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înalta semnificație a unor strălucite victorii
In sudul îndepărtatei Australii, 

în orașul Melbourne, pe stadionul 
olimpic „Cricket Ground" flacăra 
olimpică s-a stins sîmbătă după- 
amiază. Dar ecourile acestei stră
lucite întreceri între exponenții cei 
mai valoroși ai sportului mondial 
vor dăinui îndelung. In coloanele 
presei din toate țările, în comenta
riile posturilor de radio, în povesti
rile scrise sau orale ale fericiților 
participant! sau spectatori vor re
veni nume de sportivi și sportive 
care sînt astăzi cunoscute în lumea 
largă, și vor fi reamintite clipele 
de înaltă însuflețire cînd sportivi 
sovietici s-au îmbrățișat cu spor
tivi americani, au
stralieni, cînd au 
defilat braț la braț 
în aplauzele entu
ziaste ale zecilor 
de mii de specta
tori, aruncînd ast- 

' fd o atotgrăitoare 
sfidare celor care 
vor să învrăjbea
scă din nou pe ti
nerii din diferite 
țări.

Și cît de pline 
de îndreptățită 
mîndrie sînt inimi
le cetățenilor pa
triei noastre cînd I 
aud la radio sau 
citesc în presă, alături de nume 

; de sportivi faimoși ca V. Kuț, B. 
; Morow, B. Cuthbert, E. Danielsen, 
'<9. D’Oriola și atîția alții, numele 
dragi ale sportivilor care au apă
rat cu cinste culorile R.P. Romine: 
L. Rotman, N. Linca, S. Petrescu,
S. Ismailciuc, D. Alexe și ale al- 

’tora. Campionii olimpici romîni și 
ceilalți medaliați olimpici au dus 
vestea despre calitățile sport’vilor 
din țara noastră peste mări și o- 
ceane, pretutindeni. ROMINIA, 
țara ai cărei talentați sportivi s-au 
clasat, socotind medaliile obținute, 

• pe locul 8 din 67 de națiuni, este 
astăzi apreciată ca una din primele 
țări din lume în domeniul sportu
lui.

Vor aduce medalii de aur la București
■ »

Sus, de la stînga la dreapta : Ștefan Petrescu, Leon Rotman, Nicolae Linca; jos: Dumitru Alexe, Simion Ismaiicitic

Cît de valoroasă este această 
performanță, in zilele noastre, cînd 
activitatea sportivă este socotită 
drept un indiciu sigur al vitalității 
și capacității unui popor, o dove
dește faptul că, în urma Romîniei 
s-au clasat țări vestite pentru tra
diția lor sportivă: Germania, Ja
ponia, Franța, Finlanda, R. Ceho
slovacă etc. Acest lucru vorbește 
de la sine.

Splendidul buchet de victorii, îm
pletit din strădaniile și talentul re
prezentanților noștri este un minu
nat dar făcut patriei, prinos de re
cunoștință pentru grija părintească, 
neîncetată, caldă, cu care poporul, 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne tov. Chivu Stoica a primit din partea lotului Republicii Popu- 

i lare Romîne, participant la a XVI-a ediție a Jocurilor Olimpice 
j de vară de la Melbourne, următoarea telegramă :

Lotul olimpiț al R.P.R partxipant la a XVI-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Melbourne reportează guvernului că apărînd 
cu dîrzenie culorile patriei noastre iubite a cucerit cinci medalii de 
aur, trei medalii dc argint, cinci medalii de bronz, clasîndu-se pe 
locul opt din 67 de țări participante. Conștienți că rezultatele ob
ținute se datoresc condițiilor create de regimul nostru democrat- 
popular, mulțumim guvernului pentru grija și ajutorul acordat 
mișcării de cultură fizică și sport din țara noastră.

DELEGAȚIA R.P.R. LA JOCURILE OLIMPICE

partidul și guvernul înconjoară 
pe sportivi. Strălucita comportare 
de la J.O. a sportivilor noștri este 
o urmare firească a condițiilor tot 
mai bune pe care statul nostru le 
creează dezvoltării sănătoase, ar
monioase și multilaterale a tinere
tului. Ea este o încununare a unor 
mari victorii obținute în acest an, 
de care e bine să ne aducem aminte: 
titlul de campioană mondială la 
tenis de masă (la echipe și dublu 
feminin); campioană mondială la 
handbal feminin; vicecampioană la 
volei masculin și feminin, locul 1 
în seria respectivă în turneul de 
fotbal juniori F.l F.A. înțeleaptă 
îndrumare a partidului, îmbogățirea 

bazei materiale, munca educativă 
justă, activitatea științifică plină 
de abnegație a majorității tehnicie
nilor încep să dea rod bogat. Din 
nesecatul izvor al poporului rînduri 
noi și tot mai dese de tineri și ti
nere măresc numărul celor care au 
urcat treptele măiestriei sportive. 
Intre acești tineri se găsesc fii ai 
diferitelor naționalități conlocuitoa
re, care, bucurîndu-se deopotrivă 
de grija statului democrat popular, 
își aduc prețioasa contribuție la 
sporirea gloriei sportive a patriei 
comune

In clipele de su
premă încordare, 
cînd odată cu răsu
flarea parcă și 
bătăile inimii se 
opresc, cînd voin
ța, mușchii și ner
vii se încordează 
pentru a obține 
victoria sporti
vă, gîndtil aruncat 
în zborul său 
tainic și mai iute 
ca fulgerul spre 
cei dragi de aca
să, spre patria iu
bită, dă noi și 
nebănuite puteri 
Caldul patriotism 
îi face pe spor

tivii noștri să se depășească pe ei 
înșiși și pe valoroșii lor adversari, 
dragostea de patrie ie umflă piep
tul de mîndrie și uneori face chiar 
să se prelingă pe obrajii îmbujo
rați de bucurie bobul de cleștar 
al lacrimei atunci cînd răsună a- 
cordurile imnului de stat și se înal
ță lin pe catargul cel mai înalt 
drapelul cu stema Republicii Popu
lare Romîne.

Așa sînt sportivii noștri. Și dacă 
sînt așa, aceasta se datorește par
tidului care i-a educat în spiritul 
dragostei față de popor, al dăruirii 
a tot ce au mai bun patriei lor li
bere.

(continuare tn pag. a 2-a)

Realizlnd o se
rie de rezultate 
dintre cele mai 
bune în cadrul 
concursurilor p?e- 
olimpice desfășu - 
rate la Tașkent, 
studenta medici - 
nistă Ineesa laun.. 
zeme a fost selec
ționat# în echipa 
sovietică pentru 
Olimpiada de la 
Melbourne.

Acolo, pe sta
dionul „Cricket 
Ground", Ineesa a 
obținut cel mat 
frumos rezultai 
din scurta ei ca. 
rieră sportivă, cu ■ 
cerind primul loc 
in clasamentul ce
lor mai bune a - 
runcătoare de su 
liță din întreaga 
lume. Cu oerfor 
manfa de 53.85 m 
ea a întrecut cu 
3-39 m. recordul 
olimpic deținut din 
1952 de atleta ce. 
hoslovacă Dana 
Zatopkova.

/ ati-le, pe po ■
diurnul olimpic, pe primele trei clasate: 1. Ineesa launzeme (U.R.S.S.), 
2. Ahrens (Chile), 3. Kontaeva (U.R.S.S.).

(Foto Associated Press)

Presa de peste hotare 
despre succesul Olimpiadei 
Aprecieri elogioase la adresa sportivilor sovietici

HELSINKI 10 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Ziarele de duminică din Helsinki 
comentînd rezultatele Jocurilor 
Olimpice de la Melbourne arată că 
ele s-au desfășurat într-o atmos
feră sportivă perfectă. Ziarul 
„Tiuckansan Sanomat" scrie că re
zultatele acestor Jocuri sînt mi
nunate. In cursul întrecerilor au 
fost doborite numeroase recorduri 
mondiale și olimpice. Spiritul spor
tiv și prietenia sportivă și-au lăsat 
amprenta asupra Melbournului în 
zilele întrecerilor olimpice. „Uni
unea Sovietică — subliniază zirrul 
— a demonstrat la Melbourne 
marile sale succese în dezvoltarea 
sportului. Sportivii sovietici meri
tă felicitări din toată inima".

*
LONDRA 10 (Agerpres). —
La încheierea celei de a XVI-a 

Olimpiade de vară ziarele engleze 
publică ample comentarii, subli
niind că Uniunea Sovietică a luat 
locul Statelor Unite ca țară frun
tașă a Jocurilor Olimpice. Ziarele 
relevă faptul că Olimpiada s-a des
fășurat sub semnul consolidării 
prieteniei între sportivii diferitelor 
țări.

Referitor la aceasta „Sunday 
Express" scrie : „In sunetele fanfa

relor și impresionantului nnn olim
pic, interpretat de un cor de cl- 
teva sute de persoane, în ziua în
chiderii Olimpiadei sportivii au de
filat braț la braț — americanii cu 
rușii. A fost un spectacol minunat.

Ziarul „Sunday Dispatch" subli
niază că actuala Olimpiadă s-a 
desfășurat într-un climat de pace 
bazat pe cele mat nobile idealuri.

Corespondentul ziarului „News 
of World" declară că recenta O- 
limpiadă va intra în istorie ca u- 
nul din evenimentele care au con
tribuit la întărirea legăturilor din
tre sportivii lumii sub semnul pă
cii.

Cunoscutul atlet englez Bannis
ter scrie într-un articol publicat în 
ziarul „Sunday Times" că sportivii 
sovietici s-au remarcat cu deose
bire în acele ramuri de sport care 
cer un antrenament minuțios și. de 
asemenea în jocurile de echipă

Comentînd victoriile lui Kuț, 
Bannister remarcă: „Probele de
5000 și 10.000 m au arătat că glo
ria Iul Zatopek a fost preluată de 
Kuț, care, după mine, nu și-a spus 
încă ultimul cuvînt".

Ziarul „Daily Telegraph and 
Morning Post" subliniază că la 
Melbourne spiritul olimpic a fost 
respectat, stimulînd întrecerile 
prietenești și loiale dintre tineri.

★
— MELBOURNE 10 (Agerpres). 
Presa australiană acordă o mare

atenție rezultatelor finale ale Jocu
rilor Olimpice. Ziarele „Sun" , șt 
„Argus" publică clasamentul ne- 

’ oficial pe puncte și tabelul cu re
partiția medaliilor. Toți comenta
torii subliniază în unanimitate ma- 
[rele succes al sportivilor sovietici, 
[care în întrecerea cu puternicul lor 
iadversar, echipa S.U.A., se află pe 
[primele locuri.

J Ziarul „Argus" scrie că pentru 
[prima oară după 60 de ani de cînd
• au fost inițiate olimpiadele moler- 
ine, S.U.A. cedează onorurile în- 
[tîietății olimpice unei alte țări, atît 
[în ceea ce privește numărul meda
liilor de aur cît și al punctelor 
jobținute.
• ★
[ STOCKHOLM 10 (Agerpres). 
[ Toate ziarele din Stockholm pu- 
iblică reportaje și comentarii ale 
,corespondenților din Melbourne cu 
[prilejul închiderii celei de a XVI-a

(continuare în pag. a 7-a) /



Printre tinerii din Valea Teancului

înalta semnificație a anor strălucite victorit

Am coborît din tren la Vernești. 
De aici pînă la Valea Teancului — 
punctul final al călătoriei mele — 
sînt vreo 4 km. La nevoie, fi 

și pe jos. Dar...
In toiul frămîntărilor aud un 

glas bărbătesc care întreba : „Mer
ge cineva la Valea Teancului?".

_Și iata-mă în căruță alături de 
▼. Untaru (așa mi s-a recoman
dat tînărul meu însoțitor) directo
rul căminului cultural din Valea 
Teancului. Normal, discuția a lune
cat spre sport, spre Spartachiadă.

— Am mai luatjcîteva jocuri de 
șah, mi se adreseaiă tînăml Lhrta-

Intr-adevăr, deși mai era numai 
oră pînă să pășim într-o nouă zi.

bancheri ca Chrissoveloni și alțt 
cîtiva aidoma acestora. Și cam la 
atît se reducea totul.

In „Gazeta Sporturilor" din 1936, 
unul dintre profesorii de educație 
fizică, scria cu vădită amărăciune: 
„Știți cît cere sportul romînesc ca 
să poată fi reprezentat la Olimpia
dă? Un mizerabil milion de lei 1 Ei 
bine, în țara romînească se pot găsi 
multe milioane pentru fălcoieni, 
pentru aparate de zburat din car
ton, pentru toate excrocheriile, însă 
bugetul nu permite o apăsare cît 
de mică din partea sportului".

Este limpede. Diferența dintre 
situația de atunci și cea din anii 
regimului democrat popular vor
bește de la sine. Așa se explică 
faptul că abia în 1952 țara noastră 
reușește să obțină prin Iosif Sîrbu 
prima medalie olimpică de aur și 
că acum, la a XVI-a Olimpiadă, 
am obținut 5 medalii de aur, 3 de 
argint și 5 de bronz, trofee mai 
glorioase decît tot ce s-a obținut 
în peste 40 de ani de sport în re
gim burghezo-moșieresc.

Mulțumirile pe care în mod fi
resc sportivii victorioși le adresea
ză partidului și guvernului nostru 
capătă astăzi, cînd sportul din R. 
P. Romînă s-a afirmat definitiv 
pe plan mondial, o înaltă semnifi
cație. Ele confirmă adevărul ele
mentar că mergînd mai departe pe

de partid, muncind 
pentru îndeplinirea 

ne revin fiecăruia, 
bogate vor răsplăti

(Urmare din pag. 1)

Au fost pe aceste meleaguri șl 
tn anii dinaintea puterii populare 
tineri înzestrați de natură eu mi
nunate calități pentru a deveni 
sportivi de vază. Unii au și deve
nit, vînzîndu-și cei mai buni ani 
ai tinereții lor, pentru a-i îmbogăți 
pe acei ce trăiau exploatîndu-le ta
lentul. Așa a fost în fotbalul pro
fesionist și în cîteva cazuri în box. 
In rest, mai nimic. Intr-o țară bo
gată, cu un popor sărăcit de ocîr- 
muiri nedrepte și lacome, în care 
bugetul statului era înghițit în va
luri de fraude scandaloase și sper- 
țuri regale uriașe, nu se găseau 
fonduri pentru dezvoltarea sportu
lui. Doar o mînă de boernași și 
cîțiva feciori de bani gata puteau 
să-și permită luxul practicării spor
tului amator. Prinți ca Bibescu și 
Bîzu Cantacuzino. boeri ca Stroici,

ce
mai 
tuturor.
a menține locul ocupat.

drumul arătat 
cu entuziasm 
sarcinilor 
roade și 
strădania

Pentru
pentru a urca și mai sus pe trep
tele cele mai înalte ale consacrării 
mondiale, sportivilor noștri le re
vine o mare răspundere. Dar mun
ca lor entuziastă este închinată 
unui țel din cele mai nobile: creș
terea gloriei patriei iubite. Și re
zultatele bune de ptnă acum în
drituiesc oele mai avîntate speran
țe.

Echipa C.C.A. a primit ieri 
cupa și tricourile de campioni 

la fotbal
0 .totuși. tinerii țărani muncitori din 
comuna Valea Teancului nu se în
durau să 
șah.

La una 
un băiat. 
Dumitru. Elena a cerut să fie în
scrisă în grupa băieților. „Chiar 
dacă vot pierde a spus atunci Ele
na — cel puțin am ce învăța. B 
joacă mai Jart". Și iată că acum, 
în liniștea deplină, vocea Elenei s-a 
auzit: mat 1 Și tînărul Stan, deși 
părea? lnciud^ a Iciijjttf-o totuși 
pe EWa peMnArn» să victorie.

Kind pe rînd, tinerii Rovin^Ma-

cu. Toma Tudor, Emil'Mocanu ș a. 
se sculau de la mesele de <ah- 
Re fețele lot* se putea citi bicuria 
primei victorie Dar cîte emoții mai 
sînt pînă Ta ultim* rundă, qînd vor 
fi cnnoacuți campionii pe colectiv, 
cei ce vor reprezenta tineretul 
Valea Teancului la întrecerile 
pei superioare a Spartachiadei 
iarnă a tineretului I De aceea. 
Alei. Icnită, Mihai Miu, Paul 
cclae. Marcel Nicolae șa. deși în
vinși în prima rundă, n-au, descu
rajat. Ei sînt hotărtti să se rn- 
treneze întens
cît mai adîne tainele. jocului de 
șah. •
Al. Andronescu — corespondent

părăsească mesele de

din mese jucau o fată și 
Elena Huldubău și Stan

Răsfoind calendarul sportiv 
pe 1957--.

viitor, activitatea 
din orașul și regiu- 
anunță deosebit de

ru-.fa/d de numărul de înscriși la P® rlnd- Uneru Kovint'u
jpoA, garniturile de care Jîspint^i ex-
rtni insuficiente.

★
Am ajuns In sat. în mijlocul co- 

munei o clădire impunătoare: că- 
■Hnul cultural. însoțit de «nărui 
Untaru am intrat în sala mare, 
spațioasă. Mai mult de 50 de tineri 
țărani se rînduiseră în jurul me
selor de șah, unii jucînd, ‘alții’ pri- 
yind la cei ce se întreceau. Ne-a 
Intîrapiaat profesorul de educație 
fizică Stelian Dumitrescu, „părin
tele" șahiștilor din comună.

— Puțini ia sală, remarcă direc
torul. Mă așteptam la mai' mul ți.

— Au fost, răspunse profesorul, 
«a jucat fi au plecat. Gîndiți-vă că 
e aproape 11 noaptea".

din 
eta- 

de 
nici
Ni-

pentru ■ pătrunde

CORESPONDENȚA DIN CLUJ
O „ȘCOALA A SCRIMEI"

In orașul nostru scrima 
bucură de aceeași popularitate 
care o au luptele la Lugoj, ori, 
mai elocvent, handbalul la Sibiu... 
Tocmai de aceea nu mai surprinde 
■umărul mare de tineri (unii abia 
de-o șchioapă) care încrucișează 
floreta ori sabia pe planșele diferi
telor săli de antrenament.

O astfel de „școală a scrimei" a 
luat ființă și în cadrul cercului 
sportiv „Tînărul Dtnainovist" din 
Cluj, școală pe care o conduce 
maestrul sportului Zoltan Uray. 
Renumele consacratului floretist, 
«are a obținut succese răsunătoare 
pe planșele din marile capitale eu
ropene, ca șl popularitatea scrimei, 
au atras nu mai puțin de 40 tineri 
amatori...

De la prima lecție a trecut mai 
Wne de jumătate de an. Totuși, 
timpul relativ scurt, nu l-a împie
dicat pe tînărul antrenor să 
bîndească frumoase succese, 
anii dintre elevii săi, eare 
detașat net, Uray îi numește 
torul scrimei clujene". Și este 
aă-i cunoaștem și noi: Gheorghe 
Bonga, Nicolae Nemeș, Maria Cer- 
veny, Nicolae 
Fediuc.

se
pe

data aceasta, despre ac- 
care colectivul Dina mo 
inițiat pe plan competi- 
cinștea celei de a IX-r 
a Republicii noastre.

„Cupa 30 
numeroase

name. De 
țiunile pe 
Cluj le-a 
țional, In 
aniversări

Competițiile dotate cu 
Decembrie" cuprind 
discipline sportive. Multe dintre 
concursuri sînt în curs de desfășu
rare, cum sînt întrecerile de votei 
(juniori și junioare), gimnastică 
(juniori și junioare), șah și tenis 
de masă (masculin și feminin) la 
care participă peste 150 de sportivi 
clujeni.

Pentru anul 
competiționaiă 
nea Bacău se 
bogată. In această privință calen
darul sportiv al comitetului- regio
nal G.E.S. Bacău pe 1957 repre
zintă un ghid suficient de edifica
tor.

Dintre competițiile de iarnă ce 
vor fi organizate, cea mai impor
tantă se anunță „Traversare^ Ceah
lăului"„

în cinstea Zilei Internaționale a 
Femeii — 8 Martie — Ia Buhuși 
se va organiza o competiție dc 
baschet, iar la Tg. Ocna și Bacău 
concursuri de schi (probe de fond 
și ștafetă).

La handbal, calendarul sportiv al 
regiunii prevede — pentru prima 
oară organizarea unui campionat 
de pitici și juniori.

Comisia regională de șah orga
nizează în cursul lunn septenibrie 
„Cupa Moldovei", competiție de 
mate ampldare la care vor ii invi
tați cei mai buni șahiști din regni- 
ttiie Suceava, Galați și Iași. Tot Ia 
șah, in aceeași lună se va desfă
șura un campionat rezervat pionie
rilor.

De rsemenea, este In proiect o 
întilnire între șahiștii regiunii și 
un grup de șahiști din R. S. S. 
Moldovenească.

O disciplină căreia 1 se rezervă 
o mare atenție, este trînta. In a- 
nul viitor cei mai buni specialiști 
se vor întrece în „Cupa Secerișului 
și Treierișului". Competiția este 
deschisă tuturor categoriilor.

Oină n-a fost nici ea neglijată. 
Cea mai importantă competiție in
titulată „Cupa G.A.S. fi S.M.T." 
se va desfășura la Răcăciuni, 
organizarea consiliului regional 
col ta. ,

Deosebit de interesantă se 
nunță și competiția de tir prin 
respondență, care va avea loc în 
compania trăgătorilor ploeșteni. 
Tot la tir, orașul Buhuși va găz
dui pe concurențli ce se vor întrece 
în „Cupa Prieteniei Romino-Sovie- 
tice".

Calendarul sportfv al regiunii 
Bacău mai prevede întîlniri la hal
tere, box, motociciism și atletism. 
(De la sub redacția noastră din 

Bacău)

Ieri la amiază a avut 
diul C.C.E.S. festivitatea 
cupei și a tricourilor de 
echipei C.C.A., care a cucerit titiul 
pe anul 1956. Inmînîndu-le cupa și 
medaliile, tov. Tudor Vasile — Di
rectorul Fotbalului din C.C.F.JS. — 
i-a felicitat pe jucătorii și antrenorii 
echipei C.C.A. pentru frumoasa tar 
performanță, i-a îndemnat la o ac
tivitate și mai rodnică, urîndu-ie 
succese și pe viitor.

Cu această festivitate, s-a consu
mat și ultimul act al campionatului 
republican pe anul 1956.

loc U s4- 
decemărg 
campioni.

Cît mai multe terenuri de fotbal. Dar nu numai 
de fotbal...>

Benzedi și frații

în
Re-

a- 
co-

COMPETIȚII
DE 30

IN CINSTEA ZILEI 
DECEMBRIE

Din nou avem prilejul să vor
bim despre colectivul sportiv Di-

EM. BOCOȘ 
corespondent regional

că— Poftim! Să vedem cine se mal găsește să ne critice 
amenajăm doar terenuri de fot bal...

Dramețind prin țară, aproape 
că nu întîinești așezare in ca

re să nu se fi ridicat, în ultimii 
ani, o bază sportiva. De cele mai 
multe ori însă, privirile paulă za
darnic altceva decît terenul de iar
bă mărginit de dungj albe, cu .cite 
o poariă 'la fiecare extremitate,'alt
ceva decît „tradiționalul" teren de 
fotbal. Nu vom încerca să facem 
o discuție despre fotbal (nici nu es
te in intenția noastră) dar, trebuie 
să spunem din capul locului că nu ne 
sînt de loc bfr&ne importanțele 
contribuții pe care, sub diferite for
me, fotbalul le aduce la dezvolta
rea generală a sportului nostru. 
Deci : nicio aversiune față de fot
bal. Dimpotrivă !

încercăm o bucurie de nedescris 
ori de cite ori poposim pe un teren 
de fotbal. Dar, cir de amară este 
dezamăgirea pe care o încercăm a- 
tunci cînd, părăsind terenul „celor 
22" căutăm —■ de multe ori In van 
— alte locuri de întilnire a tinerilor 
sportivi. Oare așa stau lucrurile 
pretutindeni ?

nici un poligon de tir ? Numărul 
foarte redus al bazinelor de înot, al 
sălilor de sport, al pistelor de at
letism șl, în special, al poligoane
lor de tir (existente doar în 2—3 
regiuni) reprezintă, un serios Sem
nal de alarmă. Nu mai insistăm 
asupra faptului că în aproximativ 
90 la sută din sate și comune (și 
In multe orașe) nu există nici o 
Sală de gimnastică șt nici Inie ar 
un portic. Situația este, din pocale, 
asemănătoare ți tn ceea ce privește 
bazele nautice, foarte rar intUnite 
chiar pe „traseul" Dunării ••

F

Iată dar că, deși s-a . înregis
trat o considerabilă creștere a 

'• numărului de baze sportive, 
^specializarea" lor a rămzts Încă o 
problemă nerezolvată care frlnează 
direct dezvoltarea unor ramuri de 
sport deosebit de 
durile tineretului: 
gimnastică, etc.

In flecare an.
acțiuni centrale (Luna construcții
lor și a amenajărilor de baze spor
tive) sau locale (în preajma des
chiderii fiecărui sezon sportiv, îna
intea competițiilor de masă) spor
tivii din zeci de colective muncesc 
cu dragoste la amenajarea dc noi 
baze. Șl, de fiecare dată, crește nu- 

1 mărul terenurilor de.„ fotbal.
„Cît mai multe terenuri de sportl" 

— este un îndemn căruia masele 
de sportivi i-aii răspuns totdeauna 
CU entuziasm. Un îndemn la -care 
ne-am permite să adăugăm însă: 
„Dar nu numai terenuri de fot
bal"...

populare în tîn- 
canotaj, inert, tir.

r b
ca prilejul unor

Mișcarea de cultură fizică și sport 
din țara noastră se mândrește 
astăzi cu aproape 8000 de ba

ze sportive. Cîteva situații statistice 
ne ajută să stabilim că, dintre a- 
cestea, mai bine de 6000 au fost 
amenajate la sate. E drept, in mul
te comune (Ciba Nicolești, Troița, 
pteas, Orțișoara, Giarmata) există 
adevărate stadioane cu terenuri de 
fotbal, de volei și baschet, cu pistă 
de atletism.

Dar, în marea majoritate a sate
lor noastre ca și în numeroase -o- 
rașe, singura bază sportivă o 
prezintă terenul de fotbal. Șl, 
excepția cîtorva regtuni tn care 
renurile de fotbal servesc și ca 
de întilnire a celor care au îndră
git handbalul șl rugbiul, activitatea 
sportivă se rezumă și ea numai la 
fotbal.

Cifrele sînt uneori argumente din 
cele mai puternice. Să facem apel 
la cîteva din ele, pentru a ilustra 
o situație care ne bucură dar... nu 
atît cit am dori. Din cele 6076 de 
baze sportive de ta sate, aproape 
5600 sînt terenuri de fotbal. Pro
centajul este tot atît de ridicat șl 
la orașe. Avem deci mii de terenuri 
de fotbal. Această constatare ne 
bucură. Dar, putem încerca oare a- 
celeași simțăminte atunci cînd ne 
amintim că, de exemplu, tn regiu
nea București (cu excepția Capita
lei) sînt numai două terenuri de 
baschet, o singură sală de gimnas
tică, o singură sală de lupte fi„.

re- 
cu 
te- 
loc Sumara prezentare a unuia din 

principalele aspecte privind 
problema bazelor sportive na 

are scopul de a servi doar drept «- 
naliză a unei situații existente ci — 
in primul rînd — de a orienta au
toarea activitate a colectivelor spor
tive în acest domeniu.

Vremea, deosebit de favorabilă 
continuării campaniei de amenajări 
sportive, poate fi folosită pentru 
creșterea numărului de terenuri 
simple, terenuri de fotbal, dar na 
numai de fotbal ci ți de volei, bas
chet...

Tot atît de importantă ni se pare 
fi problema folosirii bazelor spor
tive, mai ales acum, tn perioada de 
iarnă. Dar, acesta va fi ’subiectul 
unor viitoare discuții despre ba
zele sportive.

DAN GIRLEȘTEANU



LĂTRATUL „VOCII” ȘI SUCCESELE NOASTRE OLIMPICE
Pare-se profunda indig

nare Șl nemărginitul dispreț cu 
car» poporul nostru a întîmpi- 
nat minciunile sfruntate și ca
lomniile ordinare ale „Vocii A- 
mericii" nu au ajuns pină la u- 
rechlle celor care-și varsă pe 
calea undelor veninul împotriva 

noastră. Sau, lipsiți de orice ur
mă de rușine, ei își astupă ure
chii» și continuă să

a
mintă și 
primi unmai sfruntat pentru 

dolar mai mult.
După ce au bătut 

record al minciunii
adevăratun 

afirmînd, de
pildă, că ,,în București, chipuri-

au fost „așteptări- 
care făcîndu-și din 
calomnii o prole
ne Împroașcă țara

grijă cu a- 
au fost de- 
clasamenful 
la Jocurile

le, circulația ar fi interzisă de 
la orele 19 la 7 dimineața**, 
lată că abordînd un alt dome
niu s-au făcut și mai de rîs.

Căutind să demoralizeze pe 
sportivii noștri care la Melbour
ne urmau să apere culorile 
scumpe ale patriei, ei au decla
rat că aceștia „nu vor fi la 
Înălțimea așteptărilor**. Nu pu

tem ști care 
le“ acelora 
minciună și 

sie bănoasă, 
cu noroi. Dar știm că așteptă
rile poporului nostru, care-și în
conjoară sportivii cu 
devărat părintească, 
pășite. Locul 8 in 
medaliilor obținute
Olimpice de la Melbourne și lo
cul 11 in acela al întregii Olim
piade (inclusiv întrecerile de că
lărie de la Stockholm) este peste 
orice așteptări. Și să nu uităm 
de fel că la Jocurile Olimpice 
de la Melbourne au luat parte 
delegații din 67 de țări. Iată 
deci că sportivii Republicii noa
stre populare, campionii olimpi

cii — olimpfkbnii noștri — au 
dat o puternică lovitură peste 

botul potăilor de la „Vocea Ame
rica**. . .

.4 Dar, în comentariul lor calom
nios, cu nerușinarea aceluia lip
sit de orice răspundere, ei a- 
firmă, nici mai mult nici mai 
puțin că: „sportivii care au 
șanse la această olimpiadă apar
țin vechii pleiade de atleți ro- 
rnîni crescuți nu de regimul
R.P. Romine, ci în atmosfera de 
libertate (!) dinainte de venirea 
la putere a comuniștilor (adică 

.libertatea asupririi minorităților, 
J libertatea bandelor legionare și 

a fascismului antonescian ! — 
N.R.). Ne gindim la Lia Mano- 

Du, la Gh. (? poate Mircea —
N.R.) Dobrescu, la Gică Likyar
dopol sau fa lolanda Balaș, ca 
să pomenim pe cîțiva dintre ei“.

Unde ești baroane von Mun- 

chausen — rege al mincinoșilor 
— să te recunoști învins de ur
mașii tăi de la „Vocea Ameri- 
cii ”? Este drept că ai face con
testație împotriva omologării a- 
cestui record al minciunii pe 
motivul întemeiat că în vreme 
ce tu erai un biet.... amator, 
năimiți! „Voc:i“ sint profesio
niști sadea. Semnăturile lor se 
aștern cu regularitate pe statele 
„fabricii de calomnii" din slujba 
cercurilor agresive americane.

Dacă mai există un singur ce
tățean din țară care să se mai 
îndoiască de adevărul evident că

„Vocea** minte cu nerușinare, 
acesta are acum o nouă dovadă, 
cum se zice în drept, irefutabilă. 
Lia Manoliu are 24 ani, Mircea 
Dobrescu — 26, iar lolanda Ba
laș doar 20. Este limpede că... 
„vechea pleiadă de atleți romîni 
crescuți nu de regimul R.P. Ro
mîne. etc.” la care se referă 

„Vocea*1 era unică în felul ei: 
avea sportivi care erau în vîrstă 
de 12. 14 și chiar 8 ani... Bă
nuim că atîta carte mai 
cretinii calomniatori pentru 
face o simplă scădere 

tntiia elementară 1
Unul singur dintre 

(și nu „atleții") citați
In vîrstă .Este vorba de Gh. Li
kyardopol (prietenii îi spun Glcu 
și nu Gică), în vîrstă de 44 
ani, care a practicat sportul și 
înainte de anii puterii populare.
Dar pe vremea aceea Likyardopol, 
era... înotător. Și cine ar avea 
îndrăzneala să compare perfor
manțele de pe atunci ale înotă
torului Likyardopol, cu acelea 
ale campionului de tir, de două 
ori consecutiv cîștigător al me
daliei de bronz la ultimele O- 
limpiade ?

au
a

de clasa

răspunde astfel 
și guvernului 

tineret, față de

sportivii 
este mai

Populare 
lătrăturilor 

Ei își vor

lă-
a-
In 
E-

ȚICU S1MION

... Dacă vă grăbiți, nu e neapărată nevoie să citiți rindurile de mai sus, pentru a afla cum „gospodărite" bazele
sportive ale colectivului Energia I. C. din Baia Mare. E suficient să priviți o clipă fotografiile trimise de corespondentul nostru V. 

Săsăranu...

că aceștia, cu tot 
nu puteau decit 

se afirme pe plan 
datorită vitregiei

Nimeni nu spune că în vre
murile orînduirii burghezo-mo- 
șierești noi nu am avut sportivi 
înzestrați. Dimpotrivă! Este a- 
devărat însă 
talentul lor, 
arareori să 
internațional 
guvernanților. Aceia dintre spor
tivii care s-au afirmat, în con
dițiile grele de pe atunci — cu 
deosebire boxeri și fotbaliști — 
Se bucură în R.P. Romînă de 
stima tuturor. Noi nu confun
dăm pe sportivi cu cei ce trăiau, 
exploafînd pe sportivi. Astăzi 
foști sportivi vestiți ca boxerii 
Lucian Popescu, Gh. Chiria?, I. 
Popa și alții sînt antrenori și 
au pus și ei umărul în pregăti
rea boxerilor care prin talentul 
lor au dus la a XVI-a Olimpia
dă boxul rominesc la afirmarea 
mondială. Tot astfel fotbaliști 
talentați ca Em. Vogi, Gh. Po
pescu, Ștefan Dobai, și atîția 
alții sînt antrenori și muncesc 
cu dragoste și pricepere la ridi
carea nivelului acestei populare 
discipline sportive. Da, așa este 
în R.P, Romină: sportivii vechi 
și noi, își unesc forțele pentru a 
spori prestigiul patriei în lume.

Tocmai asta îi doare pe tră
dătorii aciuiți sub protectoarea 
aripă a patronilor diferitelor 
„Voci”. Ei își dau seama că 
sportivii R.P. Romîne devin cu- 
noscuți, apreciați in întreaga 
lume. Și aceasta ii doare mult, 
așa cum ti doare orice succes 
obținut de poporul nostru, care, 
scăpat pentru totdeauna de ex
ploatarea moșierilor și capitali
știlor 
cește 
înalțe 
noasă 
să trăiască 
De aceea spumegă vînduțil 
la „Vocea Americii** și 
„Voci” improșcînd cu noroi.

Strălucitul succes al sportivi
lor noștri la Olimpiadă este o 
urmare firească a condițiilor tot 
mai bune create de regimul de
mocrat-popular tuturor tinerilor 
din patria noastră care vor să 
facă sport Cit de plin de sem
nificați» este faptul că patriei 
i-au fost aduse în dar un splen
did buchet de victorii olimpice 
de fii ai diferitelor naționalități 
conlocuitoare care se bucură de 
cele mai largi drepturi în Repu
blica Populară Romină! Sportivii 
noștri sint cu toții mindri și feri
ciți că au putut 
grijii partidului 
nostru față de 
fiii poporului.

Și tinerii talentați ai patriei 
noastre libere vor duce și mai 

sus gloria Republicii
Romîne, în pofida 
potăilor dolarizate. 
ridica necontenit măiestria spor
tivă, gîndindu-se la înțeleptul 
proverb: „Clinii latră — caravana 
trece**.

autohtoni și străini, mun- 
cu sîrg și spor, să-și 
o casă nouă, mai lumi- 

și mai confortabilă, în care 
fericit—socialismul, 

de 
alte

Mîîne încep finalele tampîonatetor InMnft 
de lapte

Inceptnd de mîine și pină sîmbă- 
tă se desfășoară în Capitală finale
le campionatelor individuale, de lup
te clasice. La aceste întreceri parti
cipă campionii de regiuni. maeștrii 
sportului și sportivii de categoria

I-a. Se scontează pe prezența Bnrt 
număr de circa 140 de luptători.

întrecerile se dispută ta sala Di
namo, dimineața de la ora 10 0 
după amiază de la ora 17.

A’« se poate spune că antre
norul Ion Szanislo nu are ta 
urma sa o ^carieră"_ prodigi
oasă. Peste tot unde a jicticaT 
(la Simeria, Vișeu, Baia Mar» 
și in ultimul timp la 
Cluj), se bucura de o 
tale rar inii -jtd. Ce e 
insă, nu in fața sport n 
a_ ospătarilor care ii cu 
ca pe un cal breaz Spo-t oii 11 

lean mai rar. El U dedica
de a-'.'fcf, ș o epigramă: r-cg exemplificări. Duoă 5

să pierzi' o zi

O ostiei de „ședințe" s-a fi
net x la restaurantul 23 August. 
Intr-un cadra intim, Szanisla 
prezenta termica „golulri" In pa
hare. cu„. exemplificări:

— ^-Dapd cam cd struneam, 
dragii mei elevi, conținutul unși 

, v pahar se poate gol! dară armd- 
^ricare'e procedee: dirvr-o inght- 
b- țttură. din mai multe, prin sne- 
•biturt lungi sau scurte. Bineîn- 

'țeles. fiecare procedeu era ur-

. ore de... antrenament vinicol,
.. - - noapte jucătorii Iosif Birsan, Ion Fulop

ȚU f. cauți pe-o carare t ș/elan Simonfi fiind in., for
mă, au început să se lege dt 
oameni. Unul dintre cel acostați 
și loviți a fost too. Ion Crlstes- 

: ca, președintele C.F.S. raional, 
care mtnca la o masă

Deocamdată, au fost luate ct- 
teoa măsuri: Colectivul sporii» 
Voința l-a exclus pe Iosif Bir
san dtn rindurile membrilor lui. 
tar ceilalți doi zurbagii au lost 
suspendați pină la decizia Tribu
nalului, care ii va judeca pentru 
huliganism.

Dar de ce, pină în prezent, co
lectivul sportio Energia-Metal al 
Aiud nu a luat nici o hotărîre 
cu privire la antrenorul Szanls- 
lo Ion, cel care i-a pregătit pe 
fotbaliștii din Aiud pentru astfel 
de... „performante" 7

EMIL BOCOȘ

Gospodari, nevoie mare!

Pe cind et umblă pe... șapte I
„Jn ultimii timo a ajuns (nu 

știm cum) la eoMpa de fotbal 
Energia-Me/a/’d din Aiud, care 
activează în cadru! camviomlu- 
lul regional de fotbal.' încă din 
primele săptămini. el a depus 
o... muncă asiduă, împărtășind 
tinerilor jucători din bogata sa 
experiență... acumulată in de
cursul anilor. De la antrenamen
tele de fotbal de cele mai dese 
ori lipsea. Intr-una din zile, vă- 
zînd un număr mic de jucători 
care făceau antrenamente sin
guri și inlrebîndu-i unde se află 
antrenorul Szanislo și ceilatți 
jucători, ni s-a răspuns: „E la o 
„ședință" tehnică, unde discută 
o problemă vitală: „golul** din... 
pahare.

■

Orice vizitator al orașului 
Baia Mare, dornic să admire 
monumentele istorice și cuinile 
din această urbe, trebuie, nea
părat să-și facă drum și pe la 
acareturile... sportive gospodă
rite de colectivul sportiv ,Jc- 
ner g ia I.C." Baia Mare.

îndatoritori cum slntem, noi 
punem la dispoziția vizitatorilor 
un „ghid fotografic".

Priviți imaginea nr. 1 ca 
atenție... E vorba de primul 
monument... istoric sportiv a! 
orașului: sala de gimnastică a 
colectivului sportiv. După cum 
vedeți, ca să ajungă să sară 
peste „calul" și „capra" din 
această sală, sportivul trebuie 
să facă un salt și mai grozav 
peste... coșurile, gălețile și 
zile depozitate în imediată 
proDiere. Fără îndoială, că 
acest fel, colectivul sportiv 
nergia I.C. își aduce o serioasă 
contribuție în dezvoltarea spor
tului gimnasticei, îmbogățind ou 
un nou capitol proba de... exer
ciții liber alese!

Dar să ieșim din sală (nu
mai dacă reușim să facem acest

vecină.

lucru fără nici o vătămare f) 
și să pornim spre stadionul E- 
nergia I.C. tot din Baia Mare. 
Priviți cu atenție imaginea 
doua... Aci a fost un gard pe 
vremuri. Acum, parcă a suflat 
un uragan nimicitor și iată, 
din el n-au mai rămas decit 
niște amărtte de șipci ca niște 
trofee glorioase. Din această 
pricină, spectatorii privesc me
ciurile de pe tușă și, uneo'i. 
nu ezită să intre și pe teren ca 
să se „explice" meu in voie cu 
jucătorii și arbitrii...

Să nu credeți că noi stntem 
singurii care am observat a- 
ceste lucruri. Ehei, s-au mai 
găsit mirjți înaintea noastră 
din Baia Mare care au criticat 
în ședințe și în presa locală 
„grija părintească" a colectivu
lui Energia I.C. pentru bazele 
sale sportive...

Probabil că cei din conducerea 
colectivului sportiv vor lua, 
totuși, măsuri. In orice caz, le 
promitem că vom trimite foto
graful nostru peste o lună ca 
să fotografieze... „măsurile"!

G. MIHALACHE



Odată cu desemnarea campioanei masculine, Locomotiva BucureșS
Echipele noastre fruntașe de volei și-au încheiat activitatea oficială

In săptămâna aceasta la Cluj 
'ETIflI DE TENIS DE MASĂDOUĂ IMPORTANTE kl1’

I Cei care au fost prezenți dumi-
• nică dimineața la bazinul de înot 
;de la Floreasca au putut asista Ia o 
‘întrecerea de polo pe apă neobișnu- 
tilă. Pentru prima oară s-a organi- 
•zat în Capitală o competiție de polo 
;pe apă rezervată echipelor de... pi- 
:tici. Cei mici au manifestat un de- 
■ osebit interes față de acest sport și 
:au țin să participe încă din prima
• etapă în număr mare, atît ca jucă
tori cît și ca... spectatori. La com
petiție, care este dotată cu cupa lî-

Q’i ii

Campionatele republicane de vo- 
lei au luat sfîrșit. In ultima eta
pă, atenția amatorilor de volei s-a în
dreptat spre cea mai importantă par
tidă, Locomotiva București—Dina, 
mo București, care avea să desem
neze pe campionii țării. La capătul 
tmui mecj disputat, după o între
cere dîrză de peste două ore, fero
viarii au reușit să iasă învingători, 
menținîndu-și titlul și pe anul 
1956.

Valoarea foarte apropiată dintre 
cele două formații ca și situația e- 
chilibrată din clasament au dat a- 
cestci întîlniri un caracter special. 
A fost mai mult un meci al „ner
vilor". Intr-adevăr, echipa Care 
dovedea mai mult calm, cît mai 
puține momente de nervozitate și 
dezorientare trebuia să învingă. Și 
această echipă a fost Locomotiva 
București. Victoria ei este pe de
plin meritată, pentru că formația 
feroviară a știut să se redreseze 
după un început ștab și să cîștige 
cele două seturi indispensabile ob
ținerii calității de campioană, iar 
apoi în final, plină de încredere, a 
mers sigur spre victorie. La suc
cesul feroviarilor au contribuit în 
egală măsură următorii jucători: 
Ponova, Crivăț, Plocon, Nicolau, 
Răducanu, Lăzărescu, Păunoiu și 
Erdcly.

