Gabriela Thibald 
(școala nr. 2), Fr. More 
(școala nr. 7), Katalina Ballo 
(școala nr. 3).

La sfîrșitul competiției, colecU- 
vului învingător i se va decerna 
„Cupa 30 Decembrie", iar jucă
torii tuturor echipelor participanta 
vor primi diplome.

Meciurile „Cupei 30 Decembrie" 
se vor desfășura în București, pe 
stadionul Energia din Sos. Olte
niței, la următoarele date: 9, 16, 
23, 30 decembrie și, ultima ebaspă. 
la 6 ianuarie.

Baschetbaliști
de la Dinan» București 
învinși la Tg. Mureș!

La Tg. Mureș, într-unul din 
meciurile restante desfășurate iert, 
s-a înregistrat o mare surpriză: 
Dinamo Tg. Mureș a învins, cu 
scorul de 57—55 (25—31) redu
tabila formație Dinamo București.

Alte rezultate (meciuri restante 
din campionatele R.P.R.): Pro- 
greșul Tg. Mureș — Energia Con
structorul Cluj (m) 72—59 (29
—36); Știința Ministerul Invăță- 
mîntuilui — Progresul Tg. Mureș 
(f) 61—48 (27—26). Au mai fost 
programate următoarele meciuri 
restante: Joi 6 decembrie: Progre
sul Orașul Stalin — Progresul 
Tg. Mureș (m) iar vineri 7 de
cembrie, Progresul Tg. Mureș — 
Știința I.C.F. (f) și Dinamo Tg. 
Mureș — Știința I.C.F. (m).

atras pierderea (la masa verde) 
unor meciuri cîștigate și implicit 
a primului loc în seria a doua. 
Astfel au tratat studenții timișo
reni promovarea în prima cate
gorie a țării. Alte formații care 
s-au remarcat în decursul cam
pionatului și au dovedit un real 
progres față de anul trecut au 
fost Energia Mine București. 
Flamura roșie Orașul Stalin. 
Știința Arad, Locomotiva Buzău 
și Știința lași.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
cîștigătoarele întrecerii din cele 
două serii.

Știința București a folosit o e- 
chipă tînără, în componența că
reia se află numeroși jucători ta- 
lentați. Ea s-a impus prinir-un 
joc modern (joacă deschis, cu pa
se la mînă, etc.) De altfel, din a- 
ceastă formație au și fost selec
ționați cîfiva jucători în lotul re
prezentativ, ceea ce confirmă va
loarea componenților echipei. 
Dintre jucătorii care s-au remar
cat cităm în primul rînd pe Flo
rescu, Ureche, Reus și Delapupa.

Cîștigătoarea celeilalte serii. 
Energia Republica București, este 
o echipă „ușoară", dar cu mare 
putere de luptă. Jucătorii ei, ti
neri, cu elanul lor caracteristic, 
vor încerca să suplinească defi
ciențele tehnice. Din rîndurile e- 
chipei s-au evidențiat în special 
Condeescu, Iliescu și „veteranul” 
Toma Moldoveanu, antrenorul și 
marele animator al acestei for- 
mații. Să sperăm că ambele e- 
chipc, recent promovate, vor per
severa pe drumul progresului . șl 
vor face față cu succes, sarcini
lor. mult mai grele, pe care le va 
ridica întrecerea din campionatul 
categoriei A.

O.C.



CENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE 
ȘI-A DESCHIS PORȚILE

Azi, Ia C. TurziiProbabil că cei care știu despre 
înființarea Centrului de cercetări 
Științifice în domeniul culturii fi
zice sînt putini, pentru că realiza
rea acestui vechi și important de
ziderat al mișcării sportive din 
tara noastră s-a petrecut de scurtă 
vreme și intr-un oarecare anoni
mat. De aceea, vom căuta ca prin 
rîndurile de mai jos să ilustrăm 
activitatea de pînă acum a centru
lui, perspectivele și, bineînțeles, 
greutățile prin înlăturarea cărora 
!și va îndeplini cu deplin succes 
îndatoririle.

Pentru început, precizăm că 
Centrul de cercetări științifice, cu 
sediul la Institutul de Cultură Fi
zică, are în componenta sa o serie 
de profesori și doctori, bine cunos- 
cnti celor care activează în acest 
domeniu datorită muncii intense 
și succeselor înregistrate. Este 
vorba de prof. dr. Florin Ulmeanu, 
prof. Mihai Epurări, prof. Iosif 
Mayer, dr. Perovici, dr. Partheniu, 
log. Demetrescu, ș_a. Fără îndo
ială, un lot valoros.

Intr-o convorbire avută cu con
ducătorul centrului, candidatul în 
științe pedagogice Nicu Alexe, am 
cunoscut unele aspecte din activi
tatea acestui centru care are o 
strînsă legătură cu Institutul de 
Cultură fizică și. totodată, pri
mește un substantial sprijin din 
partea acestuia, pe linie adminis
trativă.

Tematica centrului a fost alcă
tuită în funcție de necesitățile pe 
care le reclamă practica și care 
trebuie rezolvate în primă urgen
tă- Pentru început au fost alese 
Qa domenii de activitate urmă

toarele probleme:
— fundamentarea științifică a 

antrenamentului sportiv (problema 
eforturilor maximale, a specializă
rii timpurii, a studiului biomeca- 
nic și biochimic al mișcărilor, etc.)

— studierea și îmbunătățirea 
conținutului și metodicei educației 
fizice în toate gradele de învăță
mânt (preșcolar, elementar, me
diu și superior).

Campioana masculină de volei 
va fi cunoscută sîmbătă

Ultima etapă a campionatelor 
republicane de volei se desfășoară 
sâmbătă și duminică.

Sâmbătă seara, în sala Floreasca, 
vom asista Ja un meci cheie, un 
adevărat derbi al voleiului mascu
lin : întihnirea Locomotiva Bucu
rești — Dinamo București, la ca
pătul! căreia îi vom putea aplauda 
pe campionii anukii 1956.

Ceferiștii au 33 puncte în clasa
ment. cu setaverajul de 50—1'9, iar 
dinamoviștii 32 puncte, setaveraj 
49—20. In consecință, Locomotiva 
— pentru a nu-și crea nici o emo
ție în menținerea titlului — trebuie 
să învingă, indiferent la ce scor. Pe 
de altă parte. Dinamo poate deveni 
Campioană printr-o'victorie cu 3—0 
sau 3—1. La scorul de 3—2 pentru 
ea punctaverajul va fi. cel care — 
în .ultima instanță — va decide. 
După cum se vede, o întrecere pal
pitantă chiiar și pentru suporterii 
celor două formații, pentru care fie
care punct își va avea importanța 
lui.

Din restul partidelor ultimei eta- 
pe, semnalăm ca mai interesante 
următoarele : Progresul I.T.B.— 
C.C.A. și Știința Timișoara—Știin
ța Arad la băieți, precum și Lo
comotiva București — Dinanio 
București și Știința I.C.F. — Voin
ța Orașul Stalin la fete.

• In programul concursului Pro
nosport nr. 49 din 9 decembrie sînt 
cuprinse 2 meciuri de handbal în 
sală. Iată ce ne-a declarat despre ele 
antrenorul de stat pentru handbal 
NEDEF NICULAE:

„Voi începe, cum e și normal, cu 
pringul meci^ Locomotiva Gara de 
Nord —~ Energia FÎ. Ploești. Anul 
trecut ambele echipe au ocupat 
locuri în mijlocul clasamentului.

Anu] acesta, echipa din Ploești a 
făcut pregătiri serioase. In schimb 
feroviarii nu au avut cele mai bune 
condiții.

In acest caz, aș înclina spre un 
rezultat favorabil echipei din Ploești.

Celălalt meci: Dinamo 6 — Pro
gresul I.T.B. îmi pare foarte echi
librat. Dinamo 6 dispune de un lot 
valoros de jucători iar Progresul 
I.T.B., nou promovată în această 
competiție, se bucură de această 
cinste în urma rezultatului valoros 
obținut prin cîștigarea „Cupei da 
Vară“ la care au part cipat echipe 
valoroase ca C.C.A., Dinamo 6 etc.
• Iată loturile echipelor de hand

bal în sală cuprinse în programul 
concursului nr. 49 din 9 decembrie:

LOCOMOTIVA GARA DE NORD — 
antrenor Antonescu Cornel. Negoes- 
cu — Filotte, Rușcă, Matei, Wagner. 
Denhardt, Dumitrescu Geo, Rîmnl- 
ceanu. Guides, Avram (Antonescu).

energia PLOEȘTI — antrenor

Trebuie precizată obligativitatea 
conducerii laboratorului de a ur
mări ca temele incluse în planul 
său să aibă o valoare eminamente 
practică. Totodată, concluziile vor 
trebui să constituie un material do
cumentar teoretic care să îmbună
tățească literatura noastră de spe
cialitate. Centrul va avea anual 
o sesiune de comunicări. Dintre 
lucrările, a căror cercetare a înce
put, notăm : Cercetări privitoare la 
îmbunătățirea performanțelor vîr- 
furilor sportive (prof. dr. Fl. Ul
meanu, lector C. Perovici, dr. Al. 
Partheniu), Aspectele psihologice 
ale specializării timpurii în sport 
(lector Mihai Epuran), Studiu asu
pra determinării formei rationale 
de execuție a mișcărilor la bară 
fixă (lector Iosif Mayer), Funda
mentarea fiziologică a proceselor 
de adaptare la eforturile intense 
optime (prof. dr. FI. Ulmeanu, dr. 
E. Mesteș).

Nu punem la îndoială faptul că 
elanul acestor vechi cercetători, 
capacitatea lor profesională și do
rința de a contribui în măsură cit 
mai mare la dezvoltarea activității 
sportive din tara noastră se vor 
împleti în mod armonios pentru 
realizarea telurilor propuse, în așa 
fel ca în scurtă vreme Centrul să 
se transforme intr-un institut su
perior. așa cum există la Varșo
via, Moscova, Leningrad. Sofia, 
Praga și în aite orașe,

Pentru aceasta este necesară însă 
mai multă atenție și înțelegere din 
partea conducerii Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport. E su
ficient să precizăm că de la înfi
ințarea centrului, C.C.F.S. nu s-a 
interesat și nu a controlat în nici 
un mod activitatea acestei impor
tante instituții. Și dacă ar fi făcut 
acest lucru ar fi constatat că Cen
trul nu are un laborator închegat, 
nu are aparatura și mobilierul ne
cesare unui laborator modern. In 
condițiile actuale activitatea cer
cetătorilor nu este cea mai fericită 
și nici nu poate avea roadele do
rite.

Este necesară mai multă consi
derație și înțelegere, fără de care 
această frumoasă acțiune va ră- 
mîne o simplă problemă de per
spectivă.

D. STANCULESCU

„Cupa Recolta”, Ia ciclocros
Duminică se vor desfășura in 

Capitală probe de ciclocros orga- 
nizate de consiliul central al aso
ciației Recolta în colaborare cu 
Ministerul Agriculturii și comisia 
orășenească de ciclism.

întrecerile, dotate cu „Cupa 
Recolta44, se vor disputa în cinstea 
celui de al V-lea Congres al sin
dicatelor muncitorilor agricoli și 
forestieri.

Concurenții vor alerga pe hn 
traseu foarte complicat, în Împre
jurimile stadionului 23 .August 
dincolo de capătul liniei de tram
vai nr. 23, peste cîmpuri, prin 
vecinătatea șoselei Cățelu, etc. 
(traseu care trebuie sa fie bine 
cunoscut).

întrecerile sînt deschise sporti. 
vîlor din categoriile: avansați, 
juniori, neclasi ficați, fete, semi- 
curse și biciclete de oraș. Primi
lor clasați din fiecare categorie, 
li se vor acorda premii coustînd 
din plachete, diplome și echipa
ment sportiv.

C^onosport
Spier Francisc. Olaru (Borugă) — 
Stoenescu, Pană, Șelaru, Vulescu, 
Gemăt Roger, lonescu, Ceteni, 
Gruianu, Velicu, Gănescu.

DINAMO 6 — antrenor Vlase oprea. 
Medeșan Ion — Covaci, Ivănescu. 
Schneider, Tânăsescu, Ștefănescu, 
Barbu Aurel, Ristolu, M’ateșoano, 
Frederich, Dinescu, (Bocor).

PROGRESUL I.T.B, — antrenor 
Spirescu Romulus. Buia (Chiriță) — 
Crăciun, Gherculescu, Bâdescu, Ga- 
gheș, Ctona, Popescu Constantin, 
Popa Vasile, Zăgreanu, Hening, Tur- 
sugian.
• Se reamintește partlcipanțilox 

următoarele:
— Pentru a-și putea completa co

municările pentru premiile de Anul 
Nou este nevoie să păstreze taloa
nele 3 și chitanțele buletinelor de
puse la concursurile din 2, 9, 16 și 23 
decembrie. In cazul că vreunul din 
taloane a fost depus cu ocazia ob
ținerii vreunui premiu, participan
tul își va nota seria buletinului și 
număruj chitanței, urmînd a le trece 
în comunicare. Comunicările se vor 
completa șâ depune odată cu depu-

Va fi desemnată 
a doua finalistă a Cupei

Pentru sportivii din C. Turzii 
astăzi este o zi deosebită: cea 
mai burtă echipă de fotbal a ora
șului — Energia — joacă în se
mifinala Cupei R.P.R. cu Locoruo 
tiva București. Oaspeții au sos;t 
miercuri, venind de ia Belgrad, 
unde au petrecut o zi după în
cheierea turneului lor in Iugo
slavia. Meciul stîrnește un inte
res deosebit la Cîmpia Turzii. in 
tribune nu vor fi numai amator: 
de fotbal din localitate, ci și da 
la Cluj de unde s-au înregistrat 
masive cereri de bilete.

Firește că se discută foarte 
mult asupra perspectivelor celor 
două echipe de a juca— duminică 
pe stadionul Republicii d»n Capi
tală. Cei mai mulți dintre local
nici subliniază forma bună a fe
roviarilor, care au terminat cu 
succes turneul k>r în Iugoslavia. 
Ei adaugă însă că tocmai elortu- 
rile pe care călătoria și meciurile 
din acest turneu le-au cerul Lo
comotivei pot fi un avantaj pen
tru Energia, care se află — da 
altfel — intr-o iortnă bună. Fvî't 
e că în general meciul este con 
siderat absolut deschis. Părere 12 
care ne raliem și noi. mai ales 
după ce am constatat că întîlni- 
rile de Cupă nu se dezmint prin 
rezultatele— k.o. pe care le oferă- 

lată formațiile probabile ale 
semifinalistelor:

ENERGIA: Carapeț — Nici.- 
lescu, Mari, Mureșan 1 — Ban, 
Razia — Moldovan, Mureșan II, 
Szigeti, Safar. Burian.

LOCOMOTIVA: Dunga — Do. 
deanu, Stanca, Macri — Bodo, 
Ferenczi — Copil. Seredai. Olaru 
Georgescu. Tifote.

Note, știri
UN RĂSPUNS...

Zilele trecute am primit la re
dacție, din partea a-sociației spor
tive Dinamo, un răspuns foarte 
larg și documentat asupra com- 
pkortării echipei de fotbal în meciul 
susținut la Sofia cu Ț.D.N.A., în 
cadrul Cupei campionilor europe
ni. In răspunsul său, asociația Di
namo arată cauzele eșecului. Con
cluziile nu au fosț încă trese, pen
tru că ședința în care se va lua 
în discuție comportarea echipei de 
fotbal în cursul acestui an, va 
avea loc după meciul de la 23 de
cembrie, cînd Dinamo București va 
întîlni în meci-revanșă pe Ț.D.N.A.

O altă scrisoare — din care re 
dăm în continuare un pasaj — 
ne-a fost adresată de componenții 
echipei Dinamo București : „Sîn- 
tem conștienți de faptul că am fă
cut un prost serviciu fotbalului 
nostru, eă am fost niște ambasa
dori care nu și-au făcut datoria. 
Este dureros, cu ațît mai mult cu 
cit întreaga masă de simpatizanți 
ai celui mai popular sport — fot
balul — a rămas dezamăgită de 
lamentabila noastră comportare 
Ia Sofia. Sperăm ca în tntilnirea 
de la București să refacem presti
giul echipei noastre".

• Azi la ora 13, la agențiile Pro
nosport din Calea Victoriei nr. 9 
și Str. Arisțide Briand nr. 6, la 
agenția C.C.A. dirt Bd. 6 Martie și 
casele de bilete de la strei ioanele 
Dinamo, Giulești și Republicii 
(str. Hașdeu), se pun în vînzare 
bilete pentru finala Cupei R.P.R.

nerea buletinelor la concursul din 
23 decembrie. Participarea la aceste 
premii se face fără a se plăti vreo 
taxă suplmentară. singura condiție 
o constituie participarea la cele 4 
concursuri amintite mai sus. Deci 
participanții care au depus buletine 
la concursul nr. 48 din 2 decembrie 
trebuie să-și continuie participarea 
depunînd cel puțin o variantă la 
concursul nr. 43 din 9 decembrie și 
bineînțeles și la următoarele tțouă 
concursuri din 16 și 23 decembrie. La 
toate aceste concursuri buletinele 
trebuiesc depuse pe același nume. 
Premiile ce se vor acorda de Anul 
Nou prin tragere din urnă' sînt: 4 
motociclete I J-, de 350 cmc., 3 
ceasuri Schaffhausen, 10 ceasuri 
Doxa, 10 aparate radio ,,Stasfurt“ și 
20 stilouri Pelikan. Numărul premii
lor pe care le poate obține un par
ticipant este nelimitat.

— Termenul de contestație pentru 
concursul nr. 48 din 2 decembrie 
este 13 decembrie pentru participan
ții din Capitală șl 20 decembrie 
pentru cei din provincie.

— MECIUL ITALIA — AUSTRIA 
SE VA DISPUTA LA GENOVA.

Concursul Pronosport Nr. 49 de du
minică 4 decembrie începe cu suma 
de lei 32.141, reportată de la con
cursul nr. 48.

O întrecere la săritura de pe loc: dinamoviștii execută cu buni 
dispoziție exercițiul.

Dinamo București vrea să se reabiliteze 
in jocul de la 23 decembrie

In ciuda irigu'.ui pătrunzător — 
care iți amintește câ ne găsim 
totuși sub semnele iernii — zilele 
acestea au aerul unui splendid 
sfîrșit de toamnă. De aceea te 
simți tentat să faci o plimbare li
niștită, să privești cu nesaț cerul 
albastru, imaculat. Dorința a- 
ceasta am avut-o și noi marți 
după-amiază, cînd ne-am gîndit 
că o raită prin parcul sportiv Di
namo nu ne-ar strica.

La început am avut intenția să 
ne plimbăm pe frumoasele alei 
din vecinătatea poligonului de tir. 
Și chiar ne îndreptam intr-acolo, 
cînd — deodată — ne-a ieșit In 
față un grup de sportivi îmbră- 
cați in treninguri și cu tradițio
nalele căcîulițe pe cap, pe care 
fotbaliștii au obiceiul, să le poarte 
pe timp mai răcoros la antrena
mente. Da, erau chiar fotbaliști! 
Fotbaliștii de la Dinamo Bucu
rești. Nu lipsea nici unul: Ene, 
frații Băcuț, Călinoiu, Nicușor, 
Neaga, Sum etc. e.tc. Grupul se 
îndrepta în viteză spre stadionul 
central. Și noi, agale, tot în tr
aco! o.

Scurtul program de încălzire aJ 
dinamovțștiior a fost urmat de 
un temeinic antrenament de teh. 
nică individuală. Se exejsează 
timp de peste 30 de minute pase 
de pe loc și din mișcare, driblin
guri și — mai ales — se șutează 
mult la poartă, din viteză. Por
tarii — Uțu și Birtașu — fac cu
noștință deseori cu pămîntul nu 
prea uscat din fața porții. Dar ei

Pregătirile juniorilor noștri pentru turneul F.I.F.A. 1957
Recent s-a disputat meciul 

amical Lotul de juniori al R.P.R. 
— Energia Uz. ,tr. Orașul SWin, 
cu care a luat Gfîrșit 'prima parte 
a pregătirilor juniorilor noștri 
peotni Turneul F.l.FJL.

Participarea reprezentativei noa
stre la această importantă compe
tiție a tinerilor fotbaliști din 
Europa, organizată acum de Uniu
nea Europeană de Fotbal Asociație 
(U.E.F.A.) a devenit o tradiție și, 
în același timp, o chestiune de 
prestigiu. Cele două ediții prece
dente ale Turneului F.I.F.A. (1955 
în Italia și 1956 în Ungaria) au 
prilejuit o puternică afirmare a 
echipei noastre de juniori, care a 
cucerit primul loc în seria respec
tivă.

Prestigiul cîștigat trebuie apă
rat la viitoarele ediții, ceea ce im
plică obligativitatea unor pregătiri 
serioase ale juniorilor noștri.

De aceea, ei și-au început din 
timp preparativele în vederea e- 
diției 1957. Despre aceste pregă
tiri am stat de vorbă cu C. 
Teașcă, antrenorul de stat pen
tru juniori.

— Unde va avea Ioc viitoarea 
ediție a Turneului F.LF.A. ?

— „Nu s-a stabilit încă — ne-a 
spus antrenorul de stat Teașcă. 
U.E.F.A. urmează să aleagă din
tre țările cane au cerut organiza
rea : Polonia, Iugoslavia, R.D.G. 
și Spania. Independent însă de 
țara care va. organiza Turneul 
F.I.F.A., noi trebuie să ne pregă
tim cu toată seriozitatea, pentru 
că avem de apărat un prestigiu 
cucerit la edițiile precedente".

— Cum se desfășoară pregăti
rile?

— „Prima parte s-a și încheiat; 
a început la 1 noiembrie și a îilat 
sfîrșit la 3 decembrie, cînd lotul a 
susținut un meci la Orașul Stalin. 

nu par de loc deranjați de a- 
ceasta ci, dimpotrivă, parcă plon
jează cu mai multă poftă. In le
gătură cu ...predilecția portarilor 
pentru ptonjoane, să vă relatăm 
un amănunt interesant: în timpul 
programului de încălzire cei doi 
portari — care erau ultimii din 
grup — foloseau fiecare pauză 
dintre exerciții pentru a se arun
ca de cîte 3—4 ori pe iarbă. Ce 
să-i faci, deformați'e... profesio
nală I

Toate bune pînă aici. Dar de 
ce se antrenează Dinanio Bucu- 
rești? De ce se pregătesc dirramo- 
viștii cu asemenea ardoare, obiș
nuită unui început de sezon?

Cei mai mulți dintre cititorii 
noștri cunosc răspunsul la aceste 
întrebări: la 23 decembrie avem 
un meci internațional la Bucu
rești. Este vorba de întîlnirea- 
retur din cadrul Cupei Campio
nilor Europeni: Dinamo București- 
ȚDNA Sofia. O partidă care ne 
aduce, desigur aminte de un lu
cru nu tocmai plăcut. Ne reamin
tește eșecul dureros al echipei Di
namo la Sofia. Dar tocmai de a- 
ceea jucătorii bucureșteni se pre
gătesc cu atâta rîvnă. Ei doresc 
din toată inima să se revanșeze, 
în primul rând printr-o compor. 
tare frumoasă și în al doilea prin
tr-o performanță de valoare. Es’e 
fără îndoială o misiune extrem de 
grea. Așa cum am văzut marți 
însă, dinamoviștii sînt deciși să 
facă totul pentru a o duce la bun 
sfîrșit

Pregătirile vor continua de la 15 
ianuarie pînă la plecarea la tur
neu."

— Lotul de juniori este alcă
tuit ? .

— „Am format un lot din ju
niorii cei mai buni, evidențiați cu 
prilejul taberei de juniori și în 
campionatul republican. In acest 
lot au fost incluși și cei care au 
mai fost selecționați în trecut în 
echipa națională. Lotul cuprinde 
următorii jucători:

Portari : Cîmpeanu (Bacău), 
Popovici (Iași) și Lang (Oradea)

Fundași: Bărbulescu (Găești), 
Motroc, Neacșu, Petca (București), 
Codreanu (Timișoara), F. Mureșan 
(Cluj), Ivansuc (Reșița).

Mijlocași: O. Popescu, Stanciu 
(București), Ghiță (Ploești), P. 
Mureșan (C. Turzii), Petre Emil 
(Cl»j).

înaintași: Bîscă, Raab, Mateianu 
(București), Pană (Cluj), Nunu 
(Constanța) Gergely (Baia Mare), 
Renye (Jimbolia) Unguroiu (Bu- 
huși), Țîrlea (Arad).

—- După cum se vede Iotul cil-: 
prinde multe nume noi. S-ar părea 
că e sub valoarea celor prece
dente.

— ,,Intr-adevăr, apar nume noi. 
E și normal. Trebuia să-i înlocuim 
pe cei care au depășit junioratul. 
Ca valoare însă, părerea mea este 
că juniorii de acum nu sînt mai 
prejos. Ceea ce-i deosebește de 
predecesorii lor este experiența. Cu 
excepția lui Cîmpeanu, I-. Mure-- 
șan, Mate'anu, Raab, Bîscă șl 
oarecum Motroc, toți ceilalți nu 
au încă experiența necesară. Spe
răm însă că o vor căpăta în 
cursul celei de a doua nărți a 
pregătirilor, în care sînt incluse 
cîteva jocuri de verificare. >

P. G,



Nici gimnastele na s-au lăsat mai prejos
(Urmare din pag. l-a)

plauze furtunoase au răsplătit pe 
concurentele care, îtnbinind armo
nios elementele acrobatice cu cele 
artistice, și-au pus in valoare toate 
posibilitățile la exercițiul liber ales 
la sol. Cel mai aplaudat exercițiu, 
dar din păcate nerecompensat de 
arbitre cu cea mai bună notă, a 
tost cel al reprezentantei noastre 
Elena Leușteanu. După terminarea 
exercițiului la sol oficialii au calcu
lat clasamentul probei, anuniindu-Ie 
pe medaliate. Prima marea satisfac
ție pentru Lenuța : medalia de bronz 
La un înalt nivel s-au desfășurat 
probele de sărituri, unde măiestria 
concurentelor le obligă pe arbitre 
să nu mai poată scădea nici ua 
punct. In urma acestor două probe, 
Latînina trecea pe locul I, în cla
samentul individual, far Elena Leuș
teanu se atla pe locul II la... o 
miime de punct.

După-amtază, ultimele două pro
be : paralele și bîrna. Larisa a exe
cutat cu siguranță, în timp ce E- 
iena Leușteanu, ratind exercițiul, 
a primit o notă slabă, care a co- 
borît-o cu citeva locuri in clasa
mentul generaL Punctele prețioase 
pierdute aici nu mai puteau ti re
cuperate. Totuși, cu un admirabil 
eiort, Lenuța trece cu succes ulti
ma încercare: bîrna, ocuptnd ast
fel în plasamentul general un valo
ros loc IV.

Iată clasamentul final la indivi
dual compus: I. Larisa Latînina 
(U.R.S.S.) 74,933 p. campioană p- 
limpicaț 9. Agnes Keleti (Ungaria) 
74,6335 3. Sofia Muratova

(U.R.S.S.) 74,466 p.; 4.-5. Elena 
Leușteanu (R.P R.) șt Olga Tass 
(Ungaria) 74366 p.; 6. Tantcra 
Manina (U R-S.S.) 74,233 p. Clasa
mentul pe aparate: sol; 1- Larisa 
Latînina 18,732 p. campioană olim
pică; 2. Agnes Keleti 18,732 p cam
pioană olimpică; 1 Elena Leuștea
nu 18,699 p.; 4. Eva Bosakova (R. 
Cehoslovacă) 18366 P- 11- G. 
hurmu răcite 18,432 p. Sărituri: 1- 
Lansa Latînina 18.833 p. campioa
nă olimpică; 2. Tamara Manina 
18.799 p.; 3 Colliog r Suedia)
18.730 p-; 4- Olga Tass (Ungaria) 
18.730 p.; 5. Sofia Muratova 18,666 
p.; 6 Elena Leușteanu 18332 p_ 
11—12. Georgeta Hurmuzache șt 
Soma Inovan - 18.432 p. Bim* : 
1. Agnes Keleti 18.799 p. campioa
nă olimpică; 2—1 Tamara Ma
nina șt Eva Bosakova 18333 P-I 

' 4—5- Larisa Latînina șt Merejkova 
(R. Cehoslovaca) 18333 p i 6. E- 
lena Leușteanu 18300 p— 12- Emi
lia Vătășoiu 18.233 p. Paralele: 1- 
Agnes Keleti 18.966 p. campioană 
olimpică; 2- Larisa Latînina 18333 
p.f 3. Sofia Muratova 18.800 p_ :
10. Elena Leușteanu 18332 p.

înainte de ansamblu, clasamen
tul pe națiuni este următorul: 
1. U.R.S.S- 370300 Pî 2 R P U- 
368300 p.; 3 R-F-R 364,800 p*. 4. 
R. P Eotonâ 362360 p.; 5. R Ce
hoslovacă 362366 Pi 6- Japonia 
3’1456 p.; 7. Italia 355.866 p ". 8. 
Suedia 354.400 p.; 9. S. U. A. 
345,600 p.

AU ÎNCEPUT întrecerile 
GIMNAȘTILOR

întrecerea gimnaștjlor a început 
marți tot la stadionul de vest din

Melbourne. In prima zi s-au desfă
șurat exercițiile impuse. Pasionantă 
se anunță lupta dintre gimnașUi 
sovietici și cei japonezi, care au 
ocupat, de altfel, și primele locuri 
pe aparate in clasamentul primei 
zQe de concurs. Diferența mi
nimă de puncte dintre deținătorii 
locurilor de frunte la indivi
dual compus, ne întărește con
vingerea că lupta pentru titlul 
de campion olimpic începută de 
la primul aparat, va continua 
pină la ultimul, neputindu-se face 
aici o apreciere înainte de termina, 
rea concursului. Calificative excep
ționale in prima zi de concurs a 
primit sovieticul Muratov (inele, 
sărituri și sol). Celelalte trei 
locuri și le-au împărțit Ciukarin 
(U.R.S.S.)—cal cu minere, japo
nezul Ono (paralele) și Iuri Titov 
(U.R.S.S.) și Takemoto (Japonia)
— bară fixă. Iată rezultatele in. 

registrate : individual compus : 1. 
Tashiaki Ono (Japonia) 56,95 p.:
2. Muratov (U.R.S.S.) 56,90 p.; 3
Ciukarin (U.R.S.S.) 56,80 p. ; 4.
Titov (U.R.S.S.) 56.80 p.; 5. Da
nis (R. Cehoslovacă) 56,40 p. 
Clasamentul pe țări: 1. U.R.S.S.
282.50 p.; 2. Japonia 282,40 p.;
3. R. Cehoslovacă 276,90 p.; 4.
Finlanda 275,50 p. ; 5. Germania
275.50 p. ; 6. S.U.A. 271,50 p.; 7. 
Australia 239,50 p. Concursul mas
culin continuă astăzi cu exercițiile 
liber alese.

Fr. HorvathD. Pîrvulescu

și Fr. HorvathD. Pîrvulescu
în turul final, la lupte clasice
(Urmare din pag. 1)

întrecerile de natație
Dueiul Rose-Breen — anunțat de 

rezultatele anterioare J.O. — a 
. început odată cu disputarea fina

lei" la 400 m. liber. Primul „asalt"* 
(al 2-lea va fi linalr la 1.500 m.) 
a revenit tînărului Înotător austra
lian care a cîștigat fără emoții, 
corectînd cu 3,4 sec. recordul o* 
limpic deținut de francezul Boi- 
teux (4:30,7). lată clasamentul 
probei: 1. Rose (Australia) 4:27,3; 
2. Yamanaka (Japonia) 4:30.4; 3. 
Breen (S.U.A.) 4:323

Marți seara a luat sfîrșit și pro
ba feminină sărituri de la trambu
lină. Titlul de campioană a reve
nit sportivei Patricia McCormick 
(S.U A.) (campioană și la Helsin
ki) care a totalizat 14236 p. Pe 
locurile următoare Jeanne Stunyo 
(S.U A.) 125,89 p.; Irene McDo
nald (Canada) 121,40 p.; Barbara 
Gilders (S.U A) 120.76 p.; Valen
tina Cium’ceva (URSS) 118,50 p.; 
Phillis Long (Anglia) 107,60 p-

CGBtifluă să se desfășoare la un înalt nivel
Finala prooei de 100 tn. spate 

femei s-a soldat cu victoria aștep
tată a sportivei engleze Judi 
Grinham, care a stabilit cu acest 
prilej și un nou record olimpic: 
1:123. S-au clasat apoi: 2. Karin 
Cerne (S.U.A.) 1:12.9 3. -Margaret 
Edwards (Anglia) 1:13.1. 4. Helga 
Schmidt (Germania) 1:13.4. 5.
Maurcon Murphy (S.U.A.) 1:14.1.

Sportivele americane au dominat 
proba de 100 m. fluture. Clasamen
tul finalei: 1. Shelley Maon 
(S.U-A.) 1:11.0 (record olimpic)
2. Nancy Ramey (S.U.A.) 1:11.9.
3. Mary Scars (S.U-A£ 1:14.4. 4. 
Maria Littomericzl 
gară) 1:14.9. 5. 
bridge (Australia) 1:15.2.

Cu rezultate excelente s-au 
cheiat preliminariile probetor 
1500 m. liber bărbați și 400 
liber femei. Astlet americanul

întîlniri cu trei dintre cei patru 
luptători enumerați mai sus. De 
Vîrupaev a dispus chiar în primul 
tur al competiției actuale, pe Ves- 
terby l-a învins la Budapesta, în 
schimb Hodoș a fost totdeauna un 
adversar dificil pentru el. Nu este 
de neglijat nici Kâmmerer — un 
luptător foarte tare șl hotărlt — 
care a reușit rezultate foarte bune 
tn acest turneu.

:ky (R. P. Un- 
Beverley Bain-

în
de 
m.

FINALA CAMPIONATULUI DE $AH AL R. P. R
Rundele de luni și marți au pro

gramat câteva partide, pe drept 
cuvînt, decisive.

Două partide grele (cu Sama
rian și Radulescu) a avut de sus. 
ținut Urseanu, care odată cu con
ducerea clasamentului a preluat și 
obișnuitele „neplăceri"* ale lideru
lui. atacurile permanente asupra 
poziției sale de fruntaș. După ce 
l-a învins pe Samarian la capă
tul unei dramatice crize de timp, 

Urseanu a preferat o soluție paș- 
n'că în disputa sa cu Rădulescu, 
accepting remiza cînd pe tablă se 
făcuseră doar 15 mutări.

După două infringed consecu
tive, Troianescu și-a recăpătat 
moralul și siguranța de sine, ju- 
cînd excelent partidele cu Rădu
lescu și Halic.

Două puncte tn aceste două 
runde a acumulat și Reicher, care 
luni a trebuit să suporte un atac 
formidabil din partea lui Ghițescu. 
Spre c'nstea sa, dinamovistu] s-a 
apărat excelent și, trecînd la con- 
tra-atac, și-a pus adversarul în 
fața unui mat imparabil. Marți, 
Re’cher a înfrînt mai ușor decît se 
aștepta rezistența lui Pitpinic, că. 
ruia îi lipsește încă rutina unor 
turnee de asemenea amploare.

In runda a VI-a, Ghițescu a în
cercat să întreacă recordul celei 
mai scurte partide, stabilit cu o zî 
înainte de Negrea și a cîștigat în... 
11 mutări la Drimer.

După șase runde s-au făcut pri
mele regrupări în clasament. Ur-

seana 
punct,
Ciocîltea, Troianescu șî Reicher 
și de un pluton numeros al celor 
cu 50 la sută din punctele posibile. 
Ceea ce, ne face să prevedem o 
luptă 
runde 
cat.

mai conduce doar cu un 
fiind îndeaproape talonat de

și mai aprigă în cele 11 
care au mai rămas de ju-

George Breen a stabilit un nou 
record mondial la 1500 m. liber 
cu 17:52.9 (vechiul record : 17:59.5, 
Murray Rose). In afară de Breen, 
vor coacura In finală: Murray 
Rose (Australia) 18:04 l, Yamana- 
ka (Japonia) 18.04 3, Garrotty 
(Australia) 18:27.4, Winram (Aus
tralia) 18:35.7, Aoki (Japonia) 
18:36.0, Boiteaiix (Franța) 18:41.6 
și Flater (Canada) 18:51.6. In se
riile la 400 m. liber femei, Lorrai- 
ne Crapp a ameliorat cu aproape 
12 secunde recordul olimpic al 
Valeciei Gyenge, fnotînd 5:00.2. 
S-au mai calificat pentru finală : 
Dawn Fraser (Australia), Shriver 
(S.UA). Morgan (Australia) 
Gyenge (R. P. Ungară) și altele.

Pentru finala probei de sărituri 
de la platformă s-au calificat prin
tre alții Conne (S.U.A.), A. și J. 
Capi Ha (Mexic), Brenner 
(U.R.S.S.).

In turneul final de polo pe apă 
s-au disputat două întîlniri. 
U.R.S.S.-S.U.A. 3—1 (2—0) și 
R. P. Ungară-Germania 4—0. Cla
samentul este următorul: 1.
R.P.U. 6 p. din 3 joc. 2. R.P.F. 
Iugoslavia 5 p. din 3 
U.R.S.S. 4 p. din 3 joc.
4 p. din 4 joc. 5. S.U.A.
5 joc. și 6 Germania 1 
jocuri.

mondial la 1500 m. liber
ASTAZI PARTIDA DECISIVA 

PENTRU HORVATH

Kâ-
re-

Gh. 
mai 
Gh.

Astăzi Horvath întîlnește pe 
mmerer, iar Vîrupaev va da 
plica lui Hodoș.

Ceilalți doi luptători romîni, 
Dumitru și Ion Popescu, au 
susținut cîte doua meciuri.
Dumitru a întrecut la puncte pe 
Rolon (Argentina), dar a fost în
vins de Dogan (Turcia) și z fost 
eliminat. Ion Popescu a suferit 

două înfrîngeri (la Trippa — Ita
lia șl Polyak-R.P.U.) și, de ase
menea, a fost eliminat din concurs.

(Austria), Jansen (Suedia). Die
trich (R.F.G.). A

Dintre rezultate cităm următo» 
rele;

Cat pană; Dzneladze (URSS) 
b. t. Hakanson (S.) și Trippa (Ita
lia), Hakanson (S.) b. p. Silye 
(T.), cat. ușoară: Gy. Toth (RPU) 
b.p. Broczner și I. Rosin (URSS), 
Broczner (Austria) b.p. “ 
(T.), cat- semimijlocie: 
(T.) b.t. Petkov (R.P.B.), 
nen (Fini.) b.p. Szilvassy 
Maneev (U.R.S.S.) b.p. 
(R.F.G.), cat. mijlocie;
(S.) b.p. Beckman (S.U.A.) și tuș 
în 15” pe Punkari (Fini.), Car- 
tozia (URSS) b.p. Gprics (RPU) 
și tuș 3” pe Patterson (Austra
lia), cat semigrea: Sirakov (RPB) 
b.p. Adil Atan (T.) și tuș Thomas 
(S.U.A.), Nicolaev (U.R.S.S.) b.p. 
Lahti (Fini.) și Kovacs (R.P.tL), 
cat. grea: V. Dietrich
b.p. B. Antonsson (S.) și Mehrne- 
dov Husein (R.P.B), B. Anton* 
sson (S.) b.p. Parfenov (U.R.S.S.), 
Kaplan (T.) b.p. Kangasnieml 
(Fini.) și Gheorgopulos (Grecia).

Dog-an 
Bayrak 
Rznta- 
(RPU), 

Stere 
Jansen

(RF.G.)

citeva amănunte tehnice

Rezultate tehnice: U. R. S. S

SURPRIZE IN ULTIMELE 
TURE

joc. 3, 
4. Italia 

2. p. din 
p. din 4

IN

Cele două ture care s-au dis
putat marți și miercuri au clarifi» 
cat situeția și au adus noi surpri
ze. Printre e cest ea enumerăm eli
minarea unor luptători de valoare 
ca Rosin (U.R.S.S.), Szîlvassy 
(R.P.U.), Ismet Atli (Turcia), în- 
frîngerea lui B. Antonsson (Sue
dia) etc. De remarcat comportarea 
excelentă a lui Gy. Toth (R.P.U.). 
Dzneladze (U.R.S.S.), Broczner

Pentru a lămurj unele nedume
riri In legătură cu calificarea spre 
treptele superioare ale unui turneu 
de lupte precizăm următoarele:

Un luptător poate fi eliminat 
din concurs numai cînd a totalizat 
cinci puncte rele (3 puncte rele a 
Infrîngere la tuș sau la puncte 
și un punct rău o victorie la... 
puncte, victoria la tuș lăsîndu-1... 
pe învingător cu 0 puncte). Astfel, 
un luptător învins în primul tur 
se poate califica în 
ceri chiar primul loc 
dacă va cîștiga prin 
rele întîlniri.

fihală și cu- 
al categoriei, 
tuș următoa-

FRUNTEA CLASAMENTULUI
Runda a Vl-a: Urseanu — Ră

dulescu 'It—*/t; Ghițescu — Drl- 
mer 1 — 0; Troianescu — Halic 
1 — 0; Gavrilă — Radovici •/»—7»; 
Pali — Ciocîltea 0 — 1; Mititelu— 
Suta ’/»—V»; Bălănel — Negrea 
1 — 0; Reicher — Pitpink: 1—0; 
Szabo — Samarian întreruptă.

Partide întrerupte (5.XII). Șuta- 
Bălănel ’/»—'/» — fără joc; Rado
vici — Pall 1—0
Szabo — Samarian 
joc (runda 6-a).

CLASAMENTUL: 
runde) 1. Urseanu 5 p., 2—4. Cio
cîltea, Troianescu, Reicher 4 p., 
5—6. Rădulescu, Radovici 3” n-
7— 12. Ghițescu, Samarian, Șuta,
Negrea, Bălănel, M-ititelu 3 p-,
13—14. Halic, Gavrilă 2! _n., 15-16. 
Szabo. Drimer 2 n., 17—18. Ptini- 
nic. Pali IA p- (la punctaj egal 
ordinea concurenților este cea de 
pe tabela de turneu).

Astăzi concursul continuă cu 
runda 7-a. Mîine se va juca runda
8- a. Pfrtidele au loc în sala din 
sir. Smîrdan nr. 5.

R. P. R. pe locul

(runda 5-a);
0—1 — tară

(după șase

V. CH.

MELBOURNE 5 (Agerpres). IN 
URMA CONCURSURILOR DES
FĂȘURATE MIERCURI LA JO
CURILE OLIMPICE, ECHIPA 
U.R.S.S. A TRECUT IN FRUN
TEA CLASAMENTULUI NEOFI
CIAL PE TARI. ALCĂTUIT PO
TRIVIT TABELEI DE PUNCTAJ 
EUROPENE (7-5-4--3-2-1).

REPREZENTATIVA R- P RO
MINE OCUPA LOCUL 10 CU 79 
DE PUNCTE, LA NUMAI O JU
MĂTATE DE PUNCT IN URMA 
FRANȚEI, dar cu șanse de a acu
mula noi puncte în întrecerile, 
care urmează.

Iată cum arată clasamentul : I. 
U.R.S.S. 451 puncte; 2. S.UA. 
445V2 puncte; 3. Australia 176'/z 
puncte; 4. Germania 165 puncte; 
5. R. P. Ungară 146*/2 puncte ; 6. 
Anglia 14472 puncte ; 7. Italia 120 
puncte; 8. Suedia 107 puncte; 9. 
Franța 7972 puncte; 10. R.P. Ro
mînă 79 puncte; 11. Finlanda 64 
puncte; 12. R. P. Polonă 58 pun-

NEOFICIAL,
10, la numai o
cte; 13 Japonia 51 '/2 
R.
15.

PE ȚARI
jumătate punct de Franța
puncte ; 14. 

Cehoslovacă 49 puncte;
Iran 42 puncte; 16. Ca

nada 39 puncte; 17. Turcia 30 
puncte; 18. Irlanda 25 puncte; 19. 
Danemarca 25 puncte; 20 Coreea 
de Sud 22 puncte; 21. Argentina 
IS’/a puncte ; 22. R. P. Bulgaria 18 
puncte; 23. Norvegia 18 puncte 
etc. Belgia și R P.F. Iugoslavia 
au totalizat cîte 11 puncte. In cal
cularea acestui clasament s-au ți
nut în considerație și punctele ob
ținute la jocurile ecvestre de la 
Stockholm.

Repartiția pe medalii de la des
chiderea Jocurilor O!impice de Ia 
Melbourne și pînă în prezent este 
următoarea : S.U.A. 
de

_____ _ _ 31 medalii 
aur — 22 medalii de argint 
12 medalii de bronz; U.R.S.S.

23 medalii de aur —- 25 medalii 
de argint — 24 medalii de bronz; 
Australia — 8 medalii de aur — 
6 medalii de argint — 13 medalii 
de bronz ; R. P. Ungară — 6 me-

dalii de aur — 8 medalii de ar
gint — 6 medalii de bronz ; Italia
— 6 medalii de aur — 4 medalii 
de argint — 6 medalii de bronz; 
Anglia — 5 medalii de aur — <5 
medalii de argint — 8 medalii de 
bronz; R. P. Romînă — 5 medalii 
de aur — 3 medalii de argmt — 
3 medalii de bronz; Suedia — 5 
medalii de aur — 2 medalii dc ar
gint — 3 medalii dc bronz ; Ger
mania — 3 medalii de aur — 9 
medalii de argint — 4 medalii de 
bronz ; Franța — 2 medalii de aur
— 3 medalii de argint — 6 meda
lii de bronz; Japonia — 2 meda
lii de aur — 3 medalii de argint; 
Iran — 2 medalii de aur — 2 me
dalii de argint — 1 medalie de 
bronz; Turcia — 2 medalii de aur
— 1 medalie de argint — 1 meda
lie de bronz. C.îte o medalie de au® 
au mai cîștigat R. P. Polonă, R.P/ 
Bulgaria, Norvegia, R. Cehoslova
că, Noua Zeelandă. Canada, Irlan
da, Finlanda, Brazilia.
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