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COMENTARIUL ZILEI
...La ora cind 

aceste rînduri văd 
lumina tiparului 
flacăra olimpică 
își trăiește ulti
mele momente pe 
marele stadion 
Kricket Ground 
din Melbourne. 
Jocurile sînt a- 
proape de sfâr
șit. Finala de fot

bal de astăzi după-amiază (impro
priu spus deoarece meciul incepe 
cind la noi mijesc zorile) va fi ul
tima manifestație a acestei mari 
sărbători sportive. Pentru ultima 
dată va fi urcat pe catarg drapelul 
Învingătorilor în acordurile imnu
lui de stat, apoi in aceeași atmos
feră festivă Jocurile vor fi decla
rate Închise dacă (așa cum s-a in- 
timplat la Helsinki) președintele 
Comitetului de organizare nu va 
uita să o facă din cauza emoției— 

lată-ne deci in pragul încheierii 
celei mai mari manifestații sportive 
a anului. Vom încerca să tragem 
cîteva succinte concluzii.

Lucrul cel mai important este 
poate acela că la Melbourne ideea 
olimpică a găsit un climat prielnic. 
Fără îndoială un punct de onoare 
pentru sportivi, care oferind fru
moase exemple de prietenie și de 
fraternitate, dovedesc pini și celor 
mai sceptici (sau răuvoitori) că
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In numele activului mișcării sportive din patria noastră trans
mitem conducerii delegației noastre și dumneavoastră personal cele 
mai călduroase felicitări ’ pentru frumoasele rezultate obținute la Jocuri
le Olimpice de la Melbourne. S'mtem mindri de sportivii noștri și de 
tehnicienii care i-au pregătit
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Heidelberg—Melbourne 

La încheierea celei de a XVI-a
vară vă felicităm călduros pentru rezultatele valoroase obținute la »• 
ceste Jocuri, pentru felul cum ați reprezentat la Olimpiadă culorile 
Republicii Populare Romine.

COMITETUL OLIMPIO 
ROMIN

spiritul păcii este menit să învingă 
și că sportul pune o cărămidă im
portantă la temelia triumfului său. 
Atmosfera de înțelegere care a 
domnit în orașul celei de a XVl-a 
Olimpiade, dorința de cunoaștere a 
semenilor din țări îndepărtate, a 
fost prilejul legării de trainice 
prietenii care vor viețui cu mult 
peste cele 16 zile ale întrecerilor.

Un fapt comun poate in ava
lanșa evenimentelor olimpice ni 
s-a părut demn de a fi remarcat. 
Luase sfîrșit acea fascinantă șta
fetă masculină de 4 x 100 m. E- 
chipa Statelor Unite, învingătoarea 
întrecerii, stabilea un nou record 
mondial. Echipa U.R.S.S., clasată 
pe locul II, realizase un nou record 
al Europei. In momentul cînd cursa 
s-a încheiat sportivii sovietici au 
fost primii care s-au grăbit să-i fe
licite pe atleții americani pentru 
succes, pentru victorie. Cei 8 at- 
leți au părăsit braț la braț stadio
nul în fulgerările de o clipă ale 
„blitz-urilor“ aparatelor de fotogra
fiat, care imortalizau una dintre 
cele mai simbolice imagini ale O- 
limpiadel.

Și sub aspect tehnic Olimpiada 
de la Melbourne a strălucit. Deși 
numărul recordurilor mondiale în
trecute cu acest prilej este interior

(Continuare in pag. a 8-a)
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5 MEDALII DE AUR 
PENTRU LUPTĂTORII SOVIETICI

FR. HORVATH A CtȘTIGAT 
MEDALIA DE BRONZ

Finalele turneului de lupte cla
sice au atras un foarte mare nu
măr de spectatori, care au putut 
asista la întreceri foarte strinse. 
Un strălucit succes au obținut 
luptătorii sovietici, care au cîști- 
gat cinci din cele 8 titluri de 
aamțpioni.

Reprezentantul nostru la cate
goria cocoș, Fr. Horvath, a pier
dut o mare ocazie <te a deveni 
campion olimpic. După ce l-a în
vins categoric la puncte pe Kam
merer (Germ.) — obținînd astfel a 
patra victorie consecutivă — Hor- 
vath a pierdut meciul decisiv cu 
Vesterby (Suedia) la mare luptă. 
Decizia în acest meci i.a revenit 
cu 2—1 luptătorului suedez, ceea 
ce înseamnă că întîlnirea s-a des
fășurat sub semnul egalității. Du
pă cum ne transmite Radu UrzU 
ceanu, reprezentantul nostru a 
făcut însă greșeala tactică de » 
nu ataca în primele șase minute 
și acest lucru a cîn tării greu la 
acordarea deciziei. Infrîngerea în 
fața lui Vesterby l-a costat pe 
Horvath unul din primele două 
locuri, el find recompensat cu 
medalia de bronz. In celălalt 
meci, Vîrupaev — învinsul lui 
Horvath din primul tur — a în
vins prin tuș pe Vesterby. cîști- 
gînd astfel titlul olimpic.

Pare curios faptul că învinsul 
Iui Horvath a ocupat primul loc, 
însă acest lucru este explicabil 
astfel de cazuri fiind prevăzute In 
regulamentul acestui sport. Lu. 
crurile se prezintă astfel: în fi
nală rămîn trei luptători, care se 
întîlnesc între el. Punctele rele 
acumulate de aceștia în întilnirile 
susținute In timpul turneului cu 
alți luptători se anulează, urmînd 
să fie luate în considerație doar 
rezultatele obținute de ei In fi
nală. In cazul de față, Horvath 
l-a învins pe Vîrupaev la puncte 
(1—3) și a fost învins tot la 
puncte de Vesterby (3—l). In ul
timul meci Vîrupaev l-a întrecut

(Continuare ia pag. 4-a)

La numărul medaliilor cucerite de 
reprezentanții noștri s-a adăugat încă 
una de bronz. Iată-le pe componentele 
echipei olimpice, „eroinele" zilei de 
ieri din West Stadium (de la stin
gă la dreapta): Elena Leușteanu, 
Gsorgeta Hurmuzache, Sonia Inovau, 
Emilia Vătășoiu, Elena Mărgărit, Ele
na Săcălici și Utta S'ch’.andt.

Medalia olimpică de bronz 
pentru echipa de gimnastică a R.P. Romine

Tot „Gimnastică" scria pe pro
gramul sălii de vest din Melbourne 
și in ziua de vineri. Dar pentru 
spectatorul care a venit zile de-a 
rind'd in această sală, programul 
de vineri l-a prezentai totuși ceva 
nou: ansamblul cu aparate portati
ve. Și dacă in zilele trecute, plecind 
spre casă, spectatorul ducea cu el 
ceva din dinamismul exercițiilor la 
aparate, de data aceasta a plecat 
păstrind In minte imaginea unor 
veritabile și grațioase balerine.

~Pe covor sini chemate de crai
nica concursului reprezentantele 
Rominiel. Șase fete suple, îmbrăcate 
tn costume bleu cu mâneci lungi și 
largi, cu un decolteu rotund In 
jurul gitului șl In mină cu corzi 
albe îmbrăcate cu crizanteme roz. 
se aliniază la locul de concurs. Tn 
sală, rumoare. Echipa noastră tre
buia să-si mențină locul III In cla
samentul general șl totuși aparatul 
ales sint corzile, renumite pentru 
greutatea mtnulrtl lor șl tn plus, 
destul de grea de apreciat la arbi
traj (deoarece puține ansambluri au 
preferat acest aparat In ultimele 
concursuri Internaționale). Dar fe
tele zâmbeau. Câteva acorduri șl su
blima melodie a Iul George Enescu, 
..Rapsodia romină", cunoscută de 
mutțl din cel prezenți, a liniștit ca 
prin farmec sala. Un spectacol ca 
de basm cu zine, flori șl dans se 
desfășoară in fața spectatorilor. Dar 
cete 4 minute au trecut prea repe
de, aplauzele Insistente na puteau 
readuce „personajele de basm" pe 
scenă, lumea s-a trezit la realitate: 
era la concurs și nicidecum la tea
tru. Și totuși, la Melbourne „bas
mul" a continuat. Succesul gtmnas- 
tetor noastre a fost atât de mare. 
Incit spectatorii nu s-au llnișttt pină 
ce, tn mod ca totul excepțional or
ganizatorii na au aprobai repetarea 
exercițiului cerută de insusi ducele 
de Edinburg prezent in sală. Pentru 

tradiționalismul australienilor, a- 
ceas'P... derogare vorbește mai bine 
ca orice.

Tn ciuda acestui uriaș succes iu- 
rlttl de arbitraj s-a dovedit mai w tin 
entuziast șl a punctat mult mai slab 
decît meritau concurentele noastre 
— ceea ce le-a atras o promptă 
.răsplată" din partea publicului 
care, după ce a aplaudat cu pasiu
ne, a fluierat îndelung...

b
In legătură cu calitatea evo- J 

luției ansamblului nostru de , 
gimnastică și cu felul în care a 
fost ea punctată de arbitri, pre
ședinta comisiei tehnice femi
nine din Federația Internatio- , 
nală de gimnastică, Vitlancher, ' 
a declarat următoarele:

„Romincele au fost cete mai 
bune. Regret că nu au fost dis
tinse cu primul loc, deoarece 
arbitrajul a viciat rezultatul".

Nota acordată a clasat echitxt 
noastră de-abia pe locul V. Tn cla
samentul general însă (șl de fapt 
acesta era principal) locul III și 
Implicit medalia de bronz erau asi
gurate. Perdra a doua oară tn 
decurs de două zile, tn vestita sală 
din Melbourne, sportive eu ecusonul 
României au urcat podiumul celor 
mal buni. Este, fără îndoială, un 
succes la care, să fim sinceri, na 
ne-am așteptat. La peste 20.000 de 
km. de tară numele Romînlei se face, 
din ce în ce mal cunoscut, gimnas
tele noastre merită laolaltă o sin
ceră și caldă felicitare.

Iată și rezultatele finale : aparate 
portative : 1. R. P. UNGARĂ 78.20 
p. — campioană olimpică; 2. Sue-

(Continuare în pag. a 8-a)
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' Cei trei halterofili medaliați la categoria semi- 
mijlocie: campionul olimpic Fedor Bogdanovskl 
(U.R.S.S.) în mijloc, Peter George (S.U.A.) in 

stingă și italianul Pignati — în dreapta.
îc

Prima imagine care ne-a sosit de la turneul 
'de box (mijloc): o fază din meciul care l-a opus 
pe reprezentantul nostru Constantin Dumitrescu 
redutabilului pugilist birman Terrence Oung. Isto
ria acestui meci este cunoscută. Făcînd din plin 
'proba calităților sale unanim recunoscute — vite
ză, precizie* reflexe excepționale — Dumitrescu 
l-a întrecut confortabil la puncte pe birman, des- 
chizîndu-și astfel drumul spre tururile următoare 
ale competiției. In clișeu: eschivând directa de 
stingă expediată de bung, Dumitrescu nu scapă

DE L7I J. O.
ZZ/Z/Z/Z^/Z/Z^^Z/ZS/Z/ZZ/ZA 

prilejul de a „răspunde" cu un upercut de stingă^, 
acuzat vizibil de adversar.

Strelțov, centrul atacant al echipei Uniunii So
vietice, este unul dintre tinerii jucători de mare 

_ violent care s-au impus pe plan mondial în anii 
din urmă. Dotat cu o putere de pătrundere puțin 
obișnuită și un șut necruțător, Strelțov a făcut 
clipe grele tuturor redutabilelor apărări împotriva 
țărora a jucat.

Iată-l în fotografia noastră urmărind impetuos 
o minge pe care portarul echipei Germaniei o ■ 
reține în ultimul moment. Fază din meciul 
U.R.S.S.—Germania, disputat în cadrul turneului- 
olimpic.



Spartachiada de iarnă a tineretului
IN TIMPUL PRIMEI PARTIDE DE ȘAH

Vreau să vă povestesc o întîm- 
plare hazlie, petrecută mai de mult 
dar pe care sătenii din comuna 
Pantelimon și-o amintesc adeseori. 
Se spune că în urmă cu doi ani a 
poposit aici, la Pantelimon, un 
sportiv (poate să fi fost chiar atlet) 
al cărui nume nu s-a păstrat în me
morie. Asistînd la un obișnuit an
trenament de atletism (e bine să 
rețineți că atletismul este conside
rat aici sportul nr. 1, fiind practi
cat de mai mult de jumătate din 
numărul total al membrilor colec
tivului) el s-a gîndit că n-ar fi rău 
să „demonstreze" cum se aleargă 
o probă clasică de 400 m. plat. A 
cerut un „sparing-partener" și a 
legat prinsoare cu unu! din săteni 
că îi va acorda acestuia 100 m. î- 
nainte și-l va învinge. Era așa de 
sigur de victorie încît în clipa cînd
i-a  fost prezentat adversarul (un 
tinerel firav dar sprinten ca o lă
custă) nici n-a catadicsit să-l pri
vească. Nu știm dacă piste de iar
bă i-a fost potrivnică dar știut este 
că „învingătorul" nostru a termi
nat cursa cu... 98 de metri în urmă 
„pparing-partenerului" său..

Astfel și-a făcut apariția în sta
tisticile colectivului un nou re
cord : 56 sec. pe 400 m. plat iar în 
dreptul său numele aceluia care-1 
obținuse : Florian Popa.

Aici la gospodăria de Stat dfn 
Pantelimon, numefe acesta este le

‘ La sediul comitetului orășenesc 
C.F.S. și-au dat întîlnire joi dimi
neața activiștii și instructorii 'spor
tivi care răspund de organizarea 
Spartachiadei de ‘iarnă a tineretului. 
In Capitală.

Din informările președinților co- 
taitețelor C.F.S. din cele 8 raioane 
ți a secretarilor comitetelor raio
nale U.T.M., a reieșit că încă din 
primele zile ale lunii decembrie s-a 

Participați la întrecerile de șah ale Spartachiadei de iarnă.

gat de toate succesele pe tărîm 
sportiv, care anul acesta au culmi
nat cu cucerirea mult rîvnitului tro
feu de „colectiv fruntaș" al asocia
ției „Recolta"!

Intre două partide de șah, Flo
rian Popa, președintele colectivului, 
și-a făcut timp să ne vorbească el 
însuși despre sport, despre sportivi, 
despre proiectele de viitor: „O să 
așteptați, poate, să vă vorbesc des
pre succese. Eu insă vreau să pre
cizez că tot ce s-a realizat la rtol 
nu depășește de fel cadrul lucruri
lor obișnuite. Am dorit ca toți ti
nerii de la noi să facă sport și nu 
e nimic extraordinar că am reușit 
acest lucru. Am ascultat preferin
țele fiecăruia șl am dat curs liber 
dorințelor lor: Julea, maistrul nos
tru de cimp, a îndrăgit fotbalul. 
Foarte bine! A jucat fotbal și as
tăzi este „golgeterut" echipei noas
tre. Ștefan Lungu, zootehnistul, n-a 
reușit să se decidă asupra probei 
care-i p'ace mai mult. Asa că el 
le-a îndrăgit pe toate. El este ,j>oli- 
sporti.ttT nostru: campion la sah, 
campion Ia triată, campion la atle
tism... Pentru ei am organizat 
campionatele de casă. A fost inte
resant. Pentru unii era doar rn 
prilej de destindere, de veselie; al
ții insă au căpătat ambiția de a fi 
cel mai buni! Printre aceștia s-an 
numărat multi, chiar si eu (Florfan 

Un bilanț al colectivelor: bncareștene
înregistrat o participare' maSivS 'Și 
entuziastă a tmeretuhii la întrece^ 
rile etapei pe Cercuri..
j In unele colective (Flamura' roșie 
„Fabrica de confecții1. Ener
gia „23 August", Flamura roșie 
F.R.B., Progresul Finanțe Bănci) 
deschiderea Spartachiadei de iarnă 
a tineretului^a constituit un adevă
rat eveniment, întrecerile bucurîn- 
du-se de mutt succes. Acțiunea a 

Popa este triplu campion și perfor
merul probei de 100 m. plat cu un 
timp excelent: 11,1 sec.)._

Nu sîntem un colectiv puternic, 
însă ne-am încumetat să ne între- 
cem chiar cu sportivii din oraș: 
atleții S-au întîlnit cu cei de la în
treprinderea „Ștefan Gheorghiu" 
(83—33 ia băieți și 28—14 la tete), 
șahiștii cu cei de Ia „Donca Simo" 
(9—6), jucătorii de tenis de masă 
cu cel de la „Ștefan Gheorghiu" 
(S—11) și altele. Dorința de a 
face sport a crescut și, după cum 
vedeți, șahurile și mesele pentru 
tenis de masă sini insuficiente 
pentru cei care s-au înscris ta în
trecerea Spartachiadei de iarnă. 
Vom încerca să ne procurăm un 
număr dublu. Pini atunci, recurgem 
la un procedeu mai simplu : împru
mutăm și șahurile personale ale 
jucătorilor.

Proiecte? Multe, dar deocamdată 
doar pe... hirtie. .Im amenajat un 
teren de baschet și se pare că acest 
sport va deveni foarte popular. 
Ne vom îngriji de în’iințarea unei 
secții de călărie, una de oină șl 
alta de sporturi de iarnă..."

Ne-a întrerupt însă lârma ce 
străbatea din sala de șah. Ce se în- 
timplase ? Ștefan Lungu „polispor
tivul". cîștigase’ prima partidă în 
cadrul Spartachiadei de iarnă...

P. MIHAI

foit pregătită din vreme și popu
larizată prin ziarele de'Wzină și la 
stadiile de radioamplificare. Iată 
de ce expunerile colectivelor frun
tașe au fost urmărite cu un deose
bit interes, experiența' acestora 
fiinrf de un rea! folos Celorlalte co
lective.

Desigur, nu toate colectivele dis
pun de resursei materiale suficiente, 
nu toate colectivele dispun de stații 
de. radioamplificare și pot folosi Ca 
mijloc de poțiularizdre coloanele 
ziarelor de uzină. In lipsa acestora, 
ele pot recurge însă Ia mijloace 

l mai simple. Activiștii sportivi <fin 
. colectivele Energia „Clement- Oot- 

wald". Energia „Semănătoarea". E- 
nergia „I.O.R.", Progresul „LT.B." 
nu s-au obosit să găsească aceste 
mijloace. Comoditatea și înțelege
rea greșită a scopului pentru care 
este organizată Spartachiada de 
iarnă i-a împiedicat să obțină ace
leași rezultate frumoase.

Nimerit ar fi ca cel puțin acum, 
după ce s-au scurs aproape 8 zile 
de Ia data care marca deschiderea 
primelor întreceri, aceste colective 
șt cele care au fost vizate în dis
cuțiile care s-au' purtat, să por
nească hotărit la treabă. Și. pentru 
aceasta, recomandăm tuturor să ur
meze exemplul colectivului sportiv 
Energia „23 August"...

Standul uzinelor Jawa la expozi (ia organizată de reprezentanța co
mercială a R. Cehoslovace. In prim plan, noul produs al uzinelor, 

motoreta „Jawa 50“ (Foto: ROLF KRA MMER) ,

In curind, și in magazinele noastre...
Incepînd de mîine, se va deschide 

la reprezentanța economică a R. 
Cehoslovace, din str. Oțetari Nr. 3, 
o interesantă expoziție a produse
lor industriei ușoare din țara prie
tenă. Expoziția va fi deschisă pen
tru public pînă în ziua de 18 de
cembrie între orele 10 și 18.

Sportivii noștri vor fi desigur in
teresați să cunoască o serie de ex
ponate ale acestei reușite expoziții, 
mai ales că printre ele se află , nu
meroase produse ale binecunoscutei 
fabrici Jawa, ale cărei motociclete 
circulă azi pe șoselele a nu măi 
puțin de 102 țări 1 Ce ne-g impre
sionat în mod;deosebit ? Un nou tip 
de motoretă — Jawa 50;— cu ca
racteristici fare-i vor asigițra fără 
îndoială ungniute aprecieri și, îrj 
țara; noastră. Este vorba de o mar 
șînă tț'șoară,’ de 50 cmc, cu o viteză 
maximă de 5t) km/ora și un consum 
de- 1.5 I ,pe suta de km, care cîn- 
tărește în total 47 kg. și poate su
porta o sarcină de 130 kg. Tot la 
acest capitol trebuie să amintim că 
celelalte tipuri — 125 cmc, 250 cmc 
și 350 cmc — au suferit simțitoare 
perfecționări ■ îndeosebi mașina de 
350 cmc credem că va satisface pînă 
și pretențiile celor mai exigent!.

Un bogat sortiment de biciclete, 
de diferite tipuri, completează sec
torul sportiv al expoziției. Ne-a a- 
tras atenția un nou tip de „Favorit", 
de curse, verificat cu ocazia 
„Cursei Păcii" și care a dat un 
randament asemănător celor mai 
bune biciclete de curse din Occi
dent.

N-am vrea să încheiem această 
scurtă prezentare, înainte de a 
spune clteva cuvinte despre obiec
tele casnice și de menaj care inte
resează și ele (dacă nu direct, cel 

puțin indirect) pe sportivi. O fru
moasă mașină de spălat rufe, splen
dide mașini de gătit cu gaze dar 
mai ales un „Robot" care execută 
vreo 16 dintre cele mai... neplăcute 
treburi gospodărești (curățatul car
tofilor, frămîntarea aluatului, etc) 
demonstrează preocuparea deosebită 
a prietenilor cehoslovaci față de 
îmbunătățirea continuă a produc
ției lor de larg consum.

Activitatea sportivă școlară
♦ «

in timpul iernii
*• r 1 -L • <*

Luna decembrie 1 și vacanța de 
iarnă a- școlarilor constitue o ipei 
rioariă propice organizării dife
ritelor concursuri. Cercul peda
gogic de pe lîngă Sfatul populari 
al Capitalei a întocmit, un bogat 
program competițional, care va 
asigura continuitatea activității 
sportive din școlile medii pe tot 
timpul iernii.

De cîteva zile au început în 
sala de sparturi a școlii medii' 
Nr. 11 din Capitală meciurile de 
baschet din cadrul competiției 
dotată cu „Cupa 30 Decembrie". 
S-au înscris . în total 40 de e- 
chipe ceea' ce însumează un nu
măr de peste 400 elevi și eleve.

La 23 decembrie, tot în sala 
școlii medii nr. 11, se va da star
tul în prima competiție de hand
bal redus, rezervată școlarilor. Și 
tot în aceeași după-amiază, în 
bazinul acoperit de la Floreasca 
se vor întrece cei mai talentați îno
tători.

In timpul vacanței de iarnă, în 
stațiunile de munte se vor des
chide taberele de iarnă pentru 
școlari. Astfel de tabere vor fl 
organizate la Vîrful cu Dor, Po
iana Secuiului, Predeal, Trei 
Brazi și Pîrîul Rece

Fără a încerca o. „ierarhizare" 
a importanței diferitelor sectoare 
din cadrul unei asociații, trebuie 
să afirmăm de la început că ne-am 
propus discutarea cîtorva aspecte 
ale activității de Instruire- sporti
vă în asociația Energia, avind în 
vedere două considerente : criterii
le mai obiective de apreciere a 
muncii șj însăși însemnătatea ac
tivității sectorului resn-ctiv. în 
complexul de probleme al acestei 
asociații nou constituite.

METODE $1 REZULTATE

Cu toate că, după părerea noas
tră, consiliul central al asociației 
Energia invoacă prea des scuza 
„tinereții", neg’.ijînd faptul că to
tuși noua asociație n-a răsărit pe 
un teren... înțelenit, trebuie să 
recunoaștem totuși că sectorul său 
de instruire a avut unele sarcini în 
plus față de cele a'e asociațiilor 
care au o continuitate a muncit 
(de exemplu, cunoașterea secțiilor 
și a sportivi'.dr, constituirea eviden
ței, etc). De aceea trebuie să apre
ciem ca pozitivă folosirea în ac
tivitatea curentă a unor metode de 
muncă eficiente, care fără a fi ori
ginale, merită să fie luate totuși 
ca exemplu.

Printre acestea trebuie șă cităm 
organizarea unei „vieți de sec
tor", adică transformarea activului 
de tehnicieni ai sectorului într-un 
colectiv sudat, unde fiecare om 
are sa'cini precise nent-u Care
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este tras, periodic, la răspundere 
Formarea unor comisii obștești 
tehnice, pe discipline, constituie 
încă o reușită, mai ales în ceea 
ce privește comisiile de atletism, 
box, baschet, sporturi nautice și 
yachting, care-și justifică existen
ța printr-o activitate susținută. 
Păcat numai că nu se pot spune 
aceleași cuvinte frumoase și des
pre comisiile tehnice de rugbi, 
volei și tir, ca și despre comisiile 
care ar fi trebuit formate pe lîngă 
consiliile orășenești ale asociației. 
Metc-da de a se folosi centrele de 
antrenament organizate pentru ri
dicarea nivelului pregătirii sporti
vilor merită și ea să fie mențio
nată. Dar considerăm drept cea
mai pozitivă acțiune a sectorului, 
griia față de ridicarea nivelului
profesional al activului său, pe
de-o parte și al
sociației pe de 
ambele domenii 
nute rezultate, 
exigenței și a controlului activi
tății, consfătuiri și schimburi de 
experiență și, uneori, prin sanc
țiuni. Crearea unei comisii care să 
verifice pregătirea și activitatea 
antrenorilor asociației reprezintă 
de asemenea un pas înainte pe 
drumul îmbunătățirii calității mun
cii.

Iar celor curioși să afle ce rezul
tate au fost obținute prin acesțe . de iarnji, un număr ceva mai marș 
metode, le stăm la dispoziție cu de concurenți la Spartachiada de

antrenorilor a- 
altă parte. In 
au fost ohți- 
prin întărirea

o serie de date: asociația numără 
1130 secții în care activează 2160 
de echipe; dintre cei 15.970 de 
sportivi cn activitate continuă, 
2875 băieți și 429 fete sînt clasiiica- 
ți în cat. juniori. 3045 băieți și 264 
fete la cat. a IlI-a, 1616 băieți și 
548 iete 
87 fete 
maestru 
maestru 
tivi au
republicane 81 băieți și 33 fete. 
Vasta activitate în cir"'1 i’;' 
publicane și numeroasele „avan
sări" în campionatele divizionare 
constituie alte succese prea cunos
cute pentru a insista asupra lor.

Dar, după această succintă pre
zentare a metodelor folosite Și a 
succeselor obținute în activitatea 
de instruire sportivă a asociației 
Energia, se cuvine să poposim asu
pra altor cîtorva aspecte.

HINC SUNT LEONES!
Această formulă, prin care geo

grafii antici se mulțumeau să-și 
acopere neștiința asupra configura
ției continentului african, scriind 
pe hărțile lor un simplu „aci sînt 
lei! ” este folosită și de sectorul 
de instruire al asociației Energia 
cînd vine vorba de sportul de 
masă.

Respectiv, cifre există: circa 90 
mii participant-! la Spartachiada

la cat. a 11-a, 623 băieți și 
la cat. I, 48 au titlu! de 
al sportului, iar unul de 
emerit. Dintre acești spor- 
fost selecționați în loturi

vară, cifre rotunde de noi purtători 
de insignă, etc. Dar este de ajuns 
sa vizitezi un colectiv al asocia
ției — fie el „23 August” sau 
„Mao;Țze-dun", în București, Ener
gia Metalul Sibiu sau Energia 
Metalul Cluj — pentru ca să-ți 
dai seama de adevăratul aspect al 
-a-c tivi tații de masă. Cît privește 
sectorul, justificările sale sînt ste- 
reotipe și foarte asemănătoar» cu 
cele ale sectoarelor respective din 
alte asociații și. în general, cu 
scuzele tuturor organelor: ,,Da. to
varășe, avem lipsuri, le vom li
chida. Nici -noi, nici celelalte sec
toare n-am dat atenția cuvenită... 
Chiar prezidiul are lipsuri pentru 
că...“ etc. etc. Intr-un cuvînt, 
„Hinc sunt leones". Pînă cînd ?

PREFERINȚE ȘI ORIENTĂRI
Una din preferințe aparține spor

tivilor și mai ales colectivelor și, 
ea se răsfrînge asupra dezvoltării 
diferite a disciplinelor sportive. Așa 
de pildă, fotbalul, voleiul, atletis
mul, tenisul de masă, luptele, sînt 
sporturi preferate de membrii și co. 
lectivele asociației și au o dezvol
tare corespunzătoare. In schimb, 
sporturi de bază, ca natația sau 
tirul, sau sporturi oarecum speci
fice. ca halterele de exemplu, se 
tîrăsc undeva ,,în coadă”, în dezin
teresul tuturor. Mă rog, astea sînt 
preferințele sportivilor» dar mai a- 
les (și acest lucru trejiie sublinia:) 
ale colectivelor. Dar unde ’es-te ori-

entarea pe care trebuie s-o imprime 
asociația ?

Și, pentru că veni vorba de pre
ferințe, trebuie spuse cîteva cuvinte 
despre tendința (justă!) a sectorului 
cătrg ridicarea de elemente tinere. 
Dar, paradoxal, problema sportului 
în școlile profesionale și pe șan
tierele tineretului a fost aproape 
total neglijată- In ultima vreme 
însă, asociația a luat cîteva măsuri 
concrete în .acest domeniu și spe
răm că, perseverîndu-se pe această 
linie, contradicția dintre preferință 
și orientare — în privința desco
peririi și creșterii tinerelor ta’en- 
ie — va dispare.

CUI FOLOSEȘTE IZOLAREA
Sectorul instruire sportivă pune 

unele din deficiențete ?ale în sea
ma lipsei de sprijin din partea 
celorlalte sectoare. Acest lucru e 
adevărat. Sectoarele celelalte — și 
în special cel organizatoric și pro- 
pagandă-agitație — acuză „instrui
rea” de sectarism, izolaționism și 
închistare în pronriile sale proble
me. Și asta e adevărat. In ceea ce 
ne privește, sîntem de părere că 
greșeala pornește de la prezidiu, 
care nu s-a străduit să creeze un 
climat de colaborare și ajutor re
ciproc între diferitele sectoare ale 
asociației. Iată (se pare) un adevăr 
din care derivă celelalte două 1

★
Am dori ca aceste cîteva rînduri 

să constituie un ajutor în munca 
sectorului de instruire sportivă al 
asociației Energia; dar ne-ar bu
cura ca ele să reprezinte totodată 
un .obiect dc gîndire și pentril



SPORTIVII SALUTĂ CU BUCURIE 
DECLARAȚIA ROMINO-SOVIETICĂ

MÎINE SE REIA ACTIVITATEA 
IN HANDBALUL DE SALĂ

Un document foarte important
Ani cuit cu bucurie Declarații cu privii e ‘a 

tratativele dintre delegațiile guvernamentale ale 
R.P.R. și U.R.S.S., .pentru că am văzut în ea 
încă o dovadă a prieteniei de nezdruncinat din
tre poporul nostru și marele popor sovietic, prie
tenie bazată pe deplina egalitate în drepturi în
tre țările noastre, pe relațiile specifice marii ta- 
milii a țărilor socialiste.

Consider că Declarația romîno-sovieticâ are o 
deosebită importanță jastă#. când pacea lumii 
este amenințată prin politica dusă de statele 
imperialiste. Infierînd agresiunea angio-iranco-is- 
neliană împotriva Egiptului și uneltirile nereu
șite ale imperialismului împotriva ortaduirii de- 
mocrat-populare din Ungaria, cele două delegații 
guvernamentale au arătat necesitatea ca țările 
noastre să-și sporească vigilența, să apere cu 
strășnicie nu rile cuceriri ale popoarelor noastre. 
Noi, sportivii, care in anii puterii populare am 
căpătat condiții de pregătire Ia care in trecut 
nici nu puteam visa, salutăm cu bucurie aceste 
hotărîri și apreciem ajutorul frățesc sovietic.

EUSTAȚIU MĂRGĂRIT 
maestru al sportului

Prietenul la nevoie se cunoaște
Este o vorbă bătrînească. c« mult adevar in ea: 

prietenul la nevoie se cunoaște, tar poporul nos
tru, care a primit ajutorul marelui popor sovie
tic în lupta sa de eliberare națională. care a 
apreciat sprijinul frățesc acordat atunci cind se
ceta din primii ani de după război ne iidometase. 
rar imperialiștii ne ofereau porumb stricat ce- 
rindu-ne in schimb independența, a înțeles de
finitiv cine ii este cu adevărat prieten. In anii 
reconstrucției și acum. în lupta pentru construi
rea bazelor socialismului, poporul-frete sovietic 
ne-a acordat și ne acordă sprijinul său dezin
teresat ; iar Declarația cu privire ia tratativele 
dintre delegațiile guvernamentale ale R.P.R. și 
U.R.S.S. eu o privesc ca pe încă un pas pe dru
mul strîngerii acestei prietenii de nezdruncinat. 
Gestul guvernului sovietic de a accepta livrarea 
sub formă de credit a unor importante cantități 
de cereale și furaje care să ne ajute la nevoie, 
după o recoltă slabă, reprezintă un nou sprijin 
frățesc, pe care noi sportivii, la fel ca și întreg 
tineretul țării, nu-1 vom uita niciodată.

FLORICA DUMITRU 
mzestră a sportului

Maestru! sportului ȘTSiFAiW PETRESCU
Ziarele ae pe toate continen

tele au publicat, în aceste zile, 
vestea unei mari izbînzi a spor
tului romînesc: La Williamstown, 
în Melbourne, orașul celei de a 
XVI-a ediții a J.O., maestrul 
sportului Ștefan Petrescu a ur
cat cea mai înaltă treaptă a po
diumului olimpic de premiere, 
primind drept răsplată a măies
triei sale, neegalată în acest con
curs, medalia de aur. Pentru 
membrii delegației noastre, festi
vitatea solemnă a premierii a fest 
emoționantă. In tknp ce ascultau 
imnul patriei dragi, pe catargul 
cel mai înalt urca, în adierea vîn- 
tului, stindardul tricolor cu stema 
Republicii Populare Romine.

Despre victoria surprinzătoare, 
dar meritată a tînărului Ștefan 
Petrescu, președintele Uniunii In
ternaționale de tir, Erik Carlsson, 
a declarat următoarele: ..Perfor
manța lui Ște'an Petrescu este 
excelentă. Ea subliniază — fiind 
o mărturie de necontestat — pro
gresul uimitor pe care-I înregis
trează, an de an, această atît de 
spectaculoasă probă a tirului. 
Ștefan Petrescu, marele dvs. în
vingător olimpic a' fost ca un 
atlet b:ne pregătit, care găsește 
ziua recordului. Toate laudele
premiatului olimpic!"

Dl. A. Brundage, președintele 
C.I.O.. a discutat mult cu re
prezentantul nostru, interesîn- 
du-se de programul său de antre
nament, de construcția pistolului 
și de alte numeroase amănunte 
ale stilului său de tragere.

Interesul manifestat în furul 
performanței maestrului sportului 
Ștefan Petrescu, este justificat. El 
a reușit să-i întreacă pe reduta
bilii trăgători sovietici, să-i de
pășească net pe pistolarii ameri
cani, finlandezi, maghiari, argen
tinieni, ș.a. Și aceasta nu dato
rită hazardului, ci unei perfor
manțe excelente care se înscrie 
ca record mondial și nou record 
olimpic.

Oricît s-ar părea de curios, 
pentru Ștefan Petrescu 60/587 
(rezultatul său de la Olimpiadă) 

: nu constituie o noutate în dome
niul recordurilor personale. Cu 

J același rezultat el a stabilit, în 
luna august', un nou record repu
blican. Tot anul acesta el a ob
ținut, în diferite concursuri, cifre 

I de valoare internațională (60/ 
580; 60/583; 60/584) care l-au 
adus în fruntea listei „vițeziști- 
lor" noștri. Chiar atunci ziarul 
nostru a văzut in el unul dintre 
sportivii care ne-ar putea repre
zenta cu cinste la Melbourne. In 
numeroase articole și cronici au

fost relevate talentul și posibili
tățile maestrului sportului Ștefan 
Petrescu, arătindu-se că el ar pu
tea corespunde exigenței unui 
concurs de talia celui de la Wil
liamstown. Și cum era firesc, el 
a fost introdus în lot.

Ștefan Petrescu are 25 ani și 
concurează de trei ani în proba 
de pistol viteză, în cadrul asocia
ției sportive Energia. De fapt, el 
și-a făcut intrarea în arena tiru
lui, cu cîțiva ani în urmă, par- 
ticipînd la concursuri de... armă 
sport, organizate în cadru! compe
tiției de masă „Cupa Sportului

Să facem cunoștință cu cele mai buie
Ca să ajungi la o specializare 

în tenis de masă iți trebuiesc ani 
de zile de muncă asiduă, ore în
tregi de antrenamente zilnice, 
care să exerseze „mîna“ și „o- 
chial", să dezvolte ip special re
flexele (tenisul de masă e un 
sport care se bazează foarte mult 
pe reflexe) și care să aducă res
pectivilor jucători o foarte bună 
pregătire fizică. Ca să nu mai 
vorbim despre tactică. Mica min
ge de celuloid e foarte preten
țioasă 1

Toate aceste elemente stăpînite 
la perfecție, aduc cele mai fru
moase rezultate, care se aplică 
întru totul componentelor echipei 
feminine Progresul București, 

care anul acesta au cîștigat din 
nou titlul de campioane ale țării.

Maestrele emerite ale sportului 
Angelica Rozeanu și Ella Zeller 
alcătuiesc — în fond — echipa 
feminină cea mai bună din lume. 
Angelica Rozeanu a cîștigat la 
ultimele șapte ediții ale campio
natelor mondiale 17 titluri, iar 
Ella Zeller — 6.

Dacă pentru Angelica Rozeanu 

popular". Apoi el s-a pregătit, în 
cadrul taberelor organizate de sec
ția cultură fizică și sport C.C.S. sub 
îndrumarea antrenorului D. Pineta. 
La poziția culcat, armă liberă ca
libru redus, rezultatele sale sînt 
și acum dintre cele mai bune: 
399 puncte din 400 posibile. Deși 
în ultimul timp se consacrase 
complet probei sale favorite, pis
tolul viteză, la unele concursuri 
dădea curs vechii atracții pentru 
proba de armă și prezentindu-se 
la startul acesteia, realiza rezul
tate bine cotate.

Selecționat de mai multe ori 
în reprezentativa țării, maestrul 
sportului Ștefan Petrescu a făcut 
totdeauna dovada unei excepțio
nale puteri de luptă. Atît in con
cursurile interne rit și în cele 
disputate peste hotare, el a adus 
țării rezultate valoroase.

Acum Ștefan Petrescu este un 
sportiv bine cunoscut în toate ță
rile lumii. Din modestia, sirgu- 
ința, perseverența și conștiincio
zitatea cu care s-a pregătit, — 
aceste calități l-au condus spre 
marea victorie de la Melbourne — 
au de învățat toți tinerii sportivi 
din țara noastră.

. II NAUM

și Ella Zeller, jucătoare rutinate, 
cu multe întreceri internaționale, 
acest sport mai are foarte puține 
secrete și deci victoriile lor erau 
așteptate, în schimb, e adevărată 
și plăcută surpriză a constituit-o 
comportarea Măriei Golopența, 
-tîaără de 17 ani. adevărată spe
ranță a noastră, și a Anitei Babi- 
chian, jucătoare de categoria I. 
Menționăm că Mat ia. Golopența 
a cîștigat de 3 ori locul întîi Ja 
concursurile de tineret de la Opa- 
tija (R.P.F. Iugoslavia), Paris și 
Viena. Cu o asemenea echipă, 
victoria bucureștencelor nu mai 
putea fi pusă la îndoială. Le-a 
opus rezistență doar Progresul 
Cluj.

Iată clasamentul final al cam
pionatului feminin de tenis de 
masă pe 1956 (ultimele două e- 
chipe au retrogradat, locul lor 
îiind luat de Voința Prestări Ser
vicii București și Voința Cărei) :

14 13
14
14
14
14

1. Progresul București 14 13
2. Progresul Cluj "
3. ~ ‘ "
4.
5.
6.
7.

1 41: 4 27
1 38:12 27
5 29:16 23
5 30:17 23
9 18:30 19
9 19:31 18

13 10:39 15

9
9
5
5
1

1 13 4:41 8

Energ. Constr. Buc.
Știința București 
Flam, roșie Oradea 
Fiam. roșie Buc. 
Progresul Timișoara 14 

8. Dinamo Constanța 14

Echipele campioane la tenis de 
masă, văzute de Neaga. Stingă 
(PROGRESUL BUCUREȘTI) : 
Ella Zeller, Angelica Rozeanu, Ma
ria Golopența șt — jos — Anita 
Balbichian. Dreapta (CONSTRUC
TORUL BUCUREȘTI): Paul Pesch, 
Nicu Naumescu, Alexandru Șirlin- 
can, iar jos: Mircea Popescu, Mi
hai Iscovioi și antrenorul Victor 
Marcu.

La București. Orașul Stalin și 
Timișoara pregătirile echipelor _dc 
handbal redus au căpătat in ul
timele zile un ritm accelerat Mo
tivai ? Peste • li, cea zu mare 
parte a acestor formații vor intra 

cursul republican de hrncW. fa «*;
Am precizat că coar cea 

mare parte dintre f* vor dîspcta 
primele jocuri muae. deoarece la 
Timișoara întrecerea se va înaregw- 
ra o săptămână mai ftizia din can- 
za onor amenajări ce trebuie fi
nite sălii și care nu se vor termi
na decît săptămina viitoare.

Ceea ce nu înseamnă însă că la 
Tiur. șoara echipele m se antrenea
ză de zor. Dimpotrivă, în acest 
oraș, unde există un interes deose
bit pentru handbal redus, ce. puțxi 
tot atit de mare ca și în CaaitMă. 
pregătirile jucătorilor și jucătoare
lor sînt în toi. De asemenea, s-au 
definitivat înscrierile ia toate ca
tegoriile de disputare a competiți
ei, ața incit sîntem fa măsură sâ 
anunțăm acum componența cate
goriilor respective: CATEGORIA 
I: Știința Timișoara. Energia Teh- 
nomeial Timișoara, Energia Reșița, 
Recolta Jimbolia. Recolta Variaș. 
Energia I.C.M. Reșița, Progresul 
Arad. Locomotiva Timișoara și — 
probabil — Progresul Timișoara; 
CATEGORIA a il-a: Ramura roșie 
I.RP. Timișoara, Recolta Giar-

Moment de panică: K. Sauer (C.C-A.) a tras! Adversarii prioesd 
ca neliniște spre poartă. E gol sas nu ? Probabil că rti

echipe de tenis de masă din țară
După cum în campionatul fe

minin a devenit tradițional vic
toria echipei din București, tot 
astfel și în campionatul masculin 
a devenit tradițional nu faptul că 
întrecerile au desemnat-o cam
pioană pe Energia Constructorul 
București, cit victoriile obținute 
în fața acestei echipe de Flamura 
roșie București, care a avut ca 
jucători de bază pe Matei Gantaer 
și Tonta Reiter. Intr-adevăr, anul 
trecut Constructorul i-a cedat 
primul loc în clasament Flamurii 
roșii numai după victoria aceste
ia. In actuala întrecere, campio
nii. avînd o echipă omogenă, au 
mers din victorie în victorie pînă 
la meciurile cu Flamura roșie, 
care din nou i-a învins cu 5—2 
în tur și cu 5—3 în retur.

Titlul se află în mîini bune. E- 
chipa campioană (antrenată de 
Victor Marcu, cunoscut teoretician 
și antrenor de tenis de masă) a 
fost alcătuită din maeștrii spor
tului Nicu Naumescu, Paul 

Pesch și Mircea Popescu, care au 
alternat în formație cu tinerii A- 
texandru Șirlincan și Mihai Isco- 
vici. Citeva cuvinte despre fiecare:

Nicu Naumescu este cunoscut 
în tenisul de masă romînesc de 
aproape 20 de ani, timp în care 
a cîștigat numeroase titluri de 
campion. Este, deci, un jucător 
cu o bogată experiență de con
curs. In plus, tenacitatea de care 
dă dovadă în fața mesei de joc, 
face ca el să fie „vioara întîi" a 
echipei sale, cel mai sigur jucă
tor al ei.

Paul Pesch s-a făcut renumit 
în țară și peste hotare prin jocul 
său năvalnic. Ziariști din occi
dent au spus despre el că și-a 
transformat paleta intr-un... tun! 
Figura de stil e bazată pe mult 
adevăr. Trage puternic, din orice 
poziție și jocul său a adus multe 
puncte echipei campioane. E fi
resc să arătăm însă și unele lip

mata. Recolta Orțișoara. Recolta 
Sscalar. Voința Lugoj. Progresul 
F-B. Tlaășoara. Recolta Cărpiniș, 
Victoria Timișoara, Energia Tafcno- 
naetal II Tzai-oera și Rerelta II 
JimboEa; CATEGORIA a II â 5e- 
mnrin Recolta Jimbolia, Hainea 
roșie U.T.T» Știința învățănznt 
Tîneșoora, Eaergîa Construct oral 
Tiozșaara. Energia 6 Manie Tai- 
șoora. Fîasrara roșie Lugoj. Fla
mura roșie LL SA și Flae-rra ro
șie T-ba Arad.

Ce -sie fesă import a-t fa te- 
găb-ri ev eproscara re care a xrri- 
vâățn ia baodbai rad_s ptiveșta 
un or-’t pe arirtri și f-rește, pe 
jocătari. Ne referim ța fa»*rd ci m 
actsa'-d sezon se Ta ;uca da^ă 
nod rcg-lam^tu. care, depi earn 
se șie. La privința ioctoaă da 
handbal fe sală a adas o modi
ficare s-bstasțiaiă : reetiFicaaan pa- 
xagraiaioi de regn'atwnt pr rw-d 
dnot.-g-ji. La Timișoara ți ta •»- 
curețti s-an tăcut paemăn »’e 
anului regulareent. Mar snaT. ia 
Capitală a ea-sut «4 a retire 
teznanată rererl (Capa J» Etaetm- 
br;e*j fa> a fost posibeti și
«peri.-:r—.area practică a acestei 
modr•.rări. ■
, Concursul republican de baaJteal 
facepe rrdine In sala P.oreasca dm 
București și in sa'.a Tractorul dut 
Orașul Stalin.

suri care au devenit caracteristice 
în jocul lui Pesch : în primul rint, 
nu este sigur pe „rever*. în ‘al 
doilea rînd, poate la fel de bine 
să cîștige 10 puncte Ia rind și să 
fe piardă la fel de repede pe 
toate; este,’ deci, inconstant in 
decursul aceluiași set. Cind însă 
«sie „în mîaă", greu i se poate 
rezista.

Mircea Popescu a demonstrat 
încă odată că e același jucător 
talentat, dar care nn-și poate 
pune în valoare posibilitățile din 
cauza neseriozității și a lipsei 
de preocupare pentru o pregătire 
mai bună.

Alexandru Șirlincan este tînâ- 
rul care s-a remarcat în mod deo
sebit în ultimul timp, atît în țară 
cît și peste hotare, posesor al u- 
nui joc complet, „clasic" cum se 
spune, fără artificii tehnice. Se 
numără printre speranțele tenisu
lui no.sttu de masă.

Mihai Iscovici, mai puțin utili» 
zat. e îfisă la fel de talentat. Par- 
ttcîpînd pentru prima dată la o 
întrecere în străinătate, la Pa
ris, a ajuns finalist în toate cele 
trei probe în care a jucat, cîștl- 
gînd titlul la dublu masculin îm
preună cu Gh. Cobîrzan (Progre
sul Cluj). Bine îndrumat, poate 
deveni un fruntaș al acestui 
sport.

In încheiere, iată clasamentul 
final (în campionatul viitor. E- 
nergia Reșița și Știința București 
vor concura în locul formațiilor 
Flamura Roșie Oradea și Dinamo 
Constanța, care au retrogradat) i

1. En. Constr. Buc.
2. Progresul Cluj
3. Progr. București
4. Progr. Satu Mare
5. FI. roșie Buc.
6. Voința București
7. Voința Arad
8. Dinamo Tg. Mureș
9. Flam, roșie Oradea

10. Dinamo constanța

18 16 2 85:21 34
18 12 6 72:40 30
18 11 7 72:52 29
18 11 7 62:61 29
18 11 7 68:49 28
18 10 8 68:54 20
18 10 8 57:55 28
18 4 14 36:74 21
18 2 16 28:82 30
18 3 15 21:81 U
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Noi performanțe de valoare 
In ultimele două zile ale concursului 

de natație
f Joi 
pic s-;
ceri de natație (înot, sărituri și 
polo pe apă). In cele cinci probe 
de înot au fost realizate patru 
noi recorduri olimpice și unul 
mondial. Astfel, în finală la 4x100 
m liber femei, echipa AustraFei 
'(Dawn Fraser, Faith Leach, San
dra Morgan, Lorraine Crapp) a 
parcurs distanța în 4:17.1 corec- 
ttnd cu 2,6 sec. vechiul record 
mondial, care aparținea aceleiași 
formații. Ultima componentă a 
acestei ștafete L. Crapp a cucerit 
primul ioc și în finala probei 400 
m. liber femei, reușind cu timpul 
de 4:54,6 un nou record olimpic. 
Recordul olimpic a căzut și după 
disputarea finalei la 100 m. spate 
băieți. înotătorul australian Da
vid Thiele a fost cronometrat cu 
1:02,2, timp ce constituie șl cea 
mai bună performanță mondială 
din toate timpurile în bazin de 
50 m. Recordul mondial este de
ținut de francezul 
cu 1:02,1 și a 
zin de 25 m.
tele complete: 
lefi: 1. Thiele 
(rec. olimpic), 
tralia) 1:03,2;
[(S.U.A.) 1:04,5;
(Franța) 1:04,9, 5. Hayres (Aus
tralia) 1:05,0, 6. Sykas (Anglia) 
1:05.6, 7. Wiggins (S.U.A.) 1:05,8. 
300 m. bras băieți: 1. Furukaw’a (Ja
ponia) 2:34,7; 2. Yoshimura (Japo
nia) 2:36,7; 3. Iunicev (U.R.S.S.) 
2:36,8 4. Gathercole (Austra
lia) 2:38,7; 5. Zasseda (U.R.S.S.)

Și 
au

vineri, Ja bazinul olim- 
desfășurat ultimele între-

m. liber femei: I.Cnapp 
4:54,6 (rec. olimpic); 
(Australia) 5:02,5; 3.

2:39,0. 400 
(Australia) 
2. Fraser
Shriwer (S.U.A.) 5:12,9; 4. Eva 
Szekely (Ungaria) 5:14,2; 5. San
dra Morgan (Australia) 5:14,3; 6. 
Heda Frost (Franța) 5:15,4; 
V. Gyenge 
1500 m. liber: 
tralia) 
ponia) 
18:08.2;
18:26,5; 
18:38.1;
18:38,3.

Proba
platformă a tost câștigată de Pa
tricia Mc Cormick (S.U-A.) cu 84.85 
p. In urma el s-au clasat: Juno 
Irwin (S-UJL) 81.64 p.. Paula My
ers (S.U-A.) 81,58 P- Nicole Dar- 
rigard (Franța) 78,80 p, Tatiana 
Karakasian (U.R.S.S.) 76,95 p. șl 
Liubov Jigalova (U.R-S.S.) 76,60 p.

5 medalii de aur pentru luptătorii sovietici
(Urmare din pag. 1)

(0—3), 
a avut 
și Hor- 
însă de 
s-a cla-

Gilbert Bozon 
realizat în ba- 
acum rezulta -

fost
Iată
100 m. spate bă- 
(Australia) 1:02.2 

2. Monckton (Aus-
3. Mc. Kinney

4. Christophe

CAMPIONI OLIMPICI
V. Ciukarinrea lor a cunoscuților luptători 

Kaplan (Turcia) și B. Antoasson 
(Suedia). De asemenea surprin
zătoare au fost înfrîngerile cam
pionilor mondiali VI. Maneev și I. 
Polyak (R.P.U.) dîn partea lup
tătorului turc Bayrak, și respec
tiv a finlandezului Măkinnen. De 
remarcat că luptătorul romîn Gh. 
Dumitru s-a clasat pe locul 6 la 
categoria ușoară, performanță 
mulțumitoare.

Iată acum clasamentele finale 
ale celor 8 categorii: CAT. MUS
CA: 1. N. Solovev (U.R.S.S.) câmp, 
olimpic; 2. I. Fabbra (Italia), 3. 
Erbas (Turcia); 4. D. Pîrvulescu 
(R.P.R.); 5. Baranya (R.P.U): 
6. Vukov (R.P.F.I.); CAT. CO
COȘ: 1. C. Vîrupaev (U.R.S.S) 
camp, olimpic; 2. Westerby (Sue
dia); 3. Fr. Horvath (R.P.R.); 4. 
Hodoș (R.P.U.); 5. Kammerer
(RD.G); 6. Stoicov (R.P.B.);

CAT. PANA: 1. Măk.nnen (Fini.) 
comp, olimpic; 2. Polayk (R.P.U.); 
3. Dzreladze (U.R.S.S.); 4. Silye 
(Turcia); 5. Hakanson (Norv.); 
6. Trippa (Italia); CAT. UȘOA
RA: 1. Lehtonen (Fini.) como, 
olimpic; 2. Dogan (Turcia); 3. 
Țoth (R.P.U.); 4. Broczner (Aus
tria); 5. Stoianov (R.P.B.); 6. Gh. 
Dumitru (R.P.R.); CAT. SEMI- 
MIJLOCIE: 1. Bayrak (Turcia) 
camp. olimpic; 2. 
(U.R.S.S.); 3.

Numele lui Viktor Ciukarin nu 
se înscrie pentru prima oară pe 
tabela campionilor olimpici. El este 
cunoscut celor care urmăresc evo
luția celor mai buni gimnaști, încă 
de la Helsinki, de la prima olim
piadă la care au luat parte spor
tivii sovietici. In „drum" spre Mel
bourne, la campionatele mondiale 
de la Roma, din 1954, a cucerit din 
nou titlul de campion absolut (îm
preună cu Muratov) șl două din 
cele pe aparate. Adevărat „senator 
de drept" Ia titlurile supreme, Ciu
karin a cucerit și de data aceasta 
titlul olimpic și nu s-a dat la o 
parte nici de la cele puse în joc 
„pe aparate”. Mai e nevoie de co
mentarii?

prin tuș pe Vesterby 
Astfel, luptătorul sovietic 
3 puncte rele. Vesterby 4 
vath tot 4. Fiind învins 
sportivul suedez, Horvath 
sat pe locul 3.

Celălalt reprezentant al nostrn, 
D. Pîrvulescu — care s-a calificat 
în turul linal — s-a clasat pe locul 
patru fiind întrecut în ultimul meci 
de către Ignazzto Fabbra (Ita
lia). Luptătorul romîn a pierdut 
întâlnirea în ultimul minut din 
cauza neatenției sale. Titlul 
categoria muscă a revenit
luptătorului sovietic Solovev care 
l-a învins prin tuș in min. 11 pe 
Fabbra — campionul mondial al 
categorleL

In general toate meciurile finali 
au dat naștere la Întreceri foarte 
strînse, unele decizii provocînâ 
serioase nemulțumiri. Surprinză
toare este comportarea sub valoa-

7. 
(Ungaria) 5:21,0.
1. AL Rose (Auî-
2. Yamanaka (Ja-
3. Breen (S.U.A.)

17:58,9;
18:00,3;

Garratty (Australia) 
Slater (Canada) 
Boiteux (Franța)

4.
5.
6.

la 
însă

feminină de sărituri de la

Finala turneului de fotbal — U. HS.S.-LP.F.Iițeslavia - 
precede solemnitatea de inch dere a Jowitor Mimpice

A intrat în tradiția Jocurilor 
Olimpice ca festivitatea de închi
dere să fie precedată de clasica 
întrecere ecvestră „Cupa Națiu
nilor". Actuala ediție va face însă 
o excepție: întrucît concursurile 
de călărie au avut loc la Stock
holm, în programul de închidere 
a celei de a XVI-a ediții a fost 
inclusă finala turneului de fotbal: 
Uniunea Sovietică — R.P.F. Iu
goslavia.

O finală demnă de închiderea 
Olimpiadei fiindcă opune două re
prezentative de 
Echipa U.R.S.S. 
preciată pe plan 
timii trei ani ea 
puternic progres, 
celor mai valoroase echipe ala 
globului. Sînt cunoscute perfor
manțele fotbaliștilor sovietici ob
ținute în fața unor echipe de mare

. renume, ca reprezentativele R.P. 
Ungare, Franței, R.F. Germane. 
Suediei etc. Jucătorii rutinați ai 
formației: Netto, Bașașkin, Para- 
nionov. Salnikov. Iașîn, etc. sînt 
cotați Ia ora actuală ca unii din- 
tre cei mai valoroși fotbaliști ai 
lumii. Dar și o serie de jucători

certă valoare, 
este unanim a • 
mondial. In ul- 
a marcat un 

intrînd în rînduj

tineri. în frunte cu Strelțov — 
centrul atacant — fac pași repezi 
pe calea afirmării In turneul o 
limp ic echipa sovietică a marcat 
către sfîrșit o puternică reve
nire. In special în meciul cu re
prezentativa R.P. Bulgaria, con
siderată pe drept cuvînt ca una 
din principalele pretendente la ti
tlu, reprezentativa U.R.S.S. a 
practicat un joc de bună calitate.

Echipa Iugoslaviei are caracte
ristica tinereții. In formație apar 
speranțele fotbalului din țara ve
cină, despre care selecționerul 
unic TRNANICI a declarat că 
vor lua foarte repede locul celor 
din reprezentativa națională. 
Printre jucătorii care vor evolua 
astăzi în finala olimpică unul sin
gur are state de serviciu mai gre
le: Veselinovici. De altfel, el este 
creierul liniei de atac și excelează 
prin viteză și pătrundere.

Dată fiind valoarea ecîiipe’or 71- 
naliste există toate perspectivele 
ca zecile de mii de spectatori pre
zente astăzi pe stadionul Olimpic 
să urmărească un Joc interesant 
spectaculos, o veritabilă încheiere 
a întrecerilor sportive din cadrul 
celei de a XVI-a Olimpiade.

Primele trei clasate în proba de 
200 m. bras femei. De la stingă la 
dreapta: Eva Szekehj (R. P. Un
gară) — medalia de argint, Ursu
la Happe (Germania) — medalia 
de aur ți Maria Ten Elsen. (Ger

mania) — medalia de bronz.

Maneev 
Berlin (Suedia);

4. Rantanen (Fini.); 5. Scheffer 
(R.D.G.); 6 Hoid S.U.A.); CAT. 
MIJLOCIE: 1. Cartozia (UR.SS.) 
camp, olimpic; 2. Dobrev (R.P.B.);
3. Johnson (Suedia); 4. Sterr 
(R.F.G.); 5. Gurics (R.P.U.); 6. 
Punkari (Fini.); CAT. SEMI
GREA: 1. Ni colac v (U.R.S.S.)',
camp, olimpic; 2. Siracov (R.P.B.);
3. Nilsson (Suedia); 4. Steckle 
(Canada); 5. Lahti (Fini.); 6. 
Thomos (S.U.A.); CAT. GREA: 
1. Parfenov (U.R.S.S.) camp, o- 
limpic; 2. Dietrich (R.F.G.); 3. 
Bulgarelli (Italia); 4. Kaplan 
(Turcia); 5. B. Antonsson (Sue
dia); 6. Kangasniemi (Fini.).

Echipa Indiei
la hochei

MELBOURNE 6 (Agerpres). - 
Echipa Indiei a devenit pentru a 
șasea oari consecutiv campioană 
olimpică de hochei pe iarbă. în- 
vingind joi, în finala competiției, 
echipa Pakistanului cu 1-0 (0-0>. 
Echipa Pakistanului s-a doved't 
un adversar dificil. După prima 
repriză, scorul era alb: 0—0. La 
reluare, jucătorii indieni caută 
să obțină primul punct, combinind 
spectaculos în apropierea porții e- 
chipei pakistaneze. Scorul este 
deschis cu 3 minute înainte de 
sfîrșitul jocului. La o lovitură de 
colț, fundașul echipei indiene. 
Gentle, intră în posesia mingii și, 
cu o lovitură rapidă de crosă, în
scrie unicul punct al meciului.

După terminarea întîlnirii, e- 
chipei Indiei i-a fost decernată 
medalia de aur. Echipa Pakista
nului a primit medalia de argint, 
iar echipa Germaniei, care a în. 
vins echipa Angliei, cu scorul de

campioană olimpică
pe iarbă

3—1 (2—1), în meciul pentru 
locurile 3—4, a primit medalia de 
bronz. Pe locurile următoare s-au 
clasat: 4. Anglia; 5. Australia; 6. 
N. Zeelandă. etc.

Rezultatele ultimelor probe cicliste pe velodrom
întrecerile cicliste pe velodrom au luat sfîrșit 

foi seară, cînd alergătorii italieni, francezi și aus
tralieni și-au împărțit victoriile în cele trei finale.

Italianul Leandro Faggini a obținut „perfor
manta serii" (probele s-au desfășurat în noc
turnă). cîștigînd proba de 1.000 metri cu start de 
pe loc, cu timpul de l’09”8/10, ceea ce înseamnă 
un nou record olimpic. Vechiul record aparținea 
australianului Mockridge (l*ll ”l/10) ți fusese 
stabilit Ia Helsinki.

Clasamentul final al probei; 1. Faggin (Ita
lia) 1’09”8/10; 2. Fouoek (Cehoslovacia) 
l’ll”4/I0; 3. Swift (Africa de Sud) 1’11“
6/10; 4. Argenton (Brazilia) 1’12” 1/10; 5. 
Sharfe (Australia) l’12”l/10; 6. Savostin (URSS) 
ri2”3/10.

Despre fina!a probei de viteză se poate spune 
că nu a avut istoric. Francezul Rousseau, czm- 
pion mondial pe, 1956, l-a depășit net, în cele 
două manșe, pe reprezentantul Italiei, Guglielmo 
Pesenti. Cel mai bun timp pe ultimii 200 m. sta
bilit de Rousseau a fost 11” 4/10.

In disputa pentru medalia de bronz, australia
nul Ploog 1-r întrecut pe Johnston (Africa de 
Sud). După finală, Ploog a făcut o tentativă de 
record pe 200 metri lansat. El a realizat timpul 
de 11” 2/10, stabilind astfel un nou record o- 
âimpic.

In finala probei de tandem (2.000 metri), echi
pajul australian (Brown-Marcaant) i dispus de 
echipajul Cehoslovaciei r- (Foucek-Machek), par- 
curgînd ultimii 200 metri ai cursei în 10”8/l0. 
Perechea italiană, Ogna-Pinareilo, a cîștigat me
dalia de bronz întrecînd perechea engleză Brot
herton-Thompson.

BALDINI (ITALIA) A CJȘTIIGAT PROBA 
DE FOND

Vineri dimineață s-a desfășurat, pe un circuit 
în afara orașului Melbourne, proba de fond (187 
km.). După numeroase hărțuieli, care au prilejuit 
momente de goană teribilă, urmate de altele de 
acalmie, italianul Ercole Baldini s-a desprins din 
grupul fruntaș, pe ultimii kilometri, terminînd 
cursa cu un avans de 2 minute.

Clasamentul competiției • 1. Baldini (Italia)
5h 21’17” ; 2. Geyre (Franța) 5h 23’16“; 3.
Jackson (Anglia) ; 4. Tuller (Germania) ; 5.
Schur (Germania), toți același timp cu Geyre. 
Cu timpul de 5h 23'40” a sosit Un pluton al că
rui sprint a revenit englezului Brittain. In plu
ton, printre alții, se găseau italianul Panbianco, 
francezul Moucheraud (unul din favoriți), mexi
canul Medina, sovieticii Kolumbet și Cerepovici. 
finlandezul Nyman, francezul Vermeulin, suedezul 
Anderson, etc.

Rudolf Karpati (R, P. U.) 
campion ia sabie

Joi, amatorii de sport din Mel
bourne s:au deplasat pentru ultima 
oară în sala Saint Kilda Town. Ei 
au urmărit cu deosebit interes cel 
din urmă act al competiției olim
pice de scrimă: turneul final al 
probei individuale de sabie. După 
o luptă deosebit de spectaculoasă, 
trăgătorul maghiar Rudolf Karpati 
a cucerit titlul olimpic, cu 6 vic
torii și o înfrîngere (prin acest 
titlu individual a lost încununată 
supremația scrimerilor magh;ari 
în această probă). Locul doi a re
venit trăgătorului polonez Paw
lowski (5 victorii, 2 înfrîngeri), iar 
medalia de bronz a fost cucerită 
de reprezentantul Uniunii Sovie
tice, Kuznețov, cea mai mare re
velație a turneului (4 victorii, 3 
înîrîngeri). In continuare s-au cla
sat: 4. Lefevre (Franța) 4 v.; 5. 
Gerevitch (R.P.U.) 3 v.; 6. Zab- 
lowski (K.P.P.) 2 v.; 7. Kovacs
(R.P.U.) 2 v.

Medaliile Larisei Latinina...
Larisa Latinina a cucerit primar 

sa medalie de aur cu patru ani 
în urmă, în 1952. Dar nu, așa 
cum poate v-ați gîndit, la 
curile Olimpice de la Helsinki. Pe 
atunci, tatînina era elevă și me
dalia da aur nu i-a înminat-a 
arbitrul principal al vreunui mare 
concurs internațional ci... directo
rul școlii medii din Kerson, pe 
care Larisa a terminat-o cu suc
ces, obținînd calificativul „exce
lent" la toate materiile.

Am început cu acest episod pre
zentarea campioanei olimpice La
risa Latinina pentru că permanent 
în viața ei. activitatea sportivă s-a 
împletit armonios cu învățătura. 
Ca elevă, ea a pășit pentru prima 
dată îrttr-o Sală de gimnastică, a- 
poi, ca studență, a străbătut as
cendent toate normele de clasifi
care pînă pe treapta cea mai de 
sus: inaestră a sportului.

Succesele însă nu i-au zîmbit 
de la început, deși debutul său 
în arena internațională a fost pro
mițător : Latinina (după numele de 
fată Dirii) se clasează între pri
mele șase la Festivalul de la 
București. Totuși „dușmanul" său 
principal rămânea inconstanța. La 
campionatele lumii de la Roma, 
Larisa concura cu mari șanse la ti
tlul suprem. A avut însă un ra
teu surprinzător la paralele ine
gale egre a scos-o definitiv din 
cursă. Același lucru s-a petrecut 
puțin mai tîrziu, la campionatu-l 
Leningradului, cînd p greșeală a- 
semănătoare a frustat-o din nou 
de primul loc. Abia un an mai 
tîrziu, la Festivalul de la Varșovia, 
Latinina concurează egal la toate 
aparatele și obține primul său 
succes internațional, prima meda
lie conferită pentru o victorie în 
sport. De atunci, ea se află perma
nent în rîndul fruntașilor gimnas
ticii feminine din U.R.S.S. luptînd 
pentru sunremație alături de Galina 
Rudko, Henrieta Konovalova, Ta
mara Mannina și, mai ales, Sofi*  
Muratova.

Și iată că acum, la Melbourne, 
tînăra sportivă a cucerit maree 
sa consacrare. In întrecerea cu 
cale mai bune gimnaste ale lumii 
Latinina a adăugat colecției saJe 
o nouă medalie de aur, desigur, 
cea mai prețioasă.

Yachting
După opt zile de întreceri, tra

diționalele regate de yachting din 
cadrul Jocurilor Olimpice au luat 
sfîrșit. Iată rezultatele înregistrate 
în spectaculoasele competiții des
fășurate la Port Philip Bay: clasa 
„Dragon": 1. Suedia 5723 p.; 2. Da
nemarca 5723 p.; 3. Anglia 4547 
p-; clasa „5,5 m.“: 1. Suedia 5527 
p.; 2. Anglia 4550 p.; 3. Australia 
4022 p. „12 m. p.“: 1. Australia 
6086 p.; 2. Noua Zeelandă 6086 p ; 
3. Anglia 4859 p.; „Star": 1. S.U.A.; 
2. Italia; 3. Bahama; clasa „Fian": 
1- Danemarca; 2. Belgia; 3. S.U.A.

TELEGRAMĂ DIN PRAGA
Bohuniil Koudrna, unul din 

cei doi antrenori cehi care 
ne-au ajutat la însușirea teh
nicii probelor de canoe, a avut 
ca elev — printre alții — pe 
actualul campion olimpic S. 
Ismailciuc.

Cu prilejul strălucitelor victo
rii realizate de către canotorii 
noștri la Ballarat, antrenorul 
ceh a trimis foștilor săi elevi 
o călduroasă telegramă de fe
licitare :

„Sincere felicitări pentru suc
cesele obținute la Melbourne, la 
cea de a XVI-a ediție a Jo
curilor Olimpice".

KOUDRNA



Din nou in ca tegoria B.
f Deuă echipe provinciale în Sinaia Cupei

I

.■taur.' trecut, Cupei primit-o 
Onisie. Cine o va primi mîine 7.

Borta sau Mari 7
(Foto: I. MIHAICA)

in 3.000 r u 
rămas două... 
Din 3.000 de 

echipe, cîte au 
I'fparticipat la adu
lata ediție a marii 
5 competiții Cupa 
^R.P.R., mîine sa 
Jvor prezenta pe 
J stadionul Repu- 
Ifblicii finalistele: 
!< Prcfgresul Oradea 
<și Energia Cimpia 
!( Turzii.. După opt 
^ani, două echipe 

O provincii le își dis- 
>z pută prețiosul tro- 
’X feu: înaintea lor 
n numai UTA și Lo- 
Z '.emotiva Timișoara 
>6(1948) au mai 
©reușit această „per- 
>6 iormanță". Ohm 
>7 s-ar spune, finala 
xse desfășoară pe 
>6 teren... neutru. 
>2 Partida de mîine 
©este prin excelență
Iuna specifică de Cupă. Outsiderele semifinalelor 

îu răsturnat pronosticurile și șansele hîrtiei și 
iată-le acum în luptă directă pentru ciștigarea 
prețiosului trofeu, care s-a odihnit anul acesta în 
vitrina de premii sportive a Casei Centrale a 
Armatei. De partea cui va fi victoria ?

Unul dintre jucătorii ieșiți din czuză, Alexan-ta 
drescu, e de părere că: „Progresul Oradea vaz< 
pleca acasă cu cupa. Orădenij sînt mai buni în G 
atac și întîlnirea va fi decisă tocmai de duelul ta 
dintre linia lor de înaintare și apărarea Ener- ta 
giei condusă de veșnic tînărul Mari". Gheza Nagy, gj 
antrenorul echipei din C. Turzii, a declarat după ta 
partida de joi : „Echipa noastră a învins fiindcă ta 
a luptat 'din tot sufletul pentru victorie. Este G 
a treia echipă de categoria A pe care o eliminăm ta 
după Progresul București și Locomotiva Timi- ta 
șoara. O să luptăm din toate puterile ca să adu-g 
cern Cupa la C. Turzii. Fără luptă nu cîștigi ta 
niciodată". Cum se vede... urmașii Metalului Re- G 
șița (ultima echipă de c; tegoria B care a ajuns ta 
într-o finală de Cupă) sînt deciși să-și apere ta 
dîrz șansele. Există deci perspectivele unei finale § 
interesante. Să sperăm că soarele va fi prezente 
și el la meci, pentru că atunci stadionul Repu- ta 
blidi va fi cu siguranță plin.

Finala începe la ora 13,30. Credincioase prin- ta 
cipiului că „formația care s a comportat bine și ta 
a învins nu trebuie schimbată", amîndouă echi- G 
peJe vor alinia mîine în fața spectatorilor bucu- ta 
reșteni pe cei 22 de jucători care au evoluat în G 
semifinale. G

Pentru încheiere, iată echipele cîștigătoare rle G 
Cupei R.P.R.:

1947—1948: 
1349—1952;
1952— 1953 :
1953— 1954 :
1954— 1955 :
1955— 1956 :

UTA Arad.
C.C.A. (de patru ori consecutiv). 
Flamura roșie UTA.
Metalul Reșifa.
C.CJL.
3

Cum a trecut Energia Cîmpia Turzii
de Locomoti va București

Am stat de vorbă înainte de 
meci cu jucătorii feroviari. Erau 
toți optimiști, iar antrenorul Ma
rian ne amintea că „niciodată cupa 
n-a fost atît de aproape de Loco
motiva ca anul acesta". La drept 
vorbind, jucătorii bucureșieni a- 
veau toate motivele să nu afișeze 
prea multă îngrijorare pentru acest 
meci. Se prezentau la „calculul hîr. 
tiei" ea o formație mai valoroasă 
și mai omogenă decît a gazdelor 
și în plus veneau cu o excelentă 
„carte de vizită": două rezultate 
bune obținute în compania unor 
puternice formații iugoslave.

Pe arena Energia din Cimpia 
Turzii, unde se adunaseră peste 
3.000 de spectatori, lucrurile nu 
6-au mai petrecut însă așa cum se 
așteptau feroviarii bucureșteni, și 
aceasta din mai multe cauze. In 
primul rînd, Locomotiva București 
s-a văzut de la început pusă în lața 
unui adversar decis să lupte ,.pe 
viață și pe moarte" ca să smulgă 
victoria. In al doilea rînd, s-3U 
produs defecțiuni în alcătuirea for
mației; bucureștenii au intrat pe 
teren fără Macri, Bodo și Olarii. 
După primele minute de joc ne-am 
mai dat seama că Locomotiva chel, 
tuise mulți... cărbuni în jocurile din 
Iugoslavia și că acum nu mai a- 
vea suficiente rezerve de energie 

, pentru a face față atacurilor decise 
și tot mai dese ale gazdelor. Dar, 
poate că toate aceste neajunsuri 
n-ar fi avut urmări prea grave da
că Locomotiva nil s-ar fi angrenat 

început într-o riscantă tacti-
_ o- 

pe linia fundașilor. Cînd 
dat seama că bucureștenii

de la
că de apărare, retrăgîndu-1 pe Se 
redai 
și-au 
urmăresc numai un rezultat de «- 
gali ta te (cu care totuși s-ar fi ca-

lificat!) metalurgiștii din 
Turzii au pus stăpinlre pe 
au început să-și facă drum tot mai 
des spre poarta lui Dungu. Rarele 
contraatacuri ale feroviarilor nu 
aveau orizont (mijlocașii jucau 
mult înapoi) și nu e de loc de mi
rare că în prima repriză ei n-au 
,.găsit“ poarta decît o singură 
dată.

Energia C. Turzii a atacat des, 
cu dirzenie, avînd un sprijin de 
nădejde în linia de mijlocași, unde 
Ban și Ruzici au luptat fără odih
nă tot timpul.

Presiunea gazdelor se accentuea
ză tot mai mult. Burian înscrie 
(min. 37), dar din poziție flagran
tă de ofsaid. Jocul devine tot mai 
dur: Mari îl lovește pe Ene. iar 
Ban 11 faultează grosolan pe Sere- 
dal, care este nevoit să părăsească 
terenul. In min. 42, Dodeanu 11 
faultează pe Burlan la 16 m. de 
poartă. Feroviarii — presimțind 
parcă primejdia — adună toată e- 
chipa la „zid", dar Mari — cunos
cut specialist al loviturilor iibcre 
— trimite balonul fără drept de a- 
pel în colțul porții: 1—0 pentru E. 
nergla.

La reluare. Locomotiva apare pe 
teren în zece oameni (Seredal va 
reintra figurant pe aripa stingă în 
min. 54) și, văzînd partida pierdu, 
tă, se hotărăște să iasă la atac, 
înaintașii bucureșteni trag acum 
des la poartă- Nicoară plonjează în 
min 57 în picioarele lui Copil III. 
In minutul 75, în plină presiune fe
roviară, Szigeti pătrunde lateral, 
spre poarta lui Dungu. Stancu ezi
tă să-l atace, Szigeti centrează pa
ralel cu poarta, Iar Vărzan nu-1 
poate împiedica pe tînărul Moldo
van să introducă balonul pentru a 
doua oară în -poarta Locomotivei.

Cîmpia 
teren și

Două minute mai tîrziu Filote pa
sează la Ene II, acesta pătrunde 
în careu și trage. Cu un reflex ex
traordinar, portarul Nicoarâ sal
vează în corner- Ultimele minute 
sînt bogate în faze de gol, însă 
Burian (min. 80 și 85) și Copil ra
tează.

Jocul a fost arbitrat satisfăcător 
de către Lucian Păunescti (O.S.).

Echipele: Energia Cîmpia Turzii: 
Nicoară—Niculescu, Mari, Mureșan 
—Ban, Ruzici — Moldovan, Copil 
II, Szigeti. Safar, Burian.

Locomotiva București: Dungu— 
Dodeanu, Stancu, Vărzan—Neam- 
țu, Ferenczi—Copil III, Seredai, 
Ene II, Georgescu. Filote.

S-au remarcat: Ban (dar prea 
dur), Ruzici, Mari, Szigeti și Co
pil III

G. MIHALACHE

finale ale 
categoria 

loc patru

• Programul concursului Pronos
port nr. 49 din 9 decembrie a tre
zit un viu interes în rîndurile par- 
tkdpanților datorită' meciurilor in
teresante pe care le cuprinde. Pri
mele «fouă întîlniri sînt din cadrul 
„Concursului republican de handbal 
redus" care începe mîine. Partici
pant! mai... vechi își amintesc de
sigur că meciurile de handbal în 
sală au adus în trecut odată cu 
rezultatele surpriză și premii mari. 
Desigur că ele nu se vor desminți 
nici de data aceasta!

In continuarea programului întîl- 
nim meciul internațional de fotbal 
dintre reprezentativele HtaJiei și 
Austriei. In ultimele îWtîlniri, cele 
două reprezentative nu au excelat, 
Italia obținînd un scor egal în fata 
Elveției, iar Austria cedînd pe te
ren propriu R. P. Ungare.

începînd cu meciul IV particl- 
pantii nu mai au de înfruntat de
cît meciuri din campionatul fran
cez. M*ai precis, întreaga etapă din 
9 decembrie. Dintre ele se remarcă 
desigur întîlnirile Lens — Nîmes Șl 
Heims — Rennes care pot aduce o 
eventuală clarificare a * locului doi 
al clasamentului. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît Rennes este ..autoa- 
rea*‘ surprizei din etapa trecută (a 
diepus de St. Etienne neînvinsă 12 
etape). Nu mai puțin interesantă va 
fi și disputa celor două proaspăt 
promovate Angers și Valenciennes. 
După cum se vede un concurs la

O^onosport
care alături de calculul hîrtiel un 
rol important îl va juca și inspi
rația I
• Participant!! din Capitală își 

mai pot depune buletinele pentru 
concursul Pronosport nr. 49 din 9 
decembrie pînă mîine duminică la 
ora 12. Reamintim cu această ocazie 
că fondul de premii al concursu
lui nr. 49 va fi mărit cu
52.141 lei reportați de la con
cursul nr. 48 (La concursul 48 
nu a fost nici o variantă cu 12 re
zultate exacte. In cazul că un bu
letin colectiv oricît de mic ar fi 
avut 12 rezultate exacte suma obți
nută ar fi fost de circa 150.000 lei). 
Concursul nr. 49 este cel de al doi
lea concurs la care trebuiesc depu
se buletine pentru a putea lua 
parte la distribuirea premiilor care 
vor fi atribuite — fără perceperea 
vreunei taxe suplimentare — 
Anul Nou (4 motociclete I.J. de 350 
cmc., 2 ceasuri Schaffhausen, 10 
ceasuri Doxa. 10 aparate de radio 
„Stasfurt" și 20 stilouri Pelikan).

Clasamentele 
patru serii din 
adus pe primul 
recunoscute prin valoarea lor : Re
colta Fălticeni —■ în seria I, Lo
comotiva M.C.F, București — în 
seria a Il-a, Energia Baia Mare •— 
în seria a IlI-a și Energia Arad 
—- în seria a IV-a. Ca o carac
teristică generală, 
faptul că toate au mai activat 
în „B“; Recolta (fostă Avîntul) 
Fălticeni, Energia (fostă Metalul) 
Baia Mare și Energia (fostă Me
talul) Arad, revin în categoria se-> 
cundă după numai un an de ab
sență, în timp, ce Locomotiva M.8.F. 
a activat în fosta „divizie B“ sub 
numele de Grivița Roșie.

Cîteva cuvinte despre iiecare din
tre ele:

RECOLTA FĂLTICENI s-a do
vedit o demnă reprezentantă a 
fotbalului din Moldova. Deși re
trogradată din categoria B, echi
pa s-a dovedit a fi valoroasă în 
primul rînd prin rezultatele fru
moase obținute în ediția 1955 a 
cupei R.P.R., cînd a fost eliminată 
de Dinamo București abia cu 1—0. 
Valoarea unsprezecelui din Fălti
ceni a ieșit și mai mult în evi
dență anul acesta, prin cîșt garea 
campionatului primei serii din ca
tegoria C, ce e drept, cu un singur 
punct avans față .de Locomotiva 
Pașcani. Echipa cîștigătoare este 
antrenată de Dumitru Popescu și 
dintre jucători notăm pe : Bogosi, 
Lucaci, Vaida, Fiio, Cepo'.ski, Ene, 
Șoneriu, Marin Moldovan, Darie, 
Sandu, Csegezi, Pavel, Lupo, lîie, 
etc.

Despre LOCOMOTIVA M.C.C. 
BUCUREȘTI s-ar putea spune că 
alcătuiește echipa de ..pui" a Lo
comotivei București din categoria 
A. Intr-adevăr, lotul echipei bu- 
cureștene e compus numai dm ti
neri. Doar doi jucători sint mai 
„bătrini": e vorba de stoperul 
Cristescu și interul dreapta Mihai. 
Toți alcătuiesc o formație omogenă 
care practică un fotbal specta
culos și, ceea ce este esențial, de 
calitate. In această privință, toate 
meritele trebuie acordate antreno
rului Remus Ghiuritan, el a reușit 
să aducă in categoria B o echipă 
care — sîntem siguri — va repre
zenta cu cinste pe salariații Mi
nisterului Căilor Ferate. Lotul de 
jucători este următorul : Radu, 
Bogdan, Petrescu, Dobrescu, Stă- 
nescu, Leahevici, Mafteuță, Milea, 
Butnaru, Cristescu, Alexe, Mihai, 
Arieșeanu, Dragomirescu.

ENERGIA BAIA MARE este 
doar cu numele o echipă nouă.

celor 
G au 
echipe

trebuie notat

Nu trebuie uitat faptul că un număr 
mare de variante depuse 1a acest 
concurs mărește șansele de obți
nere a premfilor de Amțl Nou. La 
concursul nr. 49 se atribuie în con
tinuare pentru variantele cu ,.0*‘ 
rezultate: o motocicletă I. J. pentru 
particiș>antui cu cele mai multe 
variante cu „0" rezultate și o moto
cicletă I.J. și 5 ceasuri Doxa prin 
tragere din urnă.
• Luni 10 decembrie începînd de 

la ora 16.30 va avea loc în sala 
Ansamblului de Estradă din Calea 
Victoriei 174 tragerea din urnă a pre
miilor speciale atribuite variantelor 
cu „0" rezultate de la concursul 
Pronosport nr. 47 din 25 noiembrie. 
Tragerea din urnă a premilior spe
ciale va fi urmată de spectacolul 
„Succes la... Pronosport!" competi
ție muzicală în numeroase reprize 
de Alexandru Andy și Florentin 
Delmar în colaborare cu Blaj Gheor
ghiu. Vor interpreta: Gică Petrescu, 
Mara Ianoli, Cezarina Moldoveanu, 
Trio Armonia format din Marga
reta Mureșanu, Victoria Manolescu 
și Mona Scotti, George Hasgan, Blaj 
Gheorghiu, Horia Căciulescu, Harry 
Harwey. Prezentarea spectacolului 
H. Nicola: de și Fedora Gamtc-rto. 
Conducerea muzicală: Sergiu M*ala- 
gamba și Gaston Ursu. In cadrul 
spectacolului va fi premiată echipa 
cîștigătoare a Cupei R.P.R. pe 1956 
cu 54 m. de ștofă.

Intrarea pe bază de invitații.

Locomotiva MiC.F. București 
a cîștigai întrecerea echipelor 
participante în seria a II-a a 
categoriei C dovedind o bună 
pregătire fizică și tehnică. Pri
mul din stingă, antrenorul Re
mus Ghiuritan,

(Foto : M. PETRESCU)

evoluțiile fotbaliștilor din Baia 
Mare fiind de mult timp cunoscute. 
Anul acesta, lupta pentru locul 
I în categoria C, seria a IlI-a, a 
fost deosebit de interesantă și pli
nă de neprevăzut. Duelul dintre 
Energia Baia Mare și Dinamo Tg. 
Mureș a pasionat pe amatorii de 
fotbal din țara noastră. Reamintim 
că, la un moment dat, în retur, 
formația din orașul de pe malul 
Mureșului acumulase un avantaj 

w de puncte ce părea suficient pen
tru promovarea în „B“. Spre deo
sebire de echipa din Baia Mare, 
mureșenii au avut un finiș foarte 
slab și de aceea se consolează a- 
cum cu locul II. Energia Baia Ma
re a fost antrenată de Mihai Sa
va și A. Balogh, iar Iotul jucători
lor a cuprins pe : Fuleiter, Kalmar, 
Barbu, Kovaci, Missner, Szabo, 
Ujvari, Adametz, Schlesinger, Si- 
mu, Czompa, Okbarski. S'zilagyi, 
Takacs, Horja, Sulyok, Sebesi, Dra- 
goș, Cosma etc.

ENERGIA ARAD a condus în
trecerea echipelor din seria a IV-a, 
de la un capăt la celălalt. Alini- 
ind o formație cu mulți tineri, 
reprezentanții muncitorilor de la 
fabrica „Gh. Dimitrov" din Arad 
au cucerit dreptul de a se întrece 
cu celelalte formații din categoria 
secundă, cu un avans de cinci 
puncte față de a doua clasată FI. 
roșie Rm. Vîicea. Antrenamentele 
au fost conduse de Ștefan Perne- 
cki. De-a lungul celor 22 meciuri 
au fost folosiți: Kiss, Pîrvulescu, 
Juhasz, Sîrbu, Jârger, Ujj, So'iu, 
Busch, Tamas, Bucurescu, Moldo- 
veanu, Petica, Mărghidan, Renich, 
Popa Mircea, 
Tipei. etc.

Schvartz, Honig,

Spartak Subotița își începe 
mîine, la Tg. Mureș, turneul 

in țara noastră
Mai prietenos chiar decît octom

brie și noiembrie, decembrie nu nu
mai că n-a adus neaua cu care ne 
obișnuise în anii trecuți, dar per
mite continuarea activității fotba
listice, chiar prin jocuri internațio
nale.

Astfel, mîine, iubitorii fotbalului 
din Tg. Mureș vor avea ocazia sa
și vadă echipa favorită — care a 
revenit printre formațiile de cate
goria A — măsurîndu-și forțele cu 
o bine cunoscută echipă iugoslavă. 
Spartak Subotița. Recolta Tg. Mu- 

va avea de susținut un examen 
dificil. Spartak Subotița este o e- 
chipă fruntașă a campionatului iu

de
A-

goslav și are Ia activ o serie 
rezultate valoroase : — Linz
ustria 5—1;— Giizfl Ankara 2—0:
— Sel. Salonic 3—0; — Mănchen 
2—0 ; — Perpignan Franța 4—0 •
— Slovan Bratislava 1—2 etc.

Formația de bază a oaspeților es
te următoarea : Prvîlovici—Preiei, 
Ciopici—Leskov, Ștefanovici, Kilia- 
novici—Ognjanov. Jenovai, Tan- 
kooicl, Ciovici, Rudinski. Antrenor: 
Bane Sekulicl. Dintre jucători tre
buie semnalat în special aripa 
dreaptă Ognjanov, care a jucat de 
28 de ori în echipa națională a Iu
goslaviei.

Spartak Subotița își va continua 
turneul în țara noastră joi 13 de
cembrie cînd va întîlni’ la București 
pe Progresul și duminică 16 decem
brie cînd va evolua Ia Oradea în 
campania Progresului din localita
te. Progresul București se pregăteș
te intens pentru meciul cu Spartak. 
Bucureștenii au jucat duminică la 
Giurgiu, cu Flamura roșie, iar as
tăzi Ia ora 14.30 întîlnesc pe terenul 
din str. Dr. Staicovici echipa noas
tră campioană C.C.A.

ȘTIRI
• Începînd de duminică 9 decem

brie a.c. au loc conferințele anuale 
ale comisiilor regionale de fot
bal, conferințe la care vor lua 
parte și delegați ai comisiei cen
trale de fotbal și ai Direcției 
Fotbal. La 9 decembrie. își vor 
ține conferințele comisiile regiu
nilor Stalin, București, Constan
ța, Baia Mare; la 15 decembrie: 
Cluj; la 16 decembrie: Bacăt, 
Hunedoara, Galați, Suceava, Ora- 
dea, Ploești, R.A.M.; la 18 decem
brie: Iași; la 3 ianuarie 1957: 
Craiova; la 23 ianuarie 1957: Ti
mișoara.

■ »

e Serviciul de legitimări din Df- 
recția fotbal/CCFS reamintește tu
turor colectivelor sportive că pe
rioada de transterări pentru fotbal 
va începe luni 10 decembrie șl se 
va încheia la 31 decembrie a.c. Se 
atrage atenția colectivelor asupra 
tapti'.lui că vor ti luate în consi
derare numai cererile de transfe
rare depuse înlăuntrul acestui ter
men După data de 31 decembrie 
nu se vor mai primi cereri de tran
sferare.

• Biletele pentru finala Cupei 
R.P.R. se gâsesc de vînzâre la agen
țiile Pronosport din cal Victoriei 9 
șl A. Briand 6, agențiile C.C.A., 
Dinarno, stadionul Giulești si Repu
blic.i (str. llajdeu).



Rugbi
! Activitatea in sportul cu balo
nul oval va continua în orașul 
București prin competiția organi
zată de asociația Energia și d.t ta 
cu Cupa „30 Decembrie”. La între
cere vor participa numai patruectupc 
șl nu șase, cum am anunțat inițial 
(deoarece echipele Energia M.l.C. 
și S.M. din Orașul Stalin, avmd 
mai mulți jucători accidentaț , au 
revenit asupra înscrierii și s-au re
tras din Cupă) Mune, pe terenul 
I.S.P. din șoseaua Olteniței, va a- 
vea loc prima etapa. Cu acest pri
lej, Energia Mine va întâlni -*n 
deschidere tinăra formație a ana
liștilor campionatului republican de 
juniori — Energia M.T.D., în timp 
ce întîlrnrea .,vedeta” va opune pe 
Energia 1.S.P-, proaspetei promo
vate în categoria A Energia Re
publica.

Ciclocros
Mii ne dimineața se va desfășura 

al patrulea ciclocros din sezonul de 
tcamnâ. Este vorba de concursul 
dotat cu „CUPA RECOLTA”. Or
ganizatorii au ales un traseu toar
te puțin străbătut ptnă acum de 
întrecerile de acest tel Și bine au 
tăcut. Astiei, se va tace o folosi
toare propagandă sportului cu pe
dale in raionul „23 August•* șt 
împrejurimi.

După numărul de sportivi care 
au luat parte, joi după-atniazâ, la 
recunoașterea traseului rezultă că 
de data aceasta, se va rerliza o 
mobilizare masivă. Printre parti
cipant! vor ti și numeroși alergă
tori fruntași, ceea ce, tirește, mă
rește interesul probei.

Subliniem aceasta, întrucît era șî 
timpul ca antrenorii, conducerea 
secțiilor de ciclism din asociații șt 
din colectivele sportive, ca șt a- 
Icrgâforii fruntași să ne dea do
vadă că, in shrșit, și-au schimbat 
mentalitatea de pînă acum, șl că 
au înțeles rostul activității de ci
clocros m programul de pregătire 
generală.

Startul ia ora 10, de la baza 
sportivă Recolta Ministerul Agricul
turii (șoseaua Iancului nr. 130) 
unde Va’ avea loc și sosirea.

BASCHET
programul partidelor 

RESTANTE

Duminică sînt programate, atît 
în București cît și în alte orașe 
din țară, meciuri restante din ca
drul campionatelor republicane de 
baschet. Iată care sînt acestea : 
Progresul Arta — Progresul Cluj 
(b); Progresul Tg. Mureș — Loco
motiva București (f), Progresul 
Tg. Mureș — Locomotiva P.T.T. 
(b) și Știința Timișoara — Dina
mo București (b). Restul partide
lor restante se vor desfășura joi 
13 și duminică 16 decembrie a.c. 
Rezultatul meciului Prog. Orașul 
Stalin—Prog. Tg. Mureș (b.) 49— 
74 (27—28).

Ultimul colocviu al arbitrilor 

de tenis de masă din București

Luni 10 decembrie la ora 17,30 
va avea loc la sediul Comitetului 
C.F.S. oraș București din Str- 
Va sile Alecsandri Nr. 6, ultimul 
colocviu cu arbitrii de tenis de 
masă din Canibală.

In Capitală
AZI

FOTBAL: stadionul Progr<»„i (str. 
Dr. Staicovlci), ora 14.30 Progresul 
București — C.C.A.

VOLEI: Sala Fioreasca, ora 1S.30: 
Locomotiva Buc.-Dinamo Buc. (fem.), 
Progresul I.T.B. Buc. — C.C.A. 
(mase.). Locomotiva Buc.-Dmamo 
Buc. (mase.)

BOX: sala Dinamo, ora 19: Dina
mo — C.C.A., în cadrul campionatu
lui republican pe echipe (biletele se 
găsesc la casele stadionului).

ȘAH: Sala Min sterului de Finanțe 
(str. Emir dan nr. 5) ora 16: par
tide în cadrul campionatului repu
blican individual.

MIINE

FOTEI,.: stadionul Republicii, ora 
11,30: Flamura roșie F. C „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej“-Fl. roșie 7 Nov. 
(baraj pentru categoria C); ora 13,30:
Progresii' 
Turzii (f* 

VOLEI- 
Energia

Oradea-Energîa 
fia cupe’ R.P.R ) 
*ala Fioreasca. 
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RTUL POPI'!

VOLEI
DINAMO—LOCOMOTIVA, O 
DEMNA FINALA DE CAM

PIONAT

Cei ce urmăresc cu interes ac
tivitatea primelor noastre echipe 
de volei vor avea ocazia, în acest 
sîirșit de săptamină, să asiste Ia 
ultimele întreceri din cadrul cam
pionatelor republicane. Șj nici că 
ar fi putut exista o încheiere mai 
nimerită a activității compeotiona- 
le interne decît aceea care va a- 
vea loc ia sala Fioreasca. Intr-a
devăr. cupă ce cu o săptămână in 
urmă spectatorii bocureșteni au 
cunoscut echipa campioană ia 
fete, Progresul C.P.C.S., care în
vingea clar o adversară redvtabi'ă 
Știința LCF„ acum ei vor avea 
prilejui din nou să aplaude pe 
campioana masculină a tării pe 
aaui 1966. in urma uaui meci tot 
atit de hotări-.or: Locomotiva Bu
curești—Dinamo Bncarești.

La iatevesnl pe care l-a suscitat 
totdeauna tradiția de calitate și 
spectacnforitaîe a partidelor dintre 
aceste docă formații fruntașe, se 
adaugă, cu această ocazie, na ar
gument in plus: poziția foarte a- 
propiatâ pe care o au în clasament 
pretendeaitese la titlu. Reamintim 
că Locomotiva are 33 puncte și 
setaveraj 50—19. iar Dinamo 32 
puncte și setaveraj 49—20. In con
secință. pentru a-și menține titlul 
feroviarii trebuie să obțină vic
toria. indiferent la ce scor. Dina
moviștii pot deveni și ei campioni, 
dar învingind numai cu 3—0 sau 
3—1. La scorul de 3—2 pentru ei 
puoctaverajal va îi cel care va „de
cerna" titlul de echipă campioană 
p» anul in curs. După cum se 
vede, o ftrtMnire palpitantă, un a- 
devărat meci cheie și un potrivit 
final de campionat. în care sintem 
siguri că numai lupta sportivă va 
fi cea care va decade pînă la ur
mă, făcînd cinste valorii recunos
cute a voleiului nostru Și entuzias- 
mind pe spectatori.

In afara partidelor «fin Capitală 
mai sînt programate, în țară, ur
mătoarele intîlniri: FI. roșie Cluj— 
Dinamo Timișoara (f). Energia 
Orașul Stalin—Progresul Galați 
(b) și Știinfa Timișoara—Știința 
Arad (b.) Rezultatul partidei Vo
ința Sibiu-Prog. CP.C.S. (L): 
1—3 (12—15, 16—14. 7—15, 93— 
15).

BOX
_.Iatâ-ne Ia ultima etapă a cam. 

pionatului republican de box pe 
echipe- Sint programate trei în- 
tilniri, dintre care două se vor 
desfășura in Capitală. A treia reu
niune, care opune echipele Ener
giei și ProgresuluL va avea loc 
la Craiova.

• ASTA SEARA, pasionați» bo
xului au prilejul să urmărească 
in sala Dinamo. începind de la 
ora. 19, tradiționala „ciocnire” din
tre echipele Dinamo și C.C.A. 
Dinamoviștii joacă ultima carte 
In această întrecere! In eventuali, 
tatea unei victorii, dublată de po
sibilitatea unui eșec al Voinței, 
dinamoviștii pot termina învingă
tori în acest campionat. E de 
presupus deci, că echipa Dinamo 
va lupta cu toate forțele pentru 
un rezultat bun. De altfel, pro
gramul reuniunii cuprinde cîteva 
meciuri de ..zile mari". Să vi le 
indicăm: muscă: Toma Ilîe
(C.C.A ) — Puiu Nicolae (Di.ia- 
mo). Cocoș: N. Mîndrcanu — To-

(fem.), știința I.C.F. București — 
Voința Or. Stalln (fem.).

BASCHET: sala Fioreasca, ora 12: 
Progresul Arta Buc.-Progresui Cluj 
(mase.).

CICLISM: „Cupa Recolta" ta ci
clocros (plecarea: ora 10. de la baza 
sportivă Recolta — șoseaua Iancu
lui nr. 130).

BOX: sala Giuleșt:, ora 10: Loco
motiva—Voința (campionatul republi
can pe echipe).

ȘAH: Sala Ministerului de Finan
țe (str. Smîrdan nr. 5) ora 17: par
tide în cadrul campionatului repu
blican individual.

HANDBAL: sala Fioreasca, ora 
16.15: Energia 23 August-Știința
I.C.F. Buc. (mase.); ora 17,30: Dina
mo 6 Buc.-Progresui I.T.B. Buc. 
(mase.); ora 18,45: Locomotiva Gara 
de Nord-Energia Ploești (mase.): ora 
20: C.C.A. - Recolta M. A. (mase.).

NATAflE; bazinul acoperit Fio
reasca, ora 10: meciuri de polo în 
cadrai cupelor pentru juniori, se
niori și feminin.

RUGBi: teren Energia I.S.P. (șos. 
Oltenița), ora 16,30: Energia Mine- 
Energla M.T.D.; ora 11.30 Energia 
Republlca-Fncrgia I.S.P. (meciuri în 
cadrul cupei „30 Decembrie”). 

ma Constantin. Pată: D. Boian
giu—St. Văcaru. Semiușoară P. 
Rinjea-Mihai Trancă. Ușoară: V- 
Szekely-M. BiedL Scmimijlocie: 
M. Stoian-ilie Dragnea. Mijlocie 
ușoară: Șerbu Neacșu-C. Io-dache. 
Mijlocie: D. Țurlui-L Pintea (D. 
Gheorghiu)- La cat semigrea și 
grea. C.C.A nu a anunțat parti
cipări ți.
• A doua zi. dumirit ă dimineața. 

Voința va înfrunta ultimul adver
sar care încearcă să-i întrerupă 
seria victoriilor: echipa Locomo
tiva. Favorită s« anunță Voința. 
Antrenorul echipei Locomotiva a 
promis, însă, că oamenii săi vor 
depune toate eforturile pentru a 
obține victoria. Iată cîteva din me
ciurile interesante: A. Morăruș — 
Gh. Stoian, C. Calenciuc — 1. Zlă
tarii, Gh. Tomescu — D. Adam, I. 
Bezea — Gh. Nicolae, Petre Za- 
haria — L. Coc, Al. Ghiță — I. Pe
trol.

■/a sfîrșit, craiovenii vor avea 
ca oaspeți pe boxerii echipelor 
Progresul și Energia care dau 
lupta pentru locul IV.

Iată clasamentul competiției 
Înaintea desfășurării ultimei etape.
1 Voința S 5 • • iot: 90 19
2. Dinamo 5411 116: 79 8
». C.CJL 5302 102: 91 6
4- Energia 5 !l 3 99 : 99 4
S. Progresul 5293 85:197 4
5. Locomotiva 5104 91: 99 2
L Flamura roșie 6 19 5 99:135 2

Lupte
FINALA CAMPIONATULUI DE 

LUPTE LIBERE ÎNCEPE 
MIINE LA CLUJ

Mîine dimineață începe In sala 
„Ianoș Herbak” din Cluj finala 
campionatului republican indivi
dual de lupte libere. Această a 
treia ediție a competiției se desfă
șoară sub semnul interesului cres- 
cind pentru luptele libere și al u- 
nui nivel tehnic în progres. Do
vada o constituie unele succese 
obținute de reprezentanții noștri 
pe plan internațional. Cei aproaDe 
80 concurenți — tn maj’oritate ti
neri ca vîrstă și tineri și în a ■ 
ceasta ramură a luptelor — s-au 
pregătit eu mai multă seriozitate 
decît în treent. Un titlu de cam. 
pion constituie, desigur, o mîn- 
drie și în același timp un serios 
aport la obținerea unei clasificări 
superioare pentru tinerii noștri. 
Desigur, prima șansă în întrece
rile de la Cluj o au campionii de 
anul trecut (V. Popescu, N. Po- 
povici. C. Popescu, etc.) dar sur. 
prizele nu sînt excluse. Tineretul 
are cuvintul...

In ziua de 12 decembrie începe, 
la București, finala campionatului 
pentru seniori la lupte clasice. 
Numărul mare de concurenți în
scriși (aproape 140), sistemul de 
desfășurare (turneu) necesită

Te-ai afundat in mocirlă, Otto Bostiog!
Multă vreme am stat în cumpă

nă. Să scriu sau nu, din nou, 
despre tine, Otto Bostiog? Mă 
întrebam: e timp pierdut sau 
treabă cît de cît folositoare ? Pri
ma oară, acum cîteva luni, cînd 
te-am dojenit pentru că ne-ai în
șelat speranțele, marile și îndrep- 
tățitele speranțe pe care le puse
serăm în tine n,-ai reacționat așa 
cum ne așteptam cu toții, încer- 
cînd să te lepezi de tot ce-i rău 
în tine și să cauți îndreptarea. 
Ce-i drept, fostul tău coleg de 
antrenament, Zaharia Motea, în
durerat și el de prăbușirea ta pe 
care o dorea de scurtă durată, 
mi-a spus că te-a văzut plîngînd 
cînd ai citit ziarul cu pricina. Ai 
plîns atunci, Otto Bostiog ! Ți-ai 
dat seama pentru o clipă că alu
neci pe tobogan. Te-a durut. 
Te-a înspăimîntat, poate. Te-a 
cutremurat din toate fibrele ființe'. 
Și ai plîns. Ai plîns cu lacrimi a- 
mare pentru tot ceea ce ai fi pu
tut ajunge și n-ai ajuns. Ai plîns 
pentru cariera ta sportivă, timpu
riu terminată, dar care putea fi 
plină de glorie, de onoruri...

In momentele acelea în care pu
teai să te regăsești pe tine însuți, 
n-ai fost singur, părăsit, uitat. Au 
existat oameni, mulți la număr, 
care ți-au vrut binele și ți-au în
tins o mină de ajutor. Antrenorul 
Mielu Doculescu, încrezîndu-se în 
fondul tău bun, dar alterat de 
prietenii vicioase, te-a selecționat 
în echipa asociației Locomotiva. 
Ai boxat pentru Locomotiva de 
două, trei ori. Te-am văzut și eu. 
Cită îneîntare mi au produs minu

foarte mult timp. De aceea s-a 
luat măsura ca întrecerile să aibă 
loc timp de cinci zile, urmind să 
se desfășoare pe cele două saltele 
ce vor fi instalate în sala Dina
mo. Prezentarea concurenților se 
va face pe ziua de 11 decembrie, 
cînd aceștia urmează a fi puși în 
curent cu o serie de probleme de 
regulament

POPICE
REZULTATE BUNE IN CAMPIO
NATELE REPUBLICANE INDI

VIDUALE DE POPICE
Orașul Stalin (7) prin telefon de 

la trimisul nostru. întrecerea ce
lor mai buni popicari ai țării, care 
a început joi în localitate, este ur
mărită de un public numeros care 
aplaudă în fiecare zi rezultatele 
frumoase obținute de zecile de par
ticipant, maeștri ai sportului sau 
campioni pe regiuni. Dintre con
curenți, manifestă o formă deose
bită Tiberiu Szemany cîștigătorul 
a două titluri. Ion Micoroiu, Ion 
Dinescu, precum și Margareta 
Szemany și Erika Arion.

Iată care sînt primii clasați în 
probele desfășurate pînă acum; 100 
lovituri izolate. Feminin: 1. Mar
gareta Szemany (Tg. Mureș) 81 
popice doborîte, 2. Ana Folsegy 
(Sibiu) 63 p.d., 3. Erika Arion 
(Buc.) 59 p.d.; Masculin: 1. Ti

Ce așteptăm?
Faptul a intrat în tradiția ac

tivității hocheiului nostru. Așa 
s-au obișnuit echipele, așa ne-am 
obișnuit și noi, așa s-au deprins 
și spectatorii: primele jocuri de 
hochei pe gheață să înceapă abia 
în luna ianuarie.

Firește, nu întîmplător, ci pen
tru că, din lipsa unui patinoar 
artificial, activitatea în hocheiul 
pe gheață este la discreția capri
ciilor temperaturii. Și cum de ani 
de zile în țara noastră vremea 
este mai friguroasă îndeosebi în 
lunile ianuarie-februarie, a fost 
normal ca întreaga activitate com- 
petițională să fie concentrată în 
intervalul acestor două luni. Dar, 
iată că anul acesta clima — res
pectiv temperatura, pentru că este 
vorba de hochei pe gheață - a 
făcut o excepție de la regulă, în 
6ensul că frigul a poposit în unele 
regiuni ale țării mai devreme ca 
de obicei.

Mărturie certă în această pri
vință sînt nenumăratele jocuri a- 
micale disputate la C^uj, Gheor- 
ghieni, Rădăuți și altele. Insă 
cu toate condițiile climatice fa
vorabile, activitatea în hocheiul j-e 
gheață s-a limitat șl continuă să 
Se limiteze doar la antrenamente 
și partide între formații ale ace

natele tale directe de stingă, seriile 
tale vijelioase I Era însă un simplu 
foc de paie. Intr-o bună zi, te-ai 
volatilizat, cu echipament cu tot, 
lăsîndu-1 pe Mielu Doculescu, în 
ajunul unei intîlniri importante, 
fără reprezentant la categoria pa
nă. Din păcate, Otto Bostiog, nu 
erai Ia prima ta potlogărie. 
Din multe locuri ne-au sosit la re
dacție scrisori în care eram infor
mați despre matrapazlîcurile la

care te-ai pretat. Ai furat echipa
ment, ai înșelat oameni, ai fugit 
din producție. Oamenii au ajuns 
să se ferească de tine ca de o pa
coste. Da, Otto Bostiog, ai uitat 
și rindurile acelea amare din ziar, 
și plînsul care te-a zguduit atunci. 
Ți-ai urmat, imperturbabil, drumul 
în jos, spre mocirla vieții. Și te-ai 
înfundat în smîrcul găinăriilor, al 
bețiilor și al scandalurilor. Tu, bă
iatul liniștit, cuminte, sfios, ai de
venit un netrebnic cu apucături hu
liganice. Prietenii tăi, derbedeii 
care te-au adus în halul acesta, 
nu te-au lăsat să te scuturi de 
păcate, și să începi o viață nouă.

Aflu acum că zaci în pușcărie. 
Ai fost condamnat la un an în
chisoare pentru că, beat fiind, te-ai 
legat de trecătorii de pe stradă și 
i-ai luat la bătaie. Otto Bostiog, 
boxerul stors de vlagă pe ring, 
învins de boxeri de categoria a 
111-a, caută acum nod in papuri

beriu Szemany (Tg. Mureș) 86 
p.d., 2. Ion Micoroiu (Arad) 81 
p. d. 100 lovituri izolate. Feminin: 
1. Margareta Szemany 218 p. d., 
2 Erika Arion (Buc.) 193 p.d., 3. 
Ana Folsegy (Sibiu) 191 p.d.»
Masculin: 1. Tiberiu Szemany 275 
p.d.. 2. Victor Ivan (Ploești) 265 
p.d., 150 lovituri. Feminin: 1. E* 
rika Arion 487 p.d., 2. Maria Na- 
daș (Arad) 486 p.d., 3. Ana Fol
segy 469 p.d.; 200 mixt. Masculin: 
(această probă este în curs de 
desfășurare) pînă acum conduce I. 
Dinescu (Ploești) cu 776 p.d., ur
mat de I. Micoroiu (772) și M. 
Kiss (766).

Din rezultatele de mai sus se 
poate constata nivelul ridicat al 
întrecerilor și lupta strînsă care se 
dă între competitori.

Acest lot valoros de participant! 
nu se bucură însă de condiții op
time de concurs. Ne referim în 
deosebi la arena Locomotiva pe 
care se desfășoară campionatul 
masculin și care nu a fost sufi
cient de bine pregătită pentru a- 
ceastă importantă întrecere, pista 
de lansare a bilei fiind defectă iar 
popicele vechi. In schimb, întrece
rile feminine se desfășoară în con
diții mai bune la arena Energia.

In ultimele două zile ale Cam
pionatelor va avea loc în conti
nuare ultima probă, 200 lovituri 
mixte.

N. OLARU

lorași echipe, care au fără îndoia
lă, scopul de a verifica pregăti
rea jucătorilor.

Deși există tradiția despre care 
vorbeam mai sus și mai ales tea
ma ca vremea să nu se schimbe 
brusc, totuși asociațiile sportive 
sau colectivele sportive cu secții 
de hochei puteau organiza o com
petiție. Aceasta cu atit mai mult 
cu cît jucătorii noștri se plîng de 
faptul că au prea puține meciuri 
oficiale într-un sezon. In plus 
este cert că asemenea competiții 
organizate pe două zile (sinibătă 
Și duminică) nu ar necesita nici 
cheltuieli prea inari, ținînd seama 
de răspîndirea geografică a ho
cheiului (majoritatea echipelor 
noastre sînt grupate pe cîteva 
centre)-

Deci condiții au existat și 
există încă. Atunci, ce așteptăm ? 
Se pare, însă că este vorba nu 
de o „așteptare", cl mai mult 
de o atitudine greșită țață de a* 
cest sport, mai ales din partea 
asociațiilor sportive, care conti
nuă să privească hocheiul cu... 
spaimă. Vremea favorabilă jocu
rilor de hochei se menține încă 
în unele regiuni 1 Să nu lăsăm 
să ne scape această ocazie...

cetățenilor pașnici! Cum de nu 
ți-a fost rușine, Otto Bostiog ?

Noi ne mîndrim că imensa ma
joritate a sportivilor noștri au o 
moralitate nouă. Firește, nu există 
pădure fără uscături. Tu ești una 
dintre acestea. Ne doare, dar ne 
și indignează. In clipele cînd, de
parte de hotarele țării, la Mel
bourne, foștii tăi colegi din lotul 
reprezentativ, Nicolae Linca, Mir
cea Dobrescu, Gheorghe Negrea și 
Constantin Dumitrescu se acoperă 
de glorie, tu zaci într-o pușcărie, 
acoperit de oprobiul public. Pu
teai și tu să fii alături de ei. 
Talentul tău îți dădea tot dreptul. 
Dar n-ai vrut, n-ai avut puterea 
să lupți împotriva fărădelegilor 
spre care te trăgeau „prietenii" 
tăi de beție.

Ai fost un sportiv fruntaș. Nu 
mai ești. Ai avut un cămin, o so
ție. Nu le mai ai. Erai admirat 
de mii de spectatori. S-a terminat 
și cu asta. Acum, la închisoare ai un 
Ultim prilej» să reflectezi la tot ce 
ai făcut.

Pleci ochii în jos, Otto Bostiog? 
Nu mă miră. Te copleșește ru

șinea. O rușine imensă. Ce a mai 
rămas de făcut ? Nu-ți mal dau 
sfaturi. Gîndește-te singur. Și 
poate că vei găsi ieșirea din greul 
impas. Fiindcă atunci cînd vrei, 
poți găsi puteri pentru reîntoarce
rea pe drumul cel bun !

MARIUS GODEANU



Invață să
La munte a nins. Zăpada, atît 

de mult așteptată de schiori, a 
acoperit din nou pîrtiile. Vom a- 
sista, ca și în anii precedenți, la 
întreceri spectaculoase — cu ca
racter republican — care vor de
semna in diferite probe pe noii 
campioni ai țării noastre.

Da.r, în afară de acești concu- 
renți sau de cei ce participă la di
ferite alte concursuri, există o su
medenie de tineri și vîrstnici care 
doresc să învețe această frumoasă 
disciplină sportivă. Natural că lo
cul cel mai propice pentru învăța
rea schiului este muntele. Dar și 
orășenii se pot iniția *1 taine!» 
Iui, folosind locurile plate, dealu
rile și colinele din împrejurimile 
orașului.

Începutul va fi greu. Căzăturile 
se vor ține lanț. Dar cu timpul 
„schiorul" se va deprinde și va 
începe să guste din satisfacțiile pe 
care ți le oferă acest minunat sport.

Practicarea schiului necesită un 
echipament special. Schiurile tre
buie să fie de măsură potrivită, 
adică vîrfuț lor (cînd stau în po
ziție verticală) nu trebuie să de
pășească mijlocul pumni»'ui ridicat 
In prelungirea brațului. Bețele tre
buie să fie atît de lungi incit să 
ajungă în dreptul subsuorilor.

îmbrăcămintea va fi lejeră. O 
perecl^ de pantaloni care să intre 
în bocanci, o cămașă, un pulover, 
o căciulită care să acopere și u- 
rechile, mănuși cu un singur deget, 
constituie un echipament suficient 
pentru un schior începător. Bocan
cii vor fi strjnșî Fine pe picior, 
in așa, fel tacit acesta să nu joace 
ta ăi. Legăturile1 scMn'rilot mi fte- 
buie să permită cîtuși de puțin 
jocu] lateral al bocancilor, ci nu
mai ridicarea căiciiului de pe schi. 
Cu privire la mersul pe schi' vom ' 
reproduce un pasaj din broșura Iui 
M, Cervencov „Bocancii pentru 
schiuri" care poate elucida pe orice 
amator:

„La început obișnuiește-te să 
mergi fără bețe. Nu te descuraja 
dacă vei cădea. Practica este ne
cesară ca să te deprimi cu menți
nerea unui echilibru sigur. Tehnica 
mersului fără bețe este complicată. 
Lucrul principal in acest procedeu 
este putința de a te deplasa cu 
un pas mare, alunecător, în vir
tutea inerției, trecînd repede și 
ușor greutatea corpului pe picio
rul care lunecă înainte. Cu celi-

Mihai Bird, schiorul al Casei Centrale a Armatei va avea
de spus un cuvînt greu în concursurile acestui sezon

(Foto: GH. EPURAN)

SOLUȚIE..

(t HKFTE EXTERWE
Cunoscutul jucător de tenis, 

francezul Yvon Petra, care îna. 
inte de a trece la profesionism 
se număra printre primele ra
chete ale lumii, pare să nu fie 
mulțumit de avantajele pe care 
le oferă ocupația de salariat al 
sportului alb. Numai așa se ex
plică reflecția (aparent glumea, 
tă) pe care a făcut-o recent in 
fața unui reprezentant al pre
sei:

„Soția mea — spunea Petra 
— devine din ce în ce mai pre
tențioasă. lată că acum îmi cere 
un mantou de vizon. Nu știai 
cum am să ies la liman. Ca să 
fac față situației va trebui, pro
babil. să mă recalific ca... ama
tor”.

Comentariile sînt, cum se 
spune, de prisos 1

Pe teme actuale • ••

schîezi
;alt picior se execută împingerea. 
Piciorul sting cu genunchiul com
plet întins proptește cu putere oîr- 
fui pe suprafața de sprijin a schiu
lui. Greutatea corpului rămîne pe 
piciorul drept care este îndoit din 
genunchi. După împingere, picio
rul sting se relaxează îndoindu-se 
liber din genunchi, iar coada ace
luiași schiu se ridică de pe zăpadă. 
Fără a rămîne in această poziție, 
cu o mișcare rapidă, iese treptat 
în fata piciorului drept și primește 
pe el greutatea corpului. In acest 
timp, brațul drept se deplasează 
înainte, stîngul înapoi. In momen
tul fina! a! pasului, piciorul din 
față trebuie să [ie astfel îndoit in
cit gamba să aibă poziția verticală. 
Piciorul rămas în urmă se îndrea
ptă din genunchi apăsînd cu vir- 
ful pe schi și executînd împinge
rea. După ce piciorul care a exe
cutat împingerea se îndoaie în vir
tutea inerfiei, coada schiului ridF 
cindu-se de pe zăpadă, aluneci pe 
ce'ălalt schiu. Nu căuta să ridici 
prea mult din urmă piciorul care 
a executat împingerea. Această 
mișcare trebuie să fie naturală fi 
se obține numai printr-un mers iute 
fi energic. Fiecare împingere tre
buie să imprime schiurUor o miș
care de lunecare înainte. In tim
pul mersului cu schiurile corpul 
este întotdeauna puțin aplecai în 
față'*.

In continuare, M- Cervencov iu? 
dică unele exerciții 
tori. El recomandă 
prietenii, deoarece 
foarte instructive.

După însușirea mersului pe schi, 
cu și fără bețe, după învățarea 
unor procedee necesare practicării 
schiului (întoarceri, ocoliri, urcări 
la deal în diferite feluri etc.) vor 
începe și coborîrile la început pe 
pante puțin înclinate. Apoi, per- 
fecționînd deprinderile însușite, vi
teza de deplasare pe teren plat 
va crește ca de altfel și siguranța 
în coborîri. Se va dezvolta cura
jul și va crește rezistența nece
sară executării diferitelor procedee.

Dezvoltarea acestor calități și 
perfecționarea continuă in tehnica 
acestui sport vă vor deschide în- 
tr-un viitor apropiat drumul spre 
performanțe înalte. începeți, deci.

pentru începă- 
întrecerBe cn 

acestea sînt

PANICA IN AUTOMOBIL1S. 
MUL PROFESIONIST

Agresiunea tîlhărească împo
triva Egiptului și complotul 
contra țărilor arabe au avut ur
mări nefaste pentru economia 
țărilor apusene. Suspendarea 
traficului pe canalul de Suez și 
sistarea livrărilor de petrol de 
către țările orientului apropiat 
au produs o criză de combusti. 
bil aproape fără precedent. 
Crunt lovit a fost și automobi
lismul profesionist. Prețul ben
zinei s-a scumpit simțitor, ta
xele ce se., percep asupra yehi-

Sub soarele
S-au împlinit douăzeci de ani de 

la proclamarea Constituției U.R.S.S„ 
douăzeci de ani de cînd ziua de 5 
decembrie a intrat în istorie ca 
dată a unei memorabile sărbători 
pentru popoarele sovietice. Lege 
de bază a statului socialist. Con
stituția U.R.S.S., s-a . consacrat 
drept cea mai democratică din cite 
a cunoscut omenirea. Ea își trage 
izvoarele din marile succese ale 
oamenilor muncii din U.R.S S„ 
consfințește și apără aceste 
cese.

De două decenii înflorește 
soarele ei, alături de toate dome
niile de activitate, mișcarea de cul
tură fizică și sport, mijloc ideal de 
odihnă dar totodată și imagine fi
delă a sănătății și forță poporului.

Sportul sovietic deține Ia ora ac
tuală o faimă care a făcut încon
jurul lumii. De altfel, noi i-am ur
mărit și i-am aplaudat succesele 
care in acest an par a fi atins cul
mea.

Anul Spartachiadei popoarelor 
din U.R.S.S., anul Jocurilor Olim
pice a fost caracterizat de o ascen
siune vertiginoasă a tuturor ramu
rilor sportive și aceasta nu numai 
sub aspectul spectaculos al perfor
manță, ai recordului. Cu toții am 
admirat, de pildă, prodigioasele 
realizări ale imor campioni neobo

siți ca Vladimir Kuț, Arcadii Vo- 
robiov. Galina Zîbina, Viaceslav 
Ivanov ș.a. Dar nu mai puțin im
portant ni se pare faptul că in a- 
cest sezon al recordurilor,r 3 mi
lioane șl jumătate de tineri au în
deplinit normele noului complex 
G.T.O. sau că alții (numărați cu 
sutele de mii) au trecut cn succes 
normele clasificării sportive unio
nale. Iată două fenomene strins 
legate ‘unul de celălalt printr-o lo
gică simplă: din'rîndul acestora 
se ridică mereu campioni de talia 
lui Kuț, Vorobiov sau Ivanov.

Garantînd dreptul la odihnă al 
oamenilor sovietici, Constituția 
U.R.S.S. a legiferat sportul ca o 
importantă problemă de stat. A- 
ceasta ar fi însă insuficient. La 
dispoziția maselor largi de iubitori 
ai sportului a fost pusă o bază 
materială corespunzătoare, repre
zentată prin miile de stadioane, 
prin zecile de mii de terenuri spor
tive, bazine de înot, săli de gim
nastică, tabere de schi și de tu
rism etc. Numai sindicatele dis
pun la ora actuală de aproape 5000 
stadioane modern amenajate. A- 
nul acesta a intrat în funcțiune u- 
riașul „combinat" V. I. Lenin, un 
veritabil „oraș al sporturilor" care 
va găzdui în vara anului viitor 
jocurile sportive din cadrul Festi
valului Mondial al Tineretului.

Nu încape îndoială că 
comentariu sportiv actual 
lipsi Olimpiada. Evoluția 
lor sovietici la cea de a 
diție a J. O. a fost strălucită, în- 
trecînd ca amploare pe cea de Ia 
Helsinki. In confruntarea cu elita 
sportului mondial. Intr-o întrecere 
unică prin dîrzenia sa. tinerii în 
tricouri purpurii au repurtat vic
torii de mare prestigiu, au cucerit 
stima și admirația întregii lumi. 
Nu le vom enumera, pentru că, 
desigur, le cunoașteți. La box, lup-

dintr-un 
nu poate 
sportivi- 

XVI-a e-

colelor au crescut vertiginos. De 
asemenea, au fost micșorate co
tele de combustibil necesare des. 
fășurării diferitelor competiții. O 
serie de rally-uri au rămas ...în 
pană, iar majoritatea piloților, 
pentru care cursele erau singu
rul mijloc de existență, șomea
ză parțial sau total.

In presa de specialitate apar 
articole alarmante în care se 
arată, printre altele, că actuala 
criză de combustibil va influen
ța negativ pînă și producția au
tomobilelor de curse.

Dș^il ,£ine seamănă vînt.j, >

cșttuinisuui&d
Constituției

Pentru schiorii din 
această trambulină

i modern, gim- 
nu cita decit

și cel mai bine (ca an- 
totodată 

cel mai mare de medalii 
S-a recomandat (din

si 
de 

sis- 
(celfolosi

Ipe 
în-
so-

te clasice, pentatlon 
nastkă, pentru a i 
cîteva discipline, sportivii sovietici 
au dovedit o superioritate incon
testabilă. Sub aspect general dele
gația U.R.S.S. a concurat cel mai 
constant 
samblu) adjudecîndu-și 
numărul 
olimpice.
motive pe care nu le cunoaștem) 

, de către comitetul olimpic inter
național să nu se facă obișnuitele 

. clasamente pe națiuni care, deși nu 
reprezintă o valoare oficială, au 
incontestabil una gazetărească. Cu 
riscul de a nu fi pe placul unor 

. personalități din C.I.O. curiozita-, 
tea profesională ne-a împins 
traducem în puncte rezultatele 
pînă acum ale jociirlor. Orice 
tem de clasament am
american care acordă 10 puncte 
pentru primul loc și în continuare 
5, 4, 3. 2, 1 sau cel european cu 7 
puncte pentru primul loc) echipa 
U.R.S.S. apare invariabil în frunte. 
Ne vom abține să tragem conclu
ziile de rigoare, lăsîndu-le la dis
creția cititorului. Trebuie să spu
nem însă că succesul acesta 
deplin meritat) își are cauzele 
tr-o latură specifică 
vietic : caracterul de

Uniunea Sovietică
zentată la J. O. de
de cei mai buni sportivi ai săi, a 
căror selecție s-a făcut cu prilejul 
Spartachiadel popoarelor. Din ci
frele oficiale pe care le deținem a- 
cum aflăm că Ia această competiție 
au participat 20 milioane de tineri 
și tinere. Dintr-o astfel de masă 
se aleg desigur mai ușor campionii. 
Pe mulți i-am întîtnît apoi la Mel
bourne.

Părăsind cadrul tehnic sportiv 
ni se pare semnificativ următorul 
fapt. In rîndul echipei U.R.S.S., in 
rîndul campionilor săi olimpici sau 
al premiaților jocului s-au aliat 
deopotrivă ruși și ucraineni, bielo
ruși și gruzini, armeni și letonieni, 
cazahi și turcmeni, uzbeci și tă
tari, ca și reprezentanți ai altor 
republici unionale, ai altor popoare 
din multinaționalul stat sovietic. 
Iată încă o dovadă a largului de-

sportului 
masă, 
a fost repre- 
la Melbourne

NOI CONTINGENTE DE ,.OA. £
MENI SANDWICH” &

Firmele comerciale care pînă G
acum își făceau reclamă mai y<
ales Prin intermediul... cicliști- 
lor, acaparează noi ramuri de G
sport. Aflăm astfel că „extra- %
sportivii” din Italia au pus mî. g
na pe principalele cluburi de x<
box. tchipa „Cechi”, de pildă, Z*
din care fac parte, printre alții, G
D’Agata, Mazzinchi și Garbelli /
va face popularitate firmei „<g- 
nis” care produce aparate elec- G 
trice, frigidere etc., în timp ce 
„grajdul” Busacca (Loi, Fes- 
tuci) va lupta doar pentru g
„Cimbali”, firmă specializată în g
producția... ibricelor de calea. g<

O combinație din care cel... £
arși vor fi, fără îndoială, bo- G
xerii. z<

. V. Ch. . g

Moscova a fost construită pe Colinele 
metalică de sărituri, care recent a 

funcțiune
mocratism. a perfectei 
drepturi între toate naționalitățile 
conlocuitoare caracteristice stalu
lui socialist și. totodată, a grijii pe 
care partidul comunist și guvernul 
sovietic o manifestă față de inflo- 
rirea tuturor republicilor unionale 
și autonome, față de progresul tu
turor popoarelor ce trăiesc pe te
ritoriul U.R.S.S.

VALERIU CH1OSE

egalități in

FOTBAL PESTE HOTARE

cu Bra-
Buenos
1—1 cu 
eciupex 

cu Sco- 
cu lugo-

Mime se dispută ja Genova întil- 
n-rea internațională Qin cadrul „Cu- 
pei Europei — dr. Josef Gero** <fan- 
tre reprezentativele Italiei și Aus
triei.

Prin prisma rezultatelor din acest 
an, pruna șansă o are echipa Italiei, 
care n-a pierdut nici un meci in Eu
ropa. Iată paLnlaresul „Squaarei 
Azzura 2—0 cu Franța; 3—0 cu Bra
zilia; 0—1 cu Argentina; G—2 ~
zilia (înfrîngeri suferite la 
Aires și Rio de Janeiro) și 
Elveția. Iată și palmaresul 
Alistrfei: 1—3 cu ‘Franța; 1—1 
ția; 2—3 cu Brazilia; 1—1 ________
slavia, 7—0 cu Luxemburg și o—2 cu 
Ungaria.

„Cupa Europei — cr. Jozef Gero" 
compet.ție fotbalistică la care par
ticipă 6 țâri (Ungaria, Austria, El
veția, Italia, Cehoslovacia și Iugo
slavia) a început anul trecut și va 
lua sfîrșit în 1358 Înaintea camp.o- 
n a tulul mondial. Pină acum din cele 
30 partide programate s-au dispu
tat următoarele meciuri:

1955 ia Bmo: Cehoslovacia — Aus
tria 3—2, la Vlena: Austria-Ungana 
2—2, la Berna: Austrla-Elveția 3—2. 
>a Torino; iugoslavia-Italia 4-0, ia 
Belgrad: iugoslavia-Elveția • — •, 
la Lausanne: Ungaria-Elveția 5—L 
la Budapesta: Ungaria-Austr.a 6—U 
la Viena; Austria-Iugoslavia 2—L« Aa 
Budapesta: Ungaria-Italia 2—0.

1958 la Budapesta: Ungaria-Iugo- 
slavia 2—2, ia Geneva: Cehoslovacia- 
Elveția 6—1, la Budapesta: ~ 
slovacia-Ungaria 4—2, 
Iugoslavia-Austria 1—1, 
Ungaria-Iugoslavia 3—1, _
Cehoslovacia-Iugoslavia 2—1, la Ber
na: Elveția-Italia 1—1.

In clasament, înaintea meciului de 
mîine conduce Ungaria cu 12 p. 
din 8 jocuri. Austria se află De 
locul III cu 6 p. din 6 jocuri iar 
Italia pe ultimul loc cu 1 p. din 3 
meciuri.

Ceho-
Zagreb:la

la Belgrad, 
la Belgrad:

★

• Sudamerlcanii se pregătesc foar
te serios în vederea campionatelor 
mondiale din 1958. Argentina și Uru- 
guai au susținut anul acesta 4 jo
curi, în scopul verificării elemen
telor tinere pe care le promovea
ză. Ultimul meci dintre cele două 
țări desfășurat în noiembrie la Bue
nos s-a terminat la egalitate 2—2. 
Uruguaienii au folosit o formație 
schimbată față de cea care a evo
luat la campionatul mondial din 
1954. Dintre foștii jucători doar San
tamaria, Borges și Miguez și-au gă
sit loc în echipă. Ziarele scriu că 
linia de mijlocași alcătuită din ti
nerii Verdes, Ramos și Miramontes 
est« excelentă, iar aripa stingă (Ca- 
ranza, Leicht) este foarte pericu
loasă.

• Raymond Kopa, „spaniol" de 
dată recentă' a declarat că nu se 
acomodează cu jocul celorlalți îna
intași de la Real Madrid. „Sînt gata 
oricînd să mă întorc acasă și să 
stau la dispoziția naționalei Fran
ței*4 a declarat Raymond Kopa.

★

LONDRA, 7 (Agerpres).
La 6 decembrie s-a desfășurat la 

Londra în nocturnă }ocul internațio
nal de fotbal dintre echipa Iugosla
vă Zagreb și formația engleză din 
prima ligă, Sheffield Wednesday. 
Meciul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate: 1-1. Scorul a fost 
bilit în prima repriză. Echipa 
gleză a marcat primul punct 
Shiner în minutul 12. Echipa 
goslavă a egalat 15 minute mai tîr- 
ziu prin Benko.

sta- 
en- 

prln 
lu-
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Deși învins in runda Vil-a 
ia campionatul

In primele șase runde ale cam
pionatului, 17 din cei 18 partici- 
panți suferiseră deja una sau mai 
multe înîrîngeri. Singurul neîn
vins al turneului rămînea Venia
min Urseanu.

lată de ce înaintea rundei a 
VlI-a desfășurată joi și care pro
grama ca partidă centrală dis
puta Halic — Urseanu, puțini e- 
rau cei care să acorde în pronos
ticurile lor șanse de succes fos
tului campion al Romîniei. Mai 
ales că pînă acum Halic evoluase 
nesigur, alternînd înfrîngerile cu 
remizele. Joi însă, arădanul s-a 
arătat a fi în mare vervă de joc. 
Intr-o partidă spaniolă, clasic tra
tată de ambele părți, albul a reu
șit să-și dezvolte mai armonios 
piesele, punîndu-le în poziții ac
tive. O inexactitate a lui Urseanu 
a ușurat sarcina lui Halic de a 
acumula un avantaj material care 
s-a tradus la întrerupere prin 
prezența a doi pioni albi mai mult 
pe tablă.

Intîlnirea Negrea-Mititelu a 
purtat amprenta tinereții celor 
doi adversari. Intr-o apărare 
Nimzovici s-a jucat viu, intere
sant, cu atacuri și contraatacuri 
de ambele părți. Stilul acesta su • 
rîdea în egală măsură lui Negrea 
cît și lui Mititelu. Ultimul însă, 
dovedind un plus de maturitate, 
a știut să se descurce mai bine în 
labirintul de combinații de pe 
tablă și. cîștigtnd o calitate, a 
trecut partida într-un final (evi
dent superior) a cărui realizare 
n-a mai prezentat dificultăți.

După un start defectuos (zero 
puncte în primele trei partide) 
luliu Szabo luptă din greu să re
facă acest handicap dificil. Lău
dabil este faptul că Intr-o astfel 
de situație șahistul timișorean a 
reușit să Învingă (înainte de 
toate) depresiunea șl să-și reca
pete moralul și încrederea tn for
țele proprii. Astfel, după două 
frumoase victorii la Ghițescu și 
Drimer, luliu Szabo a reușit în 
runda a VI!-a să acumuleze încă 
un opnet. în dauna lui Misu Râ

Duminică s-a reluat activitatea 
sportivă la Budapesta cu destă- 
șurarea primului meci de fotbal. 
Deși nu se întreceau două din e- 
chipele cele mai cunoscute, totuși 
atmosfera meciului a putut riva
liza cu cea a oricărei partide de 
prima categorie. La sfirșitul în- 
tîlnirii', miile de spectatori au a- 
plaudat victoria repurtată cu 3—1 
de echipa Gyarepitdk in meciul 
cu ICARUSZ. Această partidă a 
fost de fapt a doua manifestație 
sportivă din ultimele săptămini, 
pentru că în aceeași zi în sala 
Honved din str. Tuzer a avut loc 
un concurs la care au participat 
numeroși atleți ai diferitelor aso
ciații.

Totuși, atenția generală a ma
selor nu este atrasă de manifes
tațiile sportive din țară, ci ea se 
îndreaptă spre evoluția sportivi
lor maghiari aflați la Melbourne, 
care nu se comportă la înălțimea 
așteptărilor. Este și explicabil a- 
cest lucru, deoarece dramaticele 
evenimente din Ungaria au in" 
fluențat moralul mai multor con- 
curenți. In ultima vreme au fost 
introduse comunicările zilnice în
tre Budapesta și Melbourne, iar 
ziarul „Sport" care apare în fie
care zi, consacră un spațiu în
semnat mesajelor membrilor de 
familie ai celor ce se află în 
Australia. De altfel, azi dimineață 
a apărut și un supliment ilustrat

Urseanu continuă să conducă 
de șah al R.P.R.

pe care l-a învins de o 
clară.
situație puțin plăcută, 

cauza unui start defec-

dulescu, 
manieră

Intr-o 
tot din 
tuos, s-a aflat și camptonul țării.
Ion Bălănel. 50 la sută după pri
mele șase runde era evident prea 
puțin pentru un jucător de forța 
și de valoarea sa. Joi. Bălănel ? 
încercat tn întîlnirea cu Pitpinic 
să obțină un punct întreg în a- 
ceastă partidă. Pitpinic s-a apă
rat bine... pînă la o greșeală care 
părea că îi va permite lui Bălă
nel să realizeze victoria. Dar si 
Bălănel... s-a revanșat cu o gre
șeală, astfel că la întrerupere, 
deși are doi pioni în plus, fina
lul de dame și nebuni de culori 
diferite prevestește remiza.

Tot cu doi pioni In plus a în
trerupt și Samarian partida sa 
cu Ghițescu. Dar și aici negrul 
(Ghițescu) are o posibilitate 
forțată de a cîștiga un cal. 
Greu de apreciat a fost poziția 
care a survenit la întrerupere pe 
tabla la care au jucat Ciocîltea și 
Gavrilă. Albul a sacrificat o ca
litate pentru atac și are iniția- 
tiva. Și aici analiza de acasă se 
va dovedi hotărîtoare. Un final 
aproximativ egal am consemnat 
In partida Drimer-Reicher.

Radovici cu Țroianescu și Suta 
cu Pali au convenit repede la re
miză. In general, runda a VII-a 
a campionatului a fost ceva mai 
calmă. Să fie oare o prevestire a 
„furtunii" din viitoarele runde?wRezultate tehnice (rznda a VITI-a 
— 7JCIL). Urseanu-Radovid >/,— 

Szabo-Halic l—0, Ghițescu- 
Radulescu 1/,—'/*.  Drimer-Sama- 
rian 1—0, Gavrilâ-Suta 
Pall-Negrea 0—1, Reicher- 
*/a—'Iz- Troianescu-Ciociltea și Mi- 
titelu-Pitpinic întrerupte.

• Articol apărut în ziarul „Uf 
Sport” din 7 XII 1956.

Au cedat fără joc Samarian la 
Ghițescu și Urseanu la Halic par
tidele lor din runda a VlI-a.

Clasamentul după 8 runde: 1. 
Urseanu 5'/j p., 2—3. Țroianescu. 
Reicher 4lft (1), 4—5. Radovici, 
Ghițescu 4*/ t p, 6. Ciociltea 4. p. 
(2)

In R. P. Ungară renaște viața sportivă *)
Articol telefonat

consacrat Olimpiadei șl editat de 
același ziar.

Cu un mare interes este urmă
rită comportarea fruntașilor fot
balului maghiar aflați in străină
tate. In prezent, echipa Honved 
se află in Spania, VorSs Lobogo 
în Anglia, iar echipa Ujpest a 
plecat luni in Iugoslavia.

In măsura in care se restabilește 
ordinea și se îmbunătățește situa
ția economică, reînvie sportul ma
ghiar. Fără îndoială că in sezonul 
de tranziție nu se poate vorbi de 
mari întreceri sportive. Eveni
mentele din 23 octombrie au clăti
nat echilibrul mișcării sportive din 
Ungaria. Multe campionate repu
blicane nu au fost terminate și o 
serie de întîlniri internaționale au 
rămas nedisputate.

Federația maghiară de fotbal 
reorganizată (M.L.Sz.) a hotărît 
ca meciurile de campionat restante, 
din acest an să nu se mai dispute. 
Anul viitor campionatul va fi reor
ganizat, trecîndu-se la sistemul de 
desfășurare, turul-toamna. returul 
primăvara

Din categoria A nu va retrogra
da nici o echipă și campionatul se 
va desfășura cu 16 echipe. Meclu-

Delegația U. R. S. S. prima in clasamentul general
Echipa noastră se află pe locul 11

MELBOURNE 6 (Agerpres). —
Marele succes repurtat joi de 

sportivii sovietici în competițiile 
olimpice de gimnastică și lupte 
clasice au făcut ca echipa U.R.S.S. 
să se distanțeze apreciabil față de 
echipa S.U.A. ’în clasamentul neo
ficial pe țări. Avansul echipei 
U.R.S.S. este acum de peste 100 
puncte. De asemenea, cele 12 me
dalii de aur cîștigate ieri au per
mis echipei sovietice să treacă și 
In fruntea clasamentului alcătuit 
după numărul medaFilor de aur.

Sportivii romîni care au. obți
nut o medalie de bronz la lupte 
clasice totalizează 83 de puncte 
calculind numai rezultatul lui 
Horvath.

CLASAMENTUL PE ȚARI: 1. 
U.R.S.S. 596'/, puncte; 2. S.U.A. 
465*/,  puncte; 3. Australia 216'/,

V. Ciukarin și echipa U. R. S. S. campioni olimpici
Pentru a doua oară consecutiv 

Viktor Ciukarin a cîștigat titlul de 
campion absolut de gimnastică la 
Jocurile Olimpice, iar Uniunea So
vietică pe cel pe echipe. Din nou, 
ca la toate concursurile internațio
nale mari ale ultimilor ani, gim- 
naștii sovietici au monopolizat pur 
și simplu titlurile cucerind șapte din 
cele 8 titluri pasibile. La bară 
fixă a cîștigat japonezul Ono. 
Printre exercițiile care au entuzias
mat pur și simplu pe spectatori se 
numără In primul rînd cel al lui 
Azarian la inele, cu renumita „cru
ce", ți bineînțeles ..solul" Iul Ciu
lea rin prin finețea, eleganța și pre
cizia sa. Iată acum clasamentele 
finale: individual compus: 1. VIK-

Echipa de polo pe apă 
i L P. I^are ska păstrat titW 

emerit la Helsinki
După cum se știe, nartida care 

avea să decidă pe campioana olim
pică s-a destâșurat Intre formațiile 
Ungariei și Iugoslaviei, neînvinse 
în turneul tinal. Meciul a prilejuit 
o hiptâ viu disputată și s-a termi
nat cu victoria, la limită, a echipei 
maghiare: 2—1 (2—0). Au mar
cat Karpatt, Marcovtcs (RPU) șl 
Cipci (Iugoslavia), lată clasamen
tul turneului final: 1. Ungaria. 2. 
Iugoslavia, 3. U.R.S.S- 4. Italia, 
5. S.U.A„ 6. Germania. Tot ieri 
s-a destâșurat șt meciul dintre e- 
chipele U.R.S.S. și Germaniei. Scor 
tinal 6—4 (3—3) tn favoarea pri
milor. Echipa R.P Rcmîne, jucînd 
în turneul de consolare, a obținut 
rezultatele: R.P.R. — Anglia 2—5 
(1—3). R P R — Singapore 15—1, 
R.P.R — Australia 4—2.

de la Budapesta
rite restante din categoria B vor 
fi jucate la primăvară. Reorganiza
rea continuă și in alte ramuri de 
sport Se formează comisiile cen
trale iar colectivele sportive și-au 
început activitatea.

In provincie situația este mal 
bună ca in Capitală. La Miskolc 
șase echipe iau parte Ia turneul de 
iarnă de fotbal. Pînă acum s-au 
desfășurat două etape. La Pecs 
patru echipe iau parte la „Cupa 
de iarnă", iar la Kecskemet au loc 
în prezent campionatele de baschet, 
gimnastică și tenis de masă ale 
județului Bacs-Kiskun. Echipele 
provinciale de fotbal din categoria 
A se antrenează din plin și au fixat 
o serie de întîlniri inter-orașe.

In „Casa Sportului Maghiar' la 
sediul comisiilor centrale, activi
tatea pulsează din plin. Apar me
reu delegații noilor asociații spor
tive, anunțînd că antrenamentele 
au fost începute.

Miiite știri false au apărut in le
gătură cu faptul că în luptele de 
stradă de la Budapesta au pierit 
mai mulți sportivi cunoscuți prin
tre care Puskas, Benedek, Csermak, 
Hidegkutî ș.a. Adevărul este că 
dintre sportivii fruntași doar dot. 

puncte; 4. Germania l89'/2 puncte. 
5. R. P. Ungară 1671/, puncte; 6. 
Anglia 152'/2 puncte; 7. Italia 145 
puncte; 8. Suedia 129 puncte; 9. 
Japonia 120 puncte; 10. Franța 
92'/2 puncte; 11. R.P. Romînă 83 
puncte; 12. Finlanda 82'/2 puncte;
13. R. Cehoslovacă 66 l/2 puncte;
14. R.P. Polonă 64 puncte; 15. 
Turcia 46 puncte; 16. Iran 42 
puncte; 17. Canada 41 puncte; 18. 
R.P. Bulgaria 28l/2 puncte etc.

REPARTIȚIA MEDALIILOR: 
U.R.S.S. — 35 medalii de aur — 
24 medalii de argint — 30 me
dalii de bronz; S.U.A. — 31 me
dalii de aur — 24 medalii de ar. 
gint — 14 medalii de. bronz; Aus
tralia — 11 medalii de aur — 7 
medalii de argint — 14 medalii de 
bronz ; R.P. Ungară — 7 medalii de

TOR CIUKARIN (U.R.S.S.) 114,2b 
p. — campion olimpic absolut î 2. 
T. Ono (Japonia) 114,20 p. 1 3. N. 
Titov (U.R.S.S.) 113,80 p. t 4. M. 
Takemoto (Japonia) 113,55 p. J 5. 
V. Muratov (U.R.S.S.) 113,30 p. i 
6-' H. Bantz (Germania) 112,90 p.i 
T. A. Azarian (U.R.S.S.) 112,55 p.! 
8 B. Sahlin (U.R.S.S.) 112,50 p. 
Pe aparate": inele: 1. A. AZARIAN 
19,35 p. — campion olimpic; 2.
V. Muratov 19,15 p.; 3.M. Kubota 
(Japonia) 19,10 p. Sărituri: 1—2. 
V. MURATOV și A. BANTZ 18,85 
p. — campioni olimpici; 3. I. Ti
tov 18,75 p. Paralele: 1. V. CIU
KARIN 19,20 p. — campion olim
pic ; 2. M. Kubota (Japonia) 19,00 
pi.! 3. Takemoto (Japonia) 18,85 
p. Cal cu minere: 1—2. B. SAH
LIN și ONO 19,20 p. — campioni 
olimpici; 3. V. Ciukarin 19,00. Sol: 
1. V. MURATOV 1920 p. — cam
pion olimpic : 2—3. V. Ciukarin și 
Thorresser. (Suedia)19.10 p. Bară 
fixă : 1. T. ONO 19,60 p.— campi
on olimpic; 2. I. Titov 19,40 p.; 3.

Comentariul zilei
(urmare din pag. l-a)

celui de la Helsinki putem afirma 
fără frica de a greși că ediția a 
XVI-a a Jocurilor a fost superioară 
celei precedente. Pare paradoxal 1 
Trebuie însă să judecăm activita
tea sportivă nu static (ar fi gre
șit) ci în mișcare. în pas cu pro
gresele pe care sportul le înregis
trează în fiecare zi. Să nu uităm 
nivelul la care ajunseseră cifrele 
recordurilor mondiale în preajma 
Jocurilor. In asemenea condiții un 
progres, fie el cît de mic, devine 

pentatlonistul HegedOs lstvan și 
caiacistul Nagy Iozsef și-au pier
dut viața.

La „Casa Sporturilor" se discu
tă intens despre viitorul sportului 
maghiar. Pentru 15—16 decembrie 
a fost stabilită conferința pe țară 
a federației de fotbal. Federației 
spaniole de fotbal i s-a comunicat 
că federația maghiară dorește să 
organizeze Ia Budapesta la 22 de
cembrie, returul meciului Atletico 
Bilbao — Honved Budapesta, din 
cadrul Cupei campionilor Europei.

In prezent se lucrează și la în
tocmirea calendarului sportiv pe 
anul 1957. Potrivit planurilor, se
lecționata maghiară de fotbal va 
întîlni echipele Austriei, Elveției, 
Suediei și Franței. In afară de a- 
ceasta fotbaliștii vor parttcipa la 
eliminatoriile campionatului mon
dial, la „Cupa Europei Centrale" și 
la „Cupa campionilor Europei". 
Pe terenurile Ungariei renaște in 
primul rînd cel mai popular sport, 
fotbalul, dar — după cum am mai 
amintit — se antrenează intens și 
ceilalți sportivi.

După o întrerupere de șase săp- 
tămîni, în Ungaria renaște viața 
sportivă.

VAJNOVSZKY KAZMER 
trimisul special al ziarului Elore 

la Budapesta

aur — 9 medalii de argint — 7 
medalii de bronz; Italia — 7 me
dalii de aur — 8 medalii de ar
gint — 9 medalii de bronz; Sue
dia — 7 medalii de aur — 4 me
dalii de argint — 3 medalii de 
bronz; Anglia — 5 medalii de 
aur — 6 medalii de argint — 10 
medalii de bronz; R.P. Romînă 
— 5 medalii de aur — 3 medalii 
de argint — 4 medalii de' bronz; 
Japonia — 4 medalii de aur — 
9 medalii de argint — 5 medalii 
de bronz; Germania — 4 medalii 
de aur — 9 medalii de argint — 
5 medalii de bronz; Franța — 3 
medalii de aur — 3 medalii de 
argint — 6 medalii de bronz 
Turcia — 3 medalii de aur — 2 
medalii de argint — 2 medalii de 
bronz; Finlanda — 3 medalii de 
aur — 1 medalie argint — 11
medalii de bronz etc.

1 akemoto 19,30 p. Pe târî: 1. U NI- 
UNEA SOVIETICA 568,25 p. — 
campioană olimpică : 2. Japonia 
566,40 p.; 3. Finlanda 555,95 p. t 
4. R. Cehoslovacă 554,10 p.! 5.
Germania 552,45 p. ’ 6. S.UJL 
547,50 p.

Medalia olimpică de bronz
(urmare din pag. 1)

dia 7420 p. 1 3—4. U.R.S.S. șt R. 
P. Polonă 74 p.) 5. R. P. Romînă 
73,40 p.: 6. Japonia 7320 p. i 7. 
R. Cehoslovacă 7320 p.; 8. Italia 
72,80 p. • 9. S.U.A. 6720 p. General: 
1. U.R.S.S. 444,80 p. — campioană 
olimpică: 2. R. P. Ungari 44320 
p. ! 3. R. P. Romînă 43820 p. / 
4. R. P. Polonă 43620 p. i 5. R. 
Cehoslovacă 435366 p. : 6. Japonia 
433,666 p.; 7. Italia 428266 p. ! 8. 
Suedia 42820 p. / 9. S.U.A. 41320 
puncte.

foarte dificil și deci cu atît mal 
remarcabil. De asemenea, să nu ui
tăm că puține recorduri olimpice 
au rămas în picioare și că marea 
majoritate a cifrelor care dăduseră 
atîta strălucire Olimpiadei din Fin
landa au fost trecute în amintire.

Două echipe s-au desprins ca 
valoare de celelalte, întrecîndu-Ie 
cu un cao pe toate: reprezentati
vele U.R.S.S. și S.U.A. La capătul 
unei lupte pasionante, unice în is
toria sportului, echipa U.R.S.S. a 
învins, ocupînd primul loc în cla
samentul neoficial pe națiuni. Vic
toria aceasta acare cu atît mai ră
sunătoare cu cît stagiul olimpic al 
sportivilor sovietici față de cel al 
sportivilor americani apare ca ne
însemnat. După cum se știe 
U.R.S.S ia parte abia pentru a 
doua oară la Jocuri. Soortivii so
vietici au cucerit cel mai mare nu
măr de medalii (de aur și în to
tal) demonstrînd încă odată nive
lul excepțional la care se află miș
carea sportivă în patria socialis
mului.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără să subliniem încă odată suc
cesele răsunătoare ale sportivilor 
noștri care au constituit o verita
bilă revelație a Jocurilor, concu- 
rînd la un nivel excepțional. îup- 
tînd de la egal șî întrecînd țări cu 
o îndelungată tradiție sportivă.

Dintr-o călătorie care (ca dimen
siuni) noate înconjura globul, solii 
sportului romînesc ne aduc in dar 
cinci, victorii olimpice, bilanț ne- 
maiîntîlnit în istoria sportului nos
tru. Acesta a fost răspunsul spor
tivilor la grija și dragostea părin
tească cu care partidul și guver
nul înconîoară pe tinerele vlăstare 
ale patriei.

Știrile și reportajele privind 
desfășurarea J. O. de la Mel
bourne au fost întocmite pe ba
za relatărilor trimisului nostru 
special RADU URZ1CEANU și 
a informațiilor Agerpres.