Dinamo a început curajos me
ciul și lăsa impresia că-i va pune 
în mare dificultate pe locomotiviști. 
In primul set" dinamoviștii au 
demonstrat calități frumoase și un 
joc eficace, dar ei au avut o că
dere inexplicabilă în setul următor, 
cînd au pierdut ritmul viu de joc 
pe căre-1 imprimaseră, siguranța în 
acțiuni și totodată perspectiva re
ușitei. Inconstanța a caracterizat 
ca de obicei, această echipă frun
tașă care s-a bizuit mai mult pe 
Novac, Apostol. Derji (parțial) șl, 
spre sfîrșit, Miculescu. Deși întîl- 
nirca Locomotiva-Dinamo nu a dat 
satisfacție deplină pe plan tehnic, 
ea a constituit totuși un spectacol 
palpitant prin evoluția scorului. 
Pentru dîrzenia și combativitatea 
ambelor echipe, pentru energia ri

Campionatul de box pe echipesipită de-a lungul celor cinci se
turi. jucătorii merită toate felici-
țările noastre.

Ultima etapă a confirmat și as
censiunea valorică pe care o înre
gistrează în ultimul timp for
mația bucureșteană Progresul 
I.T.B. După un reușit tur de forță, 
•acela de a cîștiga acum o săptâ- 
mînă, la interval de o zi, două me
ciuri în deplasare la Arad și Timi
șoara. iată că jucătorii Progresului 
au realizat o victorie de prestigiu 
în fața reputatei echipe C.CA. De 
aceea, locul III pe care l-a ocupat 
în clasamentul final, in urma aces
tui succes, este pe deplin meritat. 
O comportare merituoasă a avut 
și formația clujeană Progresul, In- 

•discutabil cea mai bună echipă din 
provincie, care s-a clasat pe locul 
IV înaintea C.CA.

Prin victoria ei clară asuora jti- 
-cătoarelor de la Dinamo București, 
Locomotiva București și-a asigurat 
locul III în ierarhia celor mai bune 

■echipe feminine de volei. O preced 
doar Progresul C.P.C.S., campioa- 

rha țării pe anul 1956, și Știința 
I.C.F. O creștere am remarcat și 

11a cea de a IV-a formație din cla
sament, Dinamo București, căreia 

lînsă îi lipsește experiența pentru a 
•obține rezultate mai bune.

O întrecere de polo neobișnuită...

Iată clasamentele celor două 
campionate:

Masculin

1. Locomotiva Buc.
X Dlnamo Buc.
X Progresul XT.B.
4. Progresul Cjuji
5. C.C.A.
t. Energia Or. Stalin
7. Știința Arad
8. Știința Timișoara
S. Progresul Galați

U W 1 83:11 35
18 15 3 M:13 33
1B 12 8 43:31 30
18 n 7 44:36 29
18 1« 8 44:33 28

16 8 8 31:31 24
17 7 10 32:40 24
17 5 12 31:43 22
18 3 15 20:46 21

Retrogradează Progresul Galați 
și Dinamo Constanța (retrasă). 
Promovează Energia Constr. trustul 
3 Buc. și Știința Iași. Ultimele me
ciuri restante Știința Timișoara— 
Energia Or. Stalin și Știința Arad 
— hnergia Or. Stalin se vor desfă
șura la 16 și respectiv 18 dec.

Blocajul prompt efectuat de doi .veterani' ai Progresului
I.T.B. (Medianu și Lazăr) a intervenit cu succes la mingea 

trasă de Mureșan (C.C A.).
(Foto M. Petrescu)

Lipsuri minore, cu urmări
majore...

Urcând sîmbătă seara treptele 
ringului în sala Dinamo, lire Drag- 
nea și Mihai Stoian nu și-au în
chipuit câ vor susține o partidă 
plină de..« peripeții Cunoscută 
fiind valoarea celor doi comba
tanți ca și deosebita lor forță în lo
vituri, ne puteam aștepta la o par
tidă de intens dramatism, la even
tuale căderi la podea, dar în nici 
un caz nu presupuneam că vor a- 
junge la un pas de... non combat 
Ce s-a întîmplat? La un moment 
dat, lui Dragnea i s-a rupt tricoul. 
Meciul s-a întrerupt cineva a aler
gat pînă la cabină, a adus un alt 
tricou și partida a reînceput N-a 
trecut însă mult timp șl, deodată, 
spectatorii au văzut cum, de fie
care dată cînd lovea Stoian, sburău 
deasupra ringului un fel de... fulgi. 
Mănușa lui Stoian se rupsese și 
seegrasul „dansa" prin aer! Cum 
pînă la schimbarea mănușii cu pri
cina a trecut destul timp, aproape 
trei minute, era cît pe aci să înre
gistrăm un non combat, datorit u- 
nei neglijențe, minoră în aparență, 
dar importantă în realitate. Asta ca 
să nu mai vorbim că, la meciul ur
mător, unul din becurile de deasu
pra ringului s-a desprins de la locul 
lui și a căzut peste cei doi boxeri! 
Morala? Organizatorii reuniunilor 

nărui Dinamovist, iau parte patru 
echipe și anume : Progresul, Dina
mo, SST și Energia. Rezultatele 
tehnice după două etape sînt urmă
toarele : SST-Energia 7—1 și Pro
gresul—Dinamo 2—2.

Sîmbătă seara s-a des'ășurat In 
același bazin, înlîlnirea de seniori 
dintre echipele Dinamo și Voința. 
Meciul a lost cîștigat cu ușurință 
de dinamoviști cu scorul de 8—2 
(4—1). Duminică dimineața s-au 
mai înregistrat următoarele rezul
tate : juniori: Progresul—Dinamo 
6—2 (2—1) ; seniori: Dinamo—E- 
nergia 9—0 (5—0).

FEMININ

X Progresul C.P.C.S.
X Știința I.C.F.
X Locomotiva Buc.
4. Dinamo Buc.
8. FI. roșie Cluj
8. Voința Sibiu
7. Voința Or. Stalin
6. Energia Buc.
9. Progresul Cluj

10. Dinamo Timișoara

18 17 1 53:14 35
1* 15 3 46:16 33
17 14 3 47:20 31
M 12 6 42:31 30
18 8 IO 37:37 26
18 8 10 32:30 26
16 7 11 29:39 25
18 4 14 20:45 22
18 2 16 19:50 20
17 2 16 16:49 16

Retrogradează Energia București 
și probabil Dinamo Timișoara. Pro
movează Ene'rgia Min. Energ. Elec
trice Buc. și Progresul Alba lulia. 
In caz că Dinamo Timișoara va 
învinge pe Locomotiva București 
în ultima partidă resTantă ce se va 
desfășura la 16 decembrie, a doua 
retrogradată va fi Progresul Cluj.

de box au datoria să se preocupe 
nu numai de ordinea din sală, ci 
și de starea materialelor.

O agreabilă surpriză a lost rin
gul de duminică dimineața, din 
sala Giulești. Cu podeaua acoperi
tă de un strat reglementar de pîs- 
lă cu prelata bine întinsă și cu
sută și cu corzile înfășurate în ca
tifea. el a oferit un excelent loc 
de întrecere pugiliștilor de la Vo
ința și Locomotiva și pentru acest 
lucru, organizatorii' (asociația 
Locomotiva) merită felicitări. 
Nu același lucru l-am putea spune 
despre ringul instalat tot în sala 
Giulești. acum două săptămîni, 
pentru meciul Flamura roșie—•
C.CA.  Cu o prelată proastă, cu 
rogojini subțiri și uzate, ringul, 
pe lîngă aspectul urît, prezenta un 
real pericol de accidente. Ceea ce 
s-a și întîmplat. Căzînd din lovi
tură de pumn, D. Mîțu s-a lovit în 
bărbie, de podeaua ringului rămînind 
„groggy"! Vinovată: Asociația Fla
mura roșie, organizatoarea reuniu
nii. Morala? Arbitrul principal are 
elementara datorie de a controla 
felul în care este amenajat ringul 
și de a lua măsurile corespunză
toare, care pot merge pînă la in
terzicerea disputării meciului.

...Și unele greșeli de arbitraj
Ne pare rău că luăm din nou 

condeiul în mină ca să aducem vor
ba despre greșeli de arbitraj. In 
primul rînd, ne oprim la decizia 
din meciul Mîndreanu-Toma Con
stantin. Așa cum recunoștea, de 
altfel, însuși Constantin Nour, an
trenorul lui Toma, decizia îl ne
dreptățește pe Mîndreanu care me
rita — fără discuție — un meci 
nul.

După cum am aflat mai tîrziu, doi 
dintre arbitrii judecători N. Albu 
și Duda, l-au văzut învingător pe 
Toma Constantin la o diferență 
minimă 60—59, iar Ion Firu s-a o- 
rientat just punctînd egalitatea: 
59—59. Greșeala arbitrilor a sur
venit — credem — in aorecierea 
ultimei reprize, cînd Toma a por
nit atacul corp la corp. Ei n-au se- 
zisat „contrele" prompte ale lui

Săptămina aceasta pasiona ții 
tenisului de masă din Cluj vor 
avea prilejul să urmărească două 
competiții importante. Intr-ade
văr, joi, vineri, sîmbătă și dumi
nică se vor desfășura în acest 
oraș jocurile finale ale campiona
tului republican de juniori și în
trecerile la cinci probe ale lotului 
nostru reprezentativ. Este cazul 
să subliniem că măsura organi
zării concomitente a acestor două 
concursuri a fost deosebit de bine 
inspirată, deoarece în acest mod, 
speranțele tenisului de masă au
tohton vor avea ocazia să-i vadă 
la „lucru" pe fruntașii acestei dis
cipline sportive, vor putea să-și 
însușească multe cunoștințe noi 
și folositoare. De asemenea, pri
mele noastre „palete" vor putea 
6ă-i urmărească și să-i ajute cu 
sfaturi prețioase pe juniorii și ju
nioarele care își vor măsura for
țele în aceste zile la Cluj pentru 
desemnarea campionilor respec
tivi.

După o lună și jumătate de în
treceri dârze, pline de elan tine
resc, cei 72 de juniori și cele 38 
de junioare care au trecut cu suc
ces prima etapă, de raion, se vor 
kitîlni la Cluj, unde sîmbătă și 
duminică vor lupta cu toate pute
rile pentru a desemna pe cîștțgă- 
torii titlurilor de campioni repu
blicani. Se vor disputa două pro
be: simplu juniori și simplu ju
nioare. Dintre juniorii cu o va
loare mai ridicată prezenți la 
Cluj și care s-au iâcut remarcați 
în ultimele competiții menționăm 
pe Gh. Cobîrzan, R. Fleischer, Ad- 
Majtbeny (Cluj), M. Lăzărescu 
(București), Puiu Ghcorghe (Ga
lați), M. Motancea (Alexandri-a),
T. Covaci (Arad), M Bodea (Ti
mișoara), E. Steinhauer (Alba Tu
lia), D. Boiangiu (Craiova), R. 
Negulescu (Bistrița) etc. Dintre 
participantele la proba feminină 
ies în evidență o serie de elemen
te ca Maria Golopența, Mariana 
Barasch (București), Veronica 
Stocloza (Iași), Doina Vușoan, 
Lucia Cobîrzan (Cluj), Erica Zel
ler (Timișoara), Lidia Munțiu 
(Alba lulia). Elena Raduică (Lu
goj). Toate întîlnirile se vor juca 
eliminatoriu, după sistemul „cel 
mai bun din trei seturi"-

Mîndreanu care l-au temperat me
reu pe Toma, ci s-au lăsat înșelați 
de mișcările de brațe ale boxerului 
dinamovist care simula că lucrează 
la corp cînd în realitate el se „a- 
găța" de adversar.

E necesar deci, ca arbitrii judecă
tori să privească cu multă scrupulozi 
tate lupta din ring, să știe să facă 
deosebirea dintre loviturile „șterse" 
și cele care merg în plin și deci 
trebuiesc punctate.

A doua zi, Ia Giulești, arbitrii 
judecători ne-au scutit de decizii 
eronate. Numai arbitrul M. Ghines- 
cu, care în general a condus 
bine, ne-a nemulțumit (și nu numai 
pe noi) o singură dată. El l-a pedep
sit pe C. Bilă cu un avertisment 
complet nejustificat pentru țineri 
repetate, la numai citeva secunde 
după ce acesta îl expediase la po
dea pe V. Bogoi cu un puternic 
croșeu. Or, era clar că în acele 
momente, nu Bilă căuta obstrucția, 
ci Bogoi. Tocmai de aceea, avertis
mentul a picat ca din cer și a in
fluențat în mod vădit moralul pu- 
gilistului feroviar. Credem, de a- 
semenea, că desfășurarea meciului 
1. Buzea—1. Coc nu justifică cu 
nimic victoria lui Coc.

G. M.

Lupta e foarte îndîrjită, cum a fost de altfel în toate repri
zele : Meciul N. Mîndreanu (C.C.A.)-Toma Constantin (Dinamo).

Joi, vineri și sâmbătă, tot Ta 
Cluj, se vor întîlni într-un con
curs cu cinci probe (simplu băr
bați, simplu femei, dublu bărbați, 
dublu femei și dublu mixt) mem
brii lotului republican la care se 
vor adăuga cele mai bune e- 
lemente clujene ca Marta Tompa, 
Maria Gavrilescu, Demeter, Ga- 
vrilescu și alții.

Toate meciurile se vor deslâșu— 
ra sistem „cel mai bun din cinci 
seturi". La simplu bărbați se vai 
disputa un conctirs eliminatoriu 
cu recalificări. La această probă, 
pe lîngă cei mai buni jucători ro- 
mîni, va lua parte și cunoscutul 
jucător maghiar Berczik. Partidele 
acestuia cu jucătorii romîni vor 
prilejui desigur întreceri intere
sante. Acest interes a crescut mult 
mai ales de cînd la ultimul con
curs desfășurat vineri seara în sa
la Floreasca din Capitală Reiter a 
reușit să-l învingă cu 2—0, iar 
Harasztosi, după ce a cîștigat un 
set, a pierdut apoi greu în cele
lalte două. Poate că și Gantner 
ar fi realizat o victorie, dacă n-ar 
fi lipsit nemotivat de la meci, do
vedind prin aceasta o nepăsare 
incompatibilă cu însușirile uitiui 
maestru al sportului. Sperăm însă 
că la Cluj atît Gain>tne>r cit și cei
lalți jucîiftori vor fi la înălțimea 
reputației lor.

La simplu femei se va desfășu
ra un turneu. De asemenea, se 
vor juca și partide Ia probele de 
dublu bărbați, femei și mixt.

Maestra emerită a sportului 
Angelica Rozeanu nu va concura, 
nefiind complet restabilită Je pe 
urma unei întinderi . musculare.

Performeri fără voie
Zilele trecute ne-a vizitat la re

dacție maestrul sportului Aurel I- 
rimia. Din vorbă în vorbă, pe lîn
gă altele, am aflat de o întîmplare 
petrecută nu de mult: doi oameni 
de știință au ajuns fără să vrea 
adevărați performeri. Au alcătuit 
împreună cu A. Irimia prima e- 
chipă de alpiniști care a escaladat 
„Brîna aeriană" din peretele poli- 
candrului (Valea Albă), traseu 
care, efectuat în condiții de iarnă, 
capătă un important plus de difi
cultate.

Dar iată ce ne-a povestit Irimia: 
„Am plecat din București împreună 
cu tovarășii Alexandru Bălăci, di
rector general adjunct la E.S.P.L.A. 
și Mitu Grosu, lector la Facultatea 
de filologie, pentru a face o tură 
ușoară prin Bucegi. Primul mai 
fusese și altă dată cu mine, dar tov. 
Grosu era pentru prima oară în- 
tr-o tură. Am plecat din Bușteni 
dis-de-dimineață și pe la ora 5,30 
eram la refugiul Coștila. După o 
oră de odihnă, ne-am continuat 
drumul spre „Brîna aeriană", în 
ciuda gerului și a zăpezii care ne 
bara drumul. Am mers atît de 
mult, încît la un moment dat, deși 
am vrut să ne înapoiem fiindcă 
nu eram prea bine echipați, nu mai 
puteam. Ceața ne împiedica și mai 
mult orientarea. Pînă la urmă, co- 
borîrea am făcut-o pe întuneric și 
am ajuns la Bușteni. In total, tura 
a durat 19 ore. A fost cam greu 
în special pentru cei doi însoțitori 
ai mei.

Se mai întîmplă cite odată și lu
cruri dintre acestea: pleci liniștit 
de acasă numai cu un rucksac în 
spate și cu o coardă pe mină, în- 
tr-o plimbare de sănătate prin 
munți, și pînă la urmă — fără să 
vrei — devii performer. Este ceea 
ce s-a întîmplat și cu cei doi în
soțitori ai mei".

M. T.
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Note, știri, comentarii
Odată cu finala Cupei R.P.R. s-a 

lăsat cortina peste activitatea 
competițională ofibială a fotba
lului nostru pe anul 1956.

Amicalele vor continua însă. 
In zilele care urmează în acest de
cembrie foarte binevoitor cu fot
balul, vor avea loc cîteva intîlniri 
destul de interesante.

Joi, med internațional 
pe stadionul Republicii

Echipa iugoslavă Spartak din Su- 
botifa își continuă turneul în țara 
noastră jucînd joi cu Progresul 
București.

Prima ei apariție în fața specta-
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Biletele pentru jocul interna-W 
țional Progresul București-Spar-A 
tak Subotița (R.P.P. Iugoslavia)® 
se pun în vînzare azi la : agen- 9< 
t - “ ................................ 6
riei 9 și str. Aristide Briand 6, 
C.C.A. (bd. 6 Martie), Stadio
nul Progresul F.B- (sir. Dr. 
Staicovici), Stadionul Republi
cii (str. Hașdeu), Stadionul 
Giulești și Dinamo.

țiile Țronosport din calea Victo-S1
5
5
l

r<
i 
j
9

tocilor romîni a coincis cu un joc 
de bună factură, în ciuda condi- 
țiunilor atmosferice și a stării te
renului din Tg. Mureș. Echipa lo
cală, Recolta — noua promovată

Rinduri pe marginea unui meci „de deschidere”
Pentru muncitorii de la labri. 

cile „Gheorghiu-Dej" și „7 No
iembrie" din Capitală, eveni
mentul sportiv cel mai de sea
mă al acestei duminici n-a tost, 
ca pentru restul spectatorilor, 
finala Cupei R.P.R. la lotbal, ci 
meciul de-, deschidere de pe 
Stadionul Republicii. Și... îi In. 
țelegem: fotbaliștii celor două 
fabrici se lntîlneau pentru a 
treia oară, în cadrul meciurilor 
de calificare care urmau să des
chidă, uneia din ele, poarta ca. 
tegoriei C. Prima întilnire reve
nise fotbaliștilor de la „7 Noiem
brie" la scordl de 2—1. Ei în
cercaseră, în meciul-retur, să-și 
păstreze avantajul, aparirudu-se 
în majoritatea timpului, cu 7—6 
oameni. Și erau cît pe aci să reu
șească. Dar, atunci cînd nimeni 
nu se mai aștepta, în penulti
mul minut de joc, fotbaliștii de 
la „F. C. Gheorghiu Dej" au 
înscris golul victoriei. Golaveraj 
total :2—2 1

Acestea fiind... antecedentele, 
era normal ca al treilea meci 
dintre cele două echipe — cei 
de duminică — să tie așteptat 
cu mare înfrigurare de ambele 
’’tabere", de altfel întîlnirta 
principală de duminică, de pe 
Stadionul Republicii — cea 
dintre Progresul Oradea și Ener
gia Cîmpia Turzii — n-a avut 
nici pe jumătate „galeria" de 
care s-a bucurat întîlnirea dintre 
fotbaliștii de la „F. C. Gheor
ghiu Dej" și cei de la ”7 No
iembrie"!

• In urma trierii și omologării ce
lor 511.383 variante depuse la con
cursul Pronosport nr. 49 (etapa din 
9 decembrie) au fost stabilite ur
mătoarele premii:

Premiul I: 32,5 variante cu 11 re
zultate exacte revenind fiecărei va
riante cite 3706 lei:

Premiul H: 539 variante cu 10 re
zultate exacte revenind fiecărei va
riante cîte 268 lei:

Premiul III: 6553 variante cu 9 re
zultate exacte revenind fiecărei va
riante cîte 33 lei.
• Premiile speciale acordate va

riantelor cu „0” rezultate de la 
concursul Pronosport nr. 47 (etapa 
<fin 25 noiembrie) au fost repartizate 
astfel:

O motocicletă I. J. de 350 cmc. 
pentru participantul cu cele m-aâ 
multe variante cu ,,0” rezultate a 
revenit lui Mircea Eusebiu din corn. 
Cîmpeni regiunea Cluj care a avut 
64 variante cu ,,0” rezultate.

premiile speciale acordate prin tra
gere din urnă au fost repartizat» 
astfel:

O motocicletă I.J. de 350 cmc.: Ma- 
teian Florica din Mediaș str. Ros- 
marinului nr. 1.

Cîte un ceas „Doxa”:
Pllath Anton din Arad str. Dessea- 

nu nr. 9; Calcan Constantin din 
Ploești str. 23 August nr. 106; Ale- 
xandreanu Anatolie din Ploești str. 
Karj Mtarx nr. 65; Mina Aliștar din 
Focșani str. 1648 nr. 7; Izsak Vasil® 
din Orașul Stalin str. Bălcescu, nr. 
3. 

în categoria A — și-a verificat 
posibilitățile în compania unui 
adversar de valoare și a cuce
rit o meritată victorie. Aceasta, 
însă, mărește obligațiile și răsJ 
ponderea Progresului București, 
care va servi joi replica fotbaliș
tilor iugoslavi. In rîndul acesto
ra activează cunoscutul interna
țional Ognjanov, extremă dreapta 
și centru în echipa Iugoslaviei. 
Progresul speră însă că formația, 
probabilă, Cosma-Toma, Bratu, 
Soare-Ciocea, Știrbei-Oaidâ, Smă- 
răndescu, Ozon, Dinulescu, P. 
Moldoveanu. se va achita cu suc
ces de sarcina sa.

Sfîrșitul săplSmînii rezervă 
spectatorilor orădeni prima lor 
întilnire cu câștigătoarea Cupei 
R.P.R, Progresul Fotbaliștii oră- 
denî primesc vizita echipei Spar
tak Subotița, iar sfîrșitul lunii 
va oferi tuturor sportivilor care 
urmăresc activitatea fotbalului 
nostru o altă întilnire krternațio- 
na'ă, în București, în cadrul Cu
pei campionilor europeni: Dina- 
mo-TDNA. In acest timp, o selec
ționată a orașului București va 
lua drumul Greciei pentru un tur
neu de cîteva meciuri, în luna ia
nuarie.

Celelalte echipe fruntașe își 
continuă activitatea prin antren» 
mente și chiar jocuri amicale, fci 
scurt timp însă, jucătorii w in
tra în vacanță, dindu-și întilnire 
la mijlocul lui ianuarie cind vor 
începe pregătirile pentru viitorul 
sezon.

Spectatorii care, în jurul orei 
13, urcau Dealul Spirei, nu 
știau pur și simplu ce 6ă crea
dă. auzind strigătele de încu
rajare și aclamațiile ce răzba
teau dinspre stadion, pînă de
parte. Mulți au grăbit pasul, 
crezind că intervenise o schim
bare în program și începuse 
meciul „cel mare”...

Ceea ce ne-a determinat să 
scriem aceste rînduri nu este 
Insă „istoricul" pasionant al în
trecerii dintre aceste două echi
pe din campionatul regional și 
nici desfășurarea și mai pasio
nantă, — am putea spune chiar 
dramatică — a meciului deci
siv de duminică, în care fotba
liștii de la „F. C. Gheorghiu 
Dej" au reușit să câștige cu 
3—2 după ce fuseseră conduși 
cu 2—0. Am reținut altceva. 
Mai important. Am reținut ges. 
tul spontan al jucătorilor celor 
două echipe, care în momentul 
oînd fluierul arbitrului punea 
capăt luptei îndîrjite de pînă 
atunci, — și încă ce îndîrjită, 
pe alocuri!— au venit unii către 
alții și s-au sărutat frățește. 
Unii dintre ei aveau în ochi la
crimi de bucurie. Ceilalți, li. 
rește, erau triști... Cu toții insă 
luptaseră pînă la ultimul dram 
de energie și gestul care a ur
mat ilustra tocmai respectul și 
prețuirea reciprocă.

Un gest pe care l-ar putea 
„copia" cit mai multe echipe 
chiar și din categorii supe
rioare. JACK BERARIU

Qtanosport
In urnă au fost introduse 187 va

riante cu „0” rezultate.

Programul concursului nr. 50 din 
16 decembrie cuprinde două meciuri 
de handbal de sală, șase meciuri din 
campionatul ital'an și patru din cam
pionatul francez. Acest concurs pre
zintă un interes deosebit în rîndul 
particițpanțălor tin special, datorită 
faptului că au putut fi deja văzute 
la ,,lucru” echipele de handbal de 
sală. Deci, spre deosebire de con
cursul de duminica trecută, de astă 
dată va exista o bază de calcul rea
lă. avîndu-se în vedere comportarea 
echipelor respective în prima etapă 
a concursului republican. Concret, 
Energia 23 August care figurează ca 
adversară a Energiei Ploești drept 
„cap de afiș” a fost un adversar 
nesperat de periculos pentru Știința 
I.C.F., cu care a terminat la egali
tate (18-18). Ifealtfe®, studenții au 
egalat cu un minut înainte de sfîr
șitul jocului. Energia Ploești nu s-a 
ridicat ia nivelul așteptărilor. Celă
lalt meci de handbal al programului 
este Recolta M.A. — Locomotiva Ga
ra de Nord. Recolta a cedat ușor 
formației C.C.A.-ului care i-a 
superioară tot timpul jocului. In

O „CARIERĂ” PUȚIN OBIȘNUITĂ...
...sau drumul Progresului Oradea spre Cupa R. P. R.

O intervenție acrobatică — reușită — a tinărului funăuș oră- 
dean Kromely, care i-a „suflat" de la nas mingea lui Safar. K,ro- 
meiy este unul din juniorii evide nțiați în tabăra de anul acesta de 
la Rimnicu Vil cea. (Foto L. TI BOR)

Așadar, cursa la startul căreia 
s-au aliniat aproape 3000 de e- 
chipe s-a încheiat ou victoria ne
așteptată a echipei Progresul O- 
radea- Și astfel, cupa revine pen
tru prima oară unei echipe orăde- 
ne, care — în lipsa formațiilor fa
vorite ale competiției (eliminate în 
mod surprinzător pe parcursul a- 
cestui adevărat maraton fotbalis
tic), a avut totuși de făcut un 
drum destul de anevoios. Ba s-ar 
putea spune că Progresul Oradea 
a avut în Cupă o „carieră" puțin 
obișnuită: a jucat și s-a calificat 
numai în deplasare. Iată, spre e- 
dificare, palmaresul său:

— Locomotiva Cluj-Progresul 
Oradea I—1 (după prelungiri)

— Locomotiva Tr. Severin-Pro- 
gresul Oradea 1—3

— Energia Steagul Roșu Ora
șul Stalm-Progresul Oradea 1—1 
(după prelungiri)

— C.C.A.-Progresul Oradea 
2—2 (după prelungiri)

— Progresul Oradea-Energia 
C. Turzii 2—0 (la București).

Deci, orădenii au cucerit mult 
invidiatul trofeu prin două victo
rii și trei meciuri nulei... Ceea ce 
este mai interesant, e că spectato
rii din Oradea nu l-au văzut ju
cînd niciodată în a doua com
petiție a fotbalului romînesc- De-

schimb Locomotiva Gara de Nord1, 
lucru te care nu se aștepta prea 
mu-ltă lume, a fost duminică seară 
superioară Energiei Ploești și nu a 
lipsit mult ca să debuteze cu o vic
torie. Totuși rezultatul de 18-18 re
flectă pe deplin forma bună a fero
viarilor.

După handbal, în program urmea
ză cele șase meciuri din campiona
tul italian.

Deoarece s-e disputat meciul Ita
lia — Austria, duminica trecută, cam
pionatul italian a avut pauză. Deci, 
echipele se vor prezenta de data 
aceasta destul de odihnite. In mare, 
grupul celor șase meciuri din pro
gram ar putea fi împărțite în două 
grupuri mied: primele trei meciuri 
(Florentina — Palermo, Triestlna — 
Lanerossi, Roma — Sampdoria) în 
care prima șansă o au gazdele și ce
lelalte trei meciuri (Genoa — In er- 
nazionale, Spăl — Torino și Udinese 
— Napoli) în care favorite sînt echi
pele oaspe.

Ultimele patru meciuri sînt din 
campionatul francez (Reims — Ra
cing Paris; Toulouse — Lens; An
gers — Marseille și Lyon — So- 
chaux). Spre deosebire de cele ita
liene, acestea apar toate foarte echi
librate (poate face o mică excepție 
ultimul dintre ele, însă după victo
ria lui Sochaux cu 6-6 asupra lui 
Strasbourg, excepția dispare!)

In concluzie, și la acest concurs, 
la fel ca și la cel de duminica tre
cută, este valabilă întrebarea: unde 
va fi șurpriza? Iar aceaeta. depinde 
de calcule și puțină inspirație. 

sigur, este un motiv de o mică... 
supărare. Dar ce contează ea a- 
cum în fața marii satisfacții a 
cuceririi Cupei? Orăr’-'nii ■ • <■-■» 1 
văzut echipa în Cupă... dar văd 
acum Cupa!

• Spuneam mai sus că Progre
sul Oradea a avut o „carieră" pu
țin obișnuită în Cupa R.P.R. Dar 
faptul că a câștigat cupa numai 
prin ' meciuri în deplasare nu 
este singura curiozitate- Mai este 
un aspect, cel "puțin la fel de in
teresant: Progresul Oradea a lup
tat mult timp — și chiar în 
decursul fazei finale a Cupei — 
pentru evitarea retrogradării din

Finaliștii au
La sfîrșitul meciului, sub tri

bune, pe săli și în vestiare, se 
discuta cu însuflețire despre des
fășurarea meciului, care, prin re
zultatul său a făcut ca pentru pri
ma dată „Cupa R.P-R." să ia dru
mul Oradiei.

Iată cîteva opinii:
GEZA TOTH, antrenor la Ener- 

gha Cîmpia Turzii: „In prima re. 
priză nu ne-a reușit nimic. In re
priza a doua, Progresul a trecut 
peste noi numai 10-15 minute, cînd 
— de fapt — a și câștigat- Nu tre
buie să uitați însă că orădenii au 
avut o săptămână liberă înaintea 
finalei, în timp ce noi am fost 
obosiți și de meciul cu Locomoti
va și de călătorie".

ALEXANDRU MARI, căpitanul 
echipei din Cîmpia Turzii: ,,Arbitrul
D. Schulder a greșit flagrant la 
sfîrșitul jocului cînd, în urma 
hendsului comis de L Bartha, tre
buia să ne acorde un 11 metri. Me
ciul cu Locomotiva Bu< cești a; 
fost mai frumos. Noi am jucat a- 
turjei cu mult mai bine decât as
tăzi’’.

CAMIL SCHERTZ, antrenor la 
Progresul Oradea: „Echipa mea a 
jucat mult mai slab decît în semi
finala cu C.C.A., din cauza unei 
stări nervoase exagerate, miza me
ciului fiind foarte mare".

IOSIF BARTHA, căpitanul echi
pei orădene; „Firește, îmi pare 
foarte bine că am câștigat. Păcat 
însă că jocul nu a fost la înălțimea 
așteptărilor, din cauza nervozității 
La sfîrșit, toată echipa din Cîm
pia Turzii și mulți spectatori au 
reclamat penalii, la o fază de joc. 
Pot să vă soun însă, cu toată sin
ceritatea, că nu a tost penaiti, 
pentru că mingea m-a lovit peste 

categoria A. Și a reușit .nu nu
mai să se salveze, ci să obțină și 
Cupa. Orădenii au infirmat pro
verbul. Ei au alergat după doi ie
puri și... i-au prins pe zmindoi 1 
In felul acesta Progresul Oradea 
și-a continuat seria performanțe
lor începută — anul trecut — 
prin cîștigarea locului hitîi în ca
tegoria B și reintrarea în rîndul 
echipelor fruntașe ale țării. Me
ritul fotbaliștilor din Oradea este 
de necontestat, cu alt! mai mult 
cu cît ei au realizat aceste succe
se in ciuda faptului că au un lot 
compus din jucători încă neconsa- 
crați. Menționăm că printre et 
se găsesc elemente tinere, pro
movate și menținute cu curaj : 
Koszegy, Barcu, Kromely, jucă
tori fără nume de rezonanță, dar 
plini de perseverență și putere de 
luptă. Jucătorii orădeni și antre
norul C. Schertz merită felicitări 
pentru ceea ce au reușit în 1956. 
Aceste performanțe trebuie să con
stituie un îndemn pentru îmbună
tățirea jocului echipei, readiKînd 
Oradea pe primul plan el fotba
lului nostru.

• In finală era cît pe ce să 
se producă o neașteptată reintrare. 
Vaczi, complet restabilit în urma 
unei operații de menise șl cu an
trenamentele la zi, s-a arătat dis
pus să joace. S-a apreciat însă 
că față de eforturile pe care le 
pretinde o finală, nu era reco
mandabil să joace. Vaczi și-a a- 
mînat însă reintrarea numai pen
tru o săptămțhă, fiindcă va juca 
duminică în ‘ meciul cu Spartak 
Subotița.

• Finala a prilejuit însă o re
vedere plăcută: aceea a ^>ectato- 
rilor bucureșteni cu Energia Cîm
pia Turzii- Metalurgiștii au lăsat 
din nou o impresie frumoasă prin 
jocul lor combativ, ca șl prin ți
nuta lor corectă pe teren. O sur
priză la fel de plăcută a consti
tuit-o comportarea buna a veșnic 
tinărului Mari. El și-a condus e- 
chipa cu multă pricepere — are 
și multă experiență — și nu 
a ezitat să vină adesea în a- 
tac, la loviturile de colț. Dar, e- 
forturiie sale ca și ale întregii e-- 
chipe nu au fost fructificate pen
tru că linia de atac nu a avut fi
nalitate. Este lipsa spre care tre
buie să se îndrepte în viitor aten-' 
ția antrenorului și a jucătorilor, 
care pot avea un rol important în 
viitorul campionat al categoriei 
B.

cuvîntul •••
mina stingă care era lipită de 
piept; deci nu a fost intenționat ”.

GHEORGHE VACZI, jucător la 
Progresul Oradea; „Să vă spun 
drept, n-am pornit cu gîndul să 
cîștigăm cupa. Dar, daca ni s-a 
oferit ocazia, de ce să nu o luăm 
cu noi? De fapt, cupa am cîștiga- 
t-o în meciul cu C.C.A., iar Ener
gia ne-a ușurat drumul eliminin- 
d-o pe Locomotiva. Jocul de azi 
ă 'fost mai mult o întrecere a ner
vilor. In prima Teprlză ech’ipa 
noastră n a prins cadența sa o- 
bișnuită. In repriza a doua s-a 
observat însă diferența între ,.A’ 
?i „B“.

lată acum părerile a doi „neu
tri" :

IULIU BARATKL antrenor: 
„Ambele echipe au jucat prea nervos 
și de aceea au făcut foarte multe 
greșeli, și tehnice și tactice. Pînă 
la urmă, rutina și diferența Pe 
categorie și-au spus cuvîntul. N-a. 
fost posibil un meci frumos din 
cauza luptei epuizante care a extss 
tat în semifinale. Intr-o finală, 
■nervii contează cel mai mult. 0- 
rădenii s-au prezentat mai bine 
din acest punct de vedere”.

SEBASTIAN TAC1UC, antre
nor: „Așa cum v-au spus și alțil« 
meciul a fost destul de slab. Cel1 
d n deschidere (N.R. echipele bu- 
cureștene Flamuna roșie „7 No
iembrie" și Flamura rOșie F. C. 
„Gh. Gheorghiu-Dej’’ s-au întîlnit 
pentru a treia oară în baraj pen
tru categoria C) pot spune că a 
fost mai bun, disputat cu mai mul
tă ardoare și mai multă dorință 
de afirmare decît finala Cupei".

M. T.



DE LA INAUGURAREA ACTIVITĂȚII 
Ut HANDBALUL DE SALĂ

Echipa C. C. A. campioană de baschet pe anul 1956. văzută de Neaga. De la stingă la 
dreapta : Nedef, Erdogh,- Folbert, Fodor. Em l Niculesca. Test ■ban. St—d1 rcu fi Herald (antrenor).

Echipa de baschet a C. C. A. — 
o valoroasa campioană a țării

Pentru ob.șnuiții baschetului, e- 
ehipa Casei Centrate a Armatei 
întruchipa tipul cel mai perfect de 
...vice-campioană. De mai multi ani 
încoace, baschetbaliștii militari au 
ocupat cu regularitate locul doi in 
clasament, poticnindu-se de fiecare 
dată, cum s-ar zice, ,Ja potou", 
fi In fața unor adversari care au 
devenit cu ' vremea învingători... 
tradiționali ai lor: mai înainte 
Știința T.C.F., acum în urmă Di
namo Oradea. Capriciile acestei e- 
chipe care prezenta tn teren o for
mație a naționalei noastre (Folbert. 
Fodor, Nedef, Eordogh și Emil Ni- 
culescu) nu numai că i-au scos 
peri alb1 antrenorului, dar a tn- * 
cepul să intrige și pe nelipsiții 
spectatori ai reuniunilor de baschet.

Dar, iată că anul acesta C.C.A, 
a „spart gheața". Ea și-a înscris 
pentru Intiia oară numele pe lista 
campionilor țării, și a reușit-o în
tr-o ediție destul de disputată, du
pă o luptă pasionantă și intere
santă cu fosta campioană a țării, 
Dinamo București. Obținerea tri- 
courilor de campioni de către e- 
chipa C.C.A. este o răsplată bine 
meritată pentru această formație a 
noastră, fără discuție a echină de 
certă valoare, o adevărată „jumă
tate" de națională. In baschetul 
nostru C.C.A. reprezintă concepția 
jocului variat, spectaculos, rapid, 
in multe partide din actualul cam
pionat, și tn special in aceea de 
încheiere, cu Dinamo Oradea, 
C.C.A. a reușit acțiuni de o spec
taculozitate, precizie și fantezie 
zare i-au atras aplauze la ..sce
nă deschisă". Părerea noastră este 
că performanța militarilor e cu 
atît mai însemnată cu cit lotul lor 
nu dispune de un pivot de . talia" 
celorlalți jucători din quintetul 
prim. Un handicap pe care Folbert. 
Fodor și ceilalți l-au depășit prin- 
tr-un efort colectiv în aoărare și 
prin acțiuni de mare variație si 
ingeniozitate în atac, p'in arun
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Sportiv fruntaș și inovator
Am vizitat de curînd secția de 

natrițerie a fabricii Electromagne
tica din Capitală. La mesele 
lor de lucru matrițeri, cu 
mîini dibace, meștereau de 
zor. Printre aceștia, l-am gă
sit și pe ajustorul Dumitru Ni
coară, care aplecat oest- men
ghină, mînuia cu multă pricepere 
o pilă.

Nicoară, e .m flăcău de 23 ani, 
bine legat, mereu vesel și bine
voitor. Cu el se mîndrește toată 
secția pentru că, pe tabloul frun
tașilor în producție, în dreptul 
numelui său figurează o depășire 
de 170 la sută. El e cunoscut și 
ca inovator. Datorită Iui, mașina 
de presat nu mai lucrează cu 2 
prese, ci cu una singură și acest 
nou mod de lucru aduce econo
mii importante în timp și bani. 
Nicoară este însă, și un pasionat 

cări precise de la senu-dislanțd 
care iu tăiat de multe ori efaml 
și puterea de luptă a adversarului.

Un capitol la care echipa C.C.A.' 
era mereu... corijentă a fost apă
rarea. In 1956 ea a trecut ca 
„foarte bine" examenul la azeasM 
materie, fiind echipa care a orimif 
cete mai puține puncte (tt74). Cit 
privește eficacitatea C.C.A. este 
pe locul doi (cu 1573 pete.) fiind 
întrecută numai de Dinamo Bucu
rești (1650 pete.). Coșgeterul echi
pei est* MIHAf NEDEF cu 339 
pete, (coeficienți: 4736*1» la arun
cări din teren — ad- — și 68.14% 
la lovituri libere—14.). II urmează 
tn ordine : ALEXANDRU FODOR 
317 pete. (5533% — a.1. — 
7C53*'r-LI.). ANDREI FOLBERT 
262 acte (3815 — at — 55 95 
— U ). EMIL NICULESCU 237 
pete. (56% — a.t. — unul din cele 
mai bune procentaje ale campioni- 
tului. 7536% — II.) MIHAI 
EORDOGH 190 pete. (4573N, — 
a.t. — 76J8 — 1.1. — un record în 
materie) STAMATESCU a înscris 
III pete, iar T EȘTI BAN 71 acte.

T-ecind la capitolul evidențieri 
stntem datori si începem cu Etnii 
Nicutescu. care. P'in ■spiritul de 
echipă, prin disciplina fi corecti
tudinea lui a fost un factor de
terminant în performanțele echipei 
ți in munca de pregătire. Fodor 
mult schimbat In bine ca disci
plină fi... cu mai puțini nervi a 
avut o comportare constantă, folo
sitoare. .Mihai Nedef a avut un 
aport considerabil tn consolidarea 
deficitarei apărări a echipei în de
clanșarea contraatacului fi efectua
rea unui gindii atac pozițional. 
Andrei Folbert ne-a doced-t — in 
special tn ultimele jocuri — că 
este an jucător complet. El a de
venit fi un excelent conducăto" de 
joc. Eordogh, campionul loviturilor 
libere, a avui jocuri cu maximă 

fotbalist și printre altele mi-a 
spus: „Joc fotbal cam de la 12 
ani. Am fost căpitanul echipei de 
juniori, tot aici la Electromagne
tica, iar acum... căpitan al echi
pei de seniori, una dintre cele 
mai bune din campionatul orășe
nesc".

Despre interlocutorul nostru a- 
flăm că dă dovadă de multă con
știinciozitate pe terenul de sport, 
constituind un exemplu pentru co
legii lui. Datorită activității și 
dragostei pentru sport, el a fost 
ales responsabil al ’•»=■- t ui 
sportiv în secția sa. Paralel cu 
această activitate, el se ocupă 
intens de perfecționarea asamblă
rii automate a capsulei micro- 
fonice. Utemistul Dumitru Nicoa
ră este un exemplu Dențru ceilalți 
tineri din uzină, atît ca sportiv 
fruntaș, cit și ca Inovator în pro
ducție.

E. Filip 

eficacitate, de mare preț pentru 
formație. Testiban. Stamatescu fi 
Burada au partea lor de contribuție 
la succesul echipei. lnlocuindu-i cu 
■ut bun randament pe titularii for-

A intrai tn obișnuință ca pre
zentările echipelor campioane să se 
încheie cu cuvintele adresate an
trenorului. In cazul de față am 
dori ca ele să fie mai mult decît 
o simplă felicitare Protocolară. Și 
aceasta fiindcă pentru antrenorul 
CONSTANTIN HEROLD titlul de 
campioană la baschet obținut 
de echipa C.C.A. înseamnă mult, 
foarte mult. Este primul succes pe 
care acest fost mare polisportiv a! 
țării U obține în calitate de antre
nor. Ne bucură că munca, serio
zitatea, modestia și conștiinciozi
tatea lui Herold au căpătat aceas
tă satisfacție pe care el o merită 
din plin.

EFTIMIE IONESGU

Finala campionatului de șah al R. P. R.
„Cursa” Troianesca — Mititelu continuă...

Runda a IX-a a campionatului 
de șah al R.P.R. a programat, 
printre cete nouă partide, două 
de un interes deosebit. Era vorba 
de intttnirile Bălanei — Mititelu 
și Halic — Ghițescu în care Bă
lanei și Halic dețineau un ascen
dent moral covîrșitor asupra ad
versarilor lor. Să explicăm: nici
odată pînă acum Mititelu nu reu
șise să obțină măcar o remiză la 
Bălănel, după cum Ghițescu a 
pierdut invariabil ori de cite ori 
a stat (cu albele sau cu negrele! 
în fața lui Halic. Asemenea feno
mene, care țin mai mu t de psi
hologie decît de sport, stat foarte 
frecvente in șah. însuși marele 
maestru Salo Flobr recunoaște 
că suferea un complex de infe
rioritate în fața lui Alehin. învins 
prima dată de campionul lumii în 
cadrul unui simultan. Flohr pier
dea, chiar atunci cînd a ajuixs 
candidat la titlul suprem, aproape 
la fiecare concurs partidele sate 
cu Alehin.

In runda de duminică seara Ghi- 
țescu n-a reușit să-și învingă tea
ma de măiestria în final a lui 
Halic. El a ajuns într-un sfîrșit de 
partidă nefavorabil și a cedat 
într-o poziție atît de bizară incit 
un compozitor de studii care ar 
fi prezentat-o la un concurs risca 
să-și vadă respinsă lucrarea ca 
oglindind o poziție nefirească, ce 
nu se poate întîlni în jocul prac
tic : Ghițescu avea trei pioni su- 
prapuși pe coloana b (la b7, b6 
și b5) iar Halic deținea trei pioni 
simetric plasați pe coloana g fa 
g5. g6 și g7).

Mititelu. în schimb, deși juca 
cu negrele (culoarea în care s-a 
arătat pînă actum mat slab) a reu
șit să obțină prima sa victorie la 
Bălănel exploatînd cu multă pre
cizie o greșeală gravă comisă de 
campionul țării încă în deschidere. 
(Deci: „complexele*' de care su
feră unii jucători pot fi învinse). 
Tinărul reprezentant al Științei Ti

Handbalul de sală nu s-a dez
mințit ! Chiar din prima etapă a 
concursului republican, desfășurată 
duminică in sala Floreasca, el a 
furnizat numeroșilor spectatori pre- 
zenți la acest eveniment meciuri 
dinamice și echilibrate. O probă 
evidentă în acest sens : din patru 
jocuri, două s-au terminat la ega
litate.

■ Poate multora dintre cri pre
zență in sala Floreasca li s-a părut 
că jocul are — față de anii tre- 
cuți — un alt aspect. In toate 
cele patru meciuri s-a putut con
stata că echipele au jucat mal 
larg, extremele acționînd decis 
și cu foarte multă eficacitate, în 
timp ce în apărare „zonele" nu 
s-au prea simțit la largul lor. 
Cauza acestei situații nu este atît 
îmbunătățirea tacticii echipelor par
ticipante, cit, mai ales, amenajările 
aduse sălii Floreasca.

Astfel, pentru a o putea face să 
găzduiască și meciuri internațio
nale — se știe că peste două săp< 
tămini echipa Bucureștiului va in
iilor reprezentativa Belgradului în 
Cupa Orașelor — sălii Floreasca 
i s-au adus unele modificări, ex
trem de importante pentru hand
balul de sală. Renunțîndu-Se la un 
rînd de bănci, spațiul de joc a 
cîștigat în lărgime: 13,70 m. 
față de 15 m. de anul trecut. In 
acest, tel, sala Floreasca are acum, 
un teren pentru handbalul de sală 
cu următoarele dimensiuni: 37,50 
m. îrr lungime și 18,70 m. în lă
țime I In asemenea, condiții, hand
balul de sală devine mai frumos, 
mai spectaculos, fapt care a putut 
fi constatat chiar de la primele 
partide.

Și, pentru că tot a venit vorba 
de sala Fioseasca, trebuie să pre. 
cizăm că administrația acestei baze 
a depus toate eforturile în vederea 
asigurării unor condițiuni de joc 
și de vizionare dintre cele mai 
bune. In special ideea menținerii 
tabelei electrice de marcaj o găsim 
excelentă, spectatorii fiind infor
mați permanent de scorul jocu
rilor.

■ Firește că primele meciuri ne 
pot constitui criterii suficiente pen
tru a trage concluzii. Ar fi deci 
prematur să o facem, mai ales 
dacă ținem seama de faptul că 
multe din cele opt formații au pre
zentat echipe noi, reîmprospătate. 
Unele dintre ele an trecut mai ușor 
examenul de debut, în timp ce 
altele nu au putut să-și găsească 

mișoara a jucat excelent în ul
timele runde, reușind să acumu
leze 4‘/2 puncte în cinci partide 
și să ajungă în rîndul fruntașilor 
clasamentului, să amenințe primul 
loc deținut acum d« Dr. Troia- 
nescu.

Maestrul internațional Dr. O. 
Troianescu, depășind dificultățile 
unui start slab (l punct în trei 
partide) a jucat în continuare la 
valoarea sa cea mai bună și, reu
șind cinci victorii și o remiză în 
■următoarele întîlniri, a preluat con
ducerea detronîndu-1 pe Urseanu, 
care a slăbit ritmul în ultimele 
patru partide. In îfitîlnirea sa de 
duminică. Troianescu l-a învins 
cu autoritate pe Șuta.

In formă bună se arată a fi 
juniorul Negrea, debutant în fi
nala Campionatului de șah al 
R.P.R. Cele patru victorii obținute 
pînă acum au fost o binemeritată 
răsplată pentru stilul său inven
tiv și agresiv. Totuși, se simte 
în jocul lui Negrea nesiguranță în 
domeniul deschiderii. Cunoștințele 
sale teoretice lasă încă de dorit. 
Eltminînd această deficiență, Ne
grea se va putea afirma printre 
cri mai buni jucători de șah ai 
țării.

Victoria în derbiul ..codașilor", 
Pitpinic — Pali, i-a revenit celui 
din urmă, care i-a trecut lui Pit
pinic lanterna roșie a campiona
tului.

Foarte importantă pentru confi
gurația p/imelor locuri ale clasa
mentului a fost partida Ciocîltea— 
Urseanu. Ultimul, după cîteva in
succese, a încercat cu orice preț 
să cîștige pentru a se menține în 
cursa pentru titlu. El a sacrificat 
o calitate iar la întrerupere pare 
să cîștige și un pion. Poziția con
tinuă însă să fie foarte complicată, 
dar șansele lui Ciocîltea ni se par 
ceva mai bune.

In poziție foarte complicată s-a 
întrerupt partida Radovici — Sza

de loc cadența. In prima categorie 
vom menționa formațiile Energia 
23 August, Casa Centrală a Ar
matei și Dinamo 6. care au arătat 
că anul acesta sînt decise să toace 
un rol hotărîtor în seria de la 
București a concursului republican. 
Dacă de la C.C.A ne așteptam la 
aceasta, celelalte două (Energia 
23 August și Dinamo 6) ne-au 
oferit o surpriză plăcută.

In schimb. Știința I.C.F. șl în
deosebi Progresul I.T.B. au păștt 
cu stîngul în competiție. Prima a 
rămas aceeași echipă cu joc spec
taculos, dar lipsit de eficacitate, 
iar „itebiștii" deși au o formație 
alcătuită din elemente de valoare, 
păstrează totuși încă în jocul lor 
aceeași meteahnă : apărarea defec
tuoasă.

■ Cîteva cuvinte despre arbi
traj și noul dribling. Spre „feri
cirea" arbitrilor noștri, jucătorii 
neacomodați cu driblingul nou nu 
l-au prea folosit, ceea ce a ușurat 
sarcina „cavalerilor fluierului". A- 
ceștia au probat că nu sînt încă 
puși la punct. Cele patru arbitraje 
au diferit mult unul față de ce
lălalt și, în plus, s-a fluierat cu 
ezitări, cu întîrziere.

■ De la Orașul Stalin, cores
pondenții noștri V. Jurăscu, G. 
Gruia și N. Dumitrescu ne-au co
municat că, în sala Tractorul, nu
meroși spectatorj au asistat du
minică după-amiază la primele 
meciuri de handbal de sală. Din 
păcate, cu excepția unui singur joc. 
partidele au fost lipsite de echi
libru, fapt pentru care unele dintre 
ele s-au încheiat la scoruri cu a- 
devărat astronomice.

Rezultatele tehnice înregistrate 
sînt următoarele : Energia Făgăraș 
—Recolta Hălchiu 39—13 (19—6); 
Dinamo Orașul Stalin — Progre
sul Orașul Stalin 49—15 (24—7) 
-■ în acest joc L. Stănescu (Di
namo) a înscris 19 goluri! —; 
Flamura roșie Orașul Stalin — 
Știința Orașul Stalin 12—11 (6—7). 
Ultimul meci a fost și cel mal 
echilibrat. Din păcate ambele e- 
chipe au abuzat de durități, iar 
arbitrul Gh. Lungu nu a știut si 
reprime cu hotărîre jocul brutal.

■ In cealaltă serie (la Timișoa
ra) activitatea nu a fost inaugu
rată, deoarece amenajările aduse 
sălii nu au putut fi terminate la 
timp. Aci jocurile vor Începe du
minica viitoare, cînd — după cum 
se știe — vor debuta și echipele 
feminine.

bo. Ambii amenință să transforme 
cîte un pion, astfel că lupta se 
anunță și după întrerupere aprigă 
și tăioasă. Rezultatul final al aces
tei întîlniri are mare importanță, 
deoarece atît Radovici cit și Szabo 
intră — în caz de victorie — în 
plutonul fruntaș, cu mari șanse 
de a lupta în continuare pentru 
primele locuri.

*
Iată rezultatele tehnice ale run

dei a X-a desfășurată aseară: 
Troianescu-Negrea l—0 ; Reicher- 
Mititelu 0—1 ; Ghițeseu-Radovici 
1—0; Drimer-Halic */2—*/2,; Sa- 
marian-RăduIescu l/2—*/2; Sza- 
bo-Ciocîltea */2—*/2 ; Urseami-Șuta, 
Gavrilă-Pitpinic și Pail-Bălănel în
trerupte.

Clasamentul: 1. Troianescu 7'/2 
pct. 2. Mititelu 7 pct. 3. Urseanu 
5*/2 pct. (2) ; 4. Ciocîltea 5*/2 pct. 
(1); 5—6 Ghițescu, Reicher 5'/2
pct. 7—-9 Rădulescu, Negrea, Ha
lic 5 pct. etc.

Astăzi (ora 16) se joacă parti
dele întrerupte Mîine este zi de 
odihna
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Juniorii, viitorul
Anul acesta campionatul de ju

stei aJ R.P.R. la rugbi a marcat 
față de edițiile precedente un 
progres evident, ilustrat In pri
vai rind prin numărul mai mare 
<*• echipe participante, iar In al 
dkflea rînd de creșterea valorii 
acestor formații. Intr-adevăr, tn 
competiția care s-a terminat de 
aurind, numărul echipelor parti- 
dpante direct în lupta pentru 
mult rîvnitul titlu de campioană 
a R.P.R. a fost mai mare decît cu 
au an în urmă. Și am văzut o 
acrie de echipe, provinciale 
famureștene, 
anul acesta, 
excelent în 
deosebit de 
de echipele 
ra. Energia
Ultima a intrat, de altfel, în fi
nala campionatului, după ce eli
minase în sferturile de finală e- 
chipa campioană pe 1955, Energia 
LS.P. București. Juniorii Energiei 
M.T.D. s-au comportat foarte bine 
fi l-n finală, întrecînd în primul 
meci Locomotiva Grivița Roșie cu 
6—3 (campioana R.P.R. pe amil 
1956). In cel de al doilea meci. 
Juniorii Energiei au cedat cu sco
rul de 9—3, pierzînd astfel și li

?•
„necunoscute" plină 

care s-au comportat 
fața unor adversari 
puternici. Este vorbi 
Locomotiva Timișoa- 

M.T.D. București, etc

Echipa campioană Locomotiva 
Grivița Roșie a avut o compor
tare meritorie de-a lungul cam
pionatului, reușind să-și însușească 
tlfkd datorită unui joc organizat 
precum și echilibrului care a exis
tat între compartimentele laain- 
ttrii și liniei de trei sferturi.

Alte două formații valoroase, 
care au dovedit In decursul com
petiției perspective frumoase au 
fost Energia I.S.P. București și 
locomotiva''Timișoara. Prim* a 
fost eliminată, așa cum aminteam 
In rtndurile «ie mai sin, de Ener
gia M.T .D. Cu toate acestea, va
loarea juniorilor Energiei I.S.P. 
a fost confirmată de bunele rezul
tate obținute tn prima

Juniorii Locomotivei Grivița Roșie au avut anul acesta o corn.
gertare foarte bună. Iată .75"-le feroviar, care a ctștigat campio

natul de juniori ăl R.P.R. la rugbi.
(Foto N. Niculescu)

Pe cind clasificarea
Două mari probleme au frămîn- 

tat ta ultima vreme lumea aviați
ei noastre sportive: afilierea la 
F-A.L și clasificarea. După multe 
tărăgănări din partea forului in
ternațional, s-a dat anul trecut 
« justă rezolvare primei probleme, 
Aeroclubul central din R.P.R. fiind 
inclus pe lista membrilor.

in schimb introducerea clasifică
rii are a întîmpina mult mai multe 
greutăți deși este o chestiune de 
ordin intern. Din această cauză, 
progresul aviației noastre spor- 
trve este foarte lent și chiar ane- 
voios. iar succesele se lasă și ele 
destul de mult așteptate. Și pe 
bună dreptate, pentru că aviato
rilor sportivi le lipsește cu desă- 
vîrșire acel stimulent moral care 
aste clasificarea. Pare ciudat ca in 
•ecolul aviației să avem numeroși 
maeștri ai sportului la oină și 
popice și să nu întîlnim în rîndul 
planoriștilor, 
modeliștilor 
nici măcar un 
a treia. (Am 
mal sus fără 
m»ăm importanța celor două dis
cipline sportive ci numai pentru 
faptul că ni se par cele mai eloc
vente)-

Evident, e vorba la mijloc de o 
Intolerabilă stare de lucruri, 
trebuie să ia sfîrșit. Cu atît 
mult cu cît o problemă atît 
arzătoare a fost rezolvată cu

parașutiștilor, aero- 
sau „motoriștilor“ 
sportiv de categoria 
folosit exemplul de 
a încerca să diini-

care 
mai 

de 
suc-

adese.
bune

rugbiuhii nostru
campionatului (serii) cind a în
trecut de două ori actuala echipă 
campioană. Formația rugbiștilor 
timișoreni a dovedit în turneul fi
nal că este o echipă cu multe ca
lități și cu un dezvoltat spirit de 
luptă, dar a păcătuit de multe ori 
printr-un joc dezorganizat, fapt 
care i-a adus, de altfel, și elinii 
narea din competiție.

Intîlnirile din cadrul ultimei 
părți a campionatului au demon
strat că juniorii practică un rugbi 
modern. Astfel, de multe ori jocul 
prestat de ei l-a depășit în cali
tate pe cel al echipelor de cate 
goria A și B.

Elementele de tehnică și tactică 
folosite în cursul desfășurării par
tidelor au atras din partea cu
noscătorilor acestui sport aprecieri 
elogioase. Grămezile deschise, 
placajele, pasele, atacurile liniilor 
de trei sferturi, driblingurile co
lective, etc. au constituit procedee 
tehnice și tactice invidiate 
ori, chiar și de cele mai 
formații.

Jocul prestat de echipele 
niori ne dau posibilitatea 
trezărim și pe mai departe o creș
tere serioasă a calității rugbiuhii 
din țara noastră. Dar, pentru ca 
aceasta să se poată înfăptui cît 
mai curînd. forurile competent;* 
ar trebui să se ocupe cu și mai 
multă atenție de repartizarea u 
nor antrenori valoroși, îndeosebi 
la echipele provinciale.

De asemenea, ar trebui ca ac. 
țiunea salutară, inițiată cu cîțiva 
ani tn urmă de comisia centrală 
de rugbi, de a se organiza tn va. 
canțele de vară tabere care «ă. 
cuprindă pe cei mai talentați Ju- • 
niori ai noștri, sâ 
fi inHMilor.
■ In teîiîl acesta, ne vom putea 
rnîndri, și de acum înainte cu un 
joc de calitate, care să consoH- 
deze prestigiul cîștigat de rug- 
biștii noștri peste hotare.*

de J’i 
să In

fie continuată

f*
ION OPRESCU

aviatorilor sportivi?
« •

ces în toate țările de democrație 
populară, lată deci un motiv în 
plus care ne face să credem că 
introducerea clasificării In aviația 
noastră sportivă nu e dec.it o 
chestiune de inițiativă. Dar o 
inițiativă care să nu rămînă în 
stadiul embrionar, ața cum s-a 
tntîmplat adeseori, ci una care 
să capete finalitate. Cit privește 
neîncrederea că nu ar avea cine 
asalta viitoarele norme — ne
încredere exprimată de numeroși 
6portivi — o socotim neîntemeia
tă. Mircea Finescu, Gh. Gilcă 
(planorism), Gh. lancu, M. Sidles- 
ki (parașutism), A. Moldoveanu, 
St- Purece (aeromodelism) sau

T. Rotaru, St. Calotă (sborul cu 
motor) sînt doar cîțiva din cei 
40-50 de... cutezători. Ar rămîne 
doar ca Aeroclubul central să 
organizeze o largă competiție sub 
forma unei cupe „Aurel Vlaicu", 
de exemplu, în care să-și verifice 
posibilitățile toți acești vrednici 
sportivi.

Spațiul nu ne îngăduie să re
petăm argumentele date de foru
rile de specialitate atunci cînd 
li s-a pus întrebarea! „pe cînd 
clasificarea aviatorilor sportivi?" So
cotim insă că la începutul anulut 
1957, tergiversările nu-și mai au 
locul. Cei care au obligația să se 
ocupe de această problemă trebuie 
să treacă în sfirșit la fapte.

b. m.

cum a străbătut
Nicolae Linca povestește 

drumul greu spre medalia de aur.
De cînd Nicolae Linca a devenit 

campion olimpic, e foarte greu 
de găsit. Pînă acum îl întîlneam 
oricînd în camera nr. 7 din pa
vilionul lotului nostru olimpic sau 
în sala de antrenament. Iată însă 
că acum, pentru a-1 găsi pe cam
pionul olimpic al categoriei semi- 
mijlocie trebuie să facem adevă
rate... raiduri prin toate stadioanele 
și sălile din Melbourne. De ce e 
Linca așa de greu de găsit ? 
Pentru că el urmărește toate ma
nifestațiile din cadrul Jocurilor 
Olimpice. Nu mai spun că are 
de răspuns la tot felul de invitații, 
recepții și la zecile de scrisori pe 
care le primește. Dar azi dimi
neață am reușit să-1 „prind" și 
nu mi-a mai scăpat. L-am găsit în 
sala de lupte de la Exhibition Buil
ding unde urmărea înfierbîntat lupta 
dintre Ion Popescu și italianul 
Tripa. L-am „atacat" pe Linca cu 
întrebări „directe" și „laterale", ca 
să mă exprim în termeni tehnici 
de box, și campionul nostru n-a 
mai putu» face nici o „eschivă" 1

—Povestește, Nicule, ceva din 
drumul tău spre medalia de aur.

După o scurtă „repriză de stu- 
diu", Linca a început cu... începu
tul, adică cu primul meci.

— Pe adversarul meu din turul 
I, Hatch, l-am cunoscut pe ring și 
mi-a lăsat o impresie foarte bună. 
E un băiat musculos și bine făcut. 
Nu-l văzusem niciodată boxind, de 
aceea l-am lăsat să atace tn‘ re
priza f, bineînțeles, avîrrd grijă 
să mă apăr. , t

In pauză, antrenorul- Ion Popa 
m-a sfătuit să atac, mai ales cu 
stingă, l-am „băgat" stingă fa 
corp, știind că Hatch suporta greu ' 
lovitura. L-am văzui deodată pi- ■ 
ronit in ring și nu a mai venit la 

! In schimb.

. Vn incident neplăcut: o 
ușoară luxație a miinii drepte mi-a 
provocat dureri.

— Meciul a1 doilea pe care 1-anl 
Văzut și eu, a fost muît mai greu, 
Nicule, nu e așa ?

— Exact. Sudafricanul Andri 
mi-a făcut ..viață grea' in prima 
repriză, cind mi-a plasat cîteva 
directe puternice. In special de 
dreapta. Spre sfirșitul reprizei, cu- 
noscindu-i tactica, am lovit de 
două ori cu stingă și am terminat 
In avantaj".

In pauză, din colțul ringului, 
antrenorul Popa l-a sfătuit pe Lin
ca să caute lupta corp la corp. An
dre era mult mai avantajat la 
lupta de la distanță, 
și avînri alonje.

Linca a urmat sfatul 
de aproape a acumulat 
puncte I Plasînd o lovitură la cap, 
boxerul nostru și-a luxat însă, 
mina dreaptă. Deși a resimțit du
rerea, el a boxat foarte energic în 
continuare și a trimis cîteva lovi
turi de stingă în urma cărora An
dre s-a resimțit foarte mult. A- 
vantaj și victorie la puncte: N. 
Linca.

— După acest med mam simțit

fiind înalt

și în lupta 
mai multe

Presa de peste hotare 
despre succesul Olimpiadei

(urmare din pag. I]

ediții a Jocurilor Olimpice. In co
mentarii se subliniază că echipa
U.R.S.S. a ocupat locul întîi, în- 
trecînd cu o diferență considerabilă 
echipa S.U.A. Această diferență de 
puncte între echipele U.R.S.S. și 
S.U.A. — scrie ziarul „Morgen 
Tidningen" — ar fi și mai mare 
dacă s-ar adăuga rezultatele Jocu
rilor Olimpice de la Cortina d’Am
pezzo. „S.U.A. a pierdut rolul de 
națiune olimpică fruntașă. Rușii 
au repurtat victoria asupra celei

ie] 
pe 
se 
pe

cu

cam obosit, continuă Linca, Febra 
meciului cu Gargano, una din cele
britățile boxului european, începuse 
să mă cuprindă tot mai intens. 
Antrenorul Ion Popa mi-a fost în 
acest timp de un real folos. A stat 
tot timpul alături de mine și mi a 
insuflat încredere. Cînd ai lî”gă 
tine un asemenea antrenor, care te 
înconjoară cu dragoste de frate. 
care trăiește alături de tine tot 
meciul, te simți parcă mai liniștit... 

De miercuri și pînă vineri seara, 
antrenorul Ion Popa a studiat cu 
elevul său toate aspectele înli'.nirii 
care avea să urmeze. Linca și 
Popa îl cunoșteau pe Gargano de 
la campionatele europene și îl so
coteau un adversar periculos mu 
numai prin boxul său, dar și prin 
faptul că avea garda inversă la 
ca Linca. Ceea ce îl făcea însă 
reprezentantul nostru să nu 
simtă la largul său era brațul 
car« și-l luxase...

— Am stat ceasuri întregi 
maestrul Popa în sala de antrena
ment. spune Linca. El ținea garda 
ca și Gargano, iar eu studiam 
cum să lovesc și cum să mă apăr. 
Cuvîntul de ordine tn acest meci 
a fost: să intru peste adversar și 
să nu-l las să-și impună tactica, 
ceea ce am și făcut. L-am obligat 
pe Gargano să intre tn coiful rin
gului ca să nu se mai poată, eschi
va și am impus- eu lupta de a- 
proape.

Surprins de vitalitatea fui Linca, . 
Gargano mi a reușit să realizeze 
mai nimic în primei trei minute 
de luptă. De altfel, el s-a resimțit 
de lbvitnrKe date de Linca și an
trenorul Popa a sezisat acest lu
cru. După pauză. Linca a con- 

~ lînuat’ cu ""upercuturile de BreapFa, 
care l-au pus în vădită dificultate 

g; în ciuda 
deplasa .

Linca nu și-a slăbit nici un mo
ment adversarul și l-a lovit insis
tent de aproape 1 „Pistonîndu-l” 
apoi cu direct* -de stingă. Linca a 
obținut dreptul de a boxa a doua 
zț în finală. Ziarele comentau pe 
larg înfrîngerea marelui tehnician 
Gargano, subliniind excepționalele 
calități ale lui Linca. A urmat a- 
poj finala. Linca a avut mîna 
dreaptă atît de umflată, îneît abia 
și-a pus mănușa. Adversarul său, 
irlandezul Tiedt, era unul dintre 
cei mai buni oameni aj turneului 
de box din cadrul J.O. Iată și 
seara finalelor... Lui Linca i se 
făcuse o injecție cu novocaină în 
mina dreaptă pentru a putea boxa. 
Dobrescu îl bate clar pe Spinks, 
dar juriul ii fură victoria.

— „Nedreptatea care s-a făcut 
lui Mircea m-a îndîrjit, povestește 
Linca. Doctorul Traian Dumitrescu, 
care s-a ocupat de băieții noștri, 
îi spunea în cabină lui Linca : 
z— Nicule. vezi cum te bați. Aici 
se pare că anumitor boxeri nu li se 
acordă decizia decît dacă au mare 
avantaj la puncte în toate re
prizele.

— Mă bat, tovarășe doctor, pină 
la ultimul dram de energie. Ce-or 

niai puternice echipe olimpice 
istoria Americii" — scrie 
holm Tidningen”.

din 
Stock-

semnificative 
de la 
Dag- 
echi- 

neofi-

Printre cele mai 
fapte ale Jocurilor Olimpice 
Melbourne, ziarul „Swenska 
bladet" semnalează victoria 
pei U.R.S.S. în clasamentul 
cial pe puncte, precum și strălu
citul succes al gimnaștilor Larissa 
Latînina și Viktor Ciukarin care au 
adus țării lor 7 medalii de aur, 
dună de argint șl două de bronz. 

să zică cei de acasă dacă nu ne 
întoarcem cu nicio medalie de aar 
la box ?

Și Linca a urcat pe ring pHn 
de hotărîre. plin de dorința de a 
face să urce steagul țării pe cel 
mai înalt catarg1

Prima repriză: Linca atacă de 
la început și pistonează cu lovituri 
„tari". Tiedt eschivează și răs
punde cu upercuturi de «tînga. 
Tiedt atacă mereu. Linca îl „aș
teaptă" calm și nu rămîne dator. 
Avantaj, Linca. In repriza 2-«, 
irlandezul e foarte activ. El reu
șește să plaseze cîteva lovituri de 
stingă, care îl „scutură" serios pe 
reprezentantul nostru. Linca răs
punde, trimite croșete la cap și 
■sfîrșitul reprizei îi aparține. Ultima 
repriză se desfășoară intr-un ritm 
infernal. Ambii luptă cu Ins-'le- 
(ire ceea ce face ca meciul să 
devină confuz. Cu o supiemă sfor
țare, Linca intră în lupta de a- 
proape, lovește cu ambele brațe 
foarte puternic, adiționează puncte 
și termină repriza într-un net a- 
vantaj.

— A fost cel mai greu adversar 
pe care l-am intîlnit, mărturisea N. 
Linca mai tîrziu. tired că dacă ti
veam „dreapta" sănătoasa îl în
vingeam mai ușo,. Oricum sîi.l 
foarte fericitI Stau și mă gîndesr 
că sini campion olimpic și parcă 
nu-mi vine să cred că mi-am infăn- 
tuit un vis atît de îndrăzneț. Și. 
ceea ce mă bucură in plus e faptul 
că toți patru boxerii au evoluat 
cu succes. Ne putem întoarce ia 
București cu fruntea sus... Ne-am 
făcut datoria I

Melbourne. 8 decembrie 1956.

—RAfHJ- UR7.teEAbrU

v CteamM reflecta
reaittatea...

In sport, menirea clasamentelor 
este dară și îndeobște cunot'ulă. 
Ele stabilesc ierarhia, traduc în 
limbajul laconic dar convingător 
al cifrelor raportul de forte de pe 
stadion.

A intrat în tradiție ca la slirși- 
tul fiecărei ediții a J.O. să lie al
cătuit un clasament — neoficial 
ce-i drept — dar grăitor in privin
ța evoluției națiunilor la marea în
trecere. Ca sistem de clasam*, nt 
se consacrase acela care oferea 7 
puncte pentru primul loc, 5 p. pen
tru locul secund și 4. 3. 2. 1 o. in 
continuare.

Cind după terminarea J.O. de la 
Helsinki au fost adunate punctele 
acumulate de fiecare echipă, pe 
primul loc au apărut la egalitate 
reprezeniativ-’e S.U.A. și U.R.S.S. 
Faptul că la debutul lor olimp'c 
sportivii sovietici se arătaseră e- 
gali „zeilor" americani, a supărat 
mulți minuitori de condeie din a- 
pus și aceștia, pe loc. au purces la 
recalculare, acordlnd 10 puncte 
primului loc, numai și numai 
să-i scoată pe americani în
vingători. Poate că dacă socote
lile nu le ieșeau ei ar fi acordat 
15, 20 sau chiar mai multe puncte 
medaliei de aur.

Patru ani mai tîrziu. la Mel
bourne, clasamentul olimpic neo
ficial preocupă din nou gazetarii. 
Rezultatul final este insă de data 
aceasta și mai dezagreabil acelora 
care se ploconesc în fața sportu
lui din S.U.A. Reprezentativa
S.U.A. a acumulat doar 497 
pct. față de cele 6S2 puncte 
ale sportivilor sovietici. Ma
șina de calcul a intrat din nou 
in funcțiune aplicîndu-se sistemul 
american. Stupoare! Acordîndu-se 
10 puncte primului loc, diferen’a 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. crește de 
la 125,5 puncte în favoarea U.R.S.S. 
la 140,5 puncte, consemnînd o vic
torie și mai zdrobitoare a sportului 
sovietic. De altfel, orice sistem de 
clasament, pe puncte, medalii, etc. 
situează echipa U.R.S.S. pe primul 
Ioc.

Nimic de făcut. Clasamentele re
flectă realitatea™

V. CH.



Dec’arația de la Moscova, 
expresie a unei trainice prietenii

Uniunea Sovietică— AJUTOR FRĂȚESC
prieten de nădejde

Conținutul Declarației sem
nate la Moscova la sfirșitul 
tratativelor dintre delegațiile 
guvern-'mentale ale Uniunii So
vietice și R.P. Romîne a scos 
încă odată în evidență priete
nia frățească ce s-a statornicit 
ți se dezvoltă intre aceste două 
țări. Fiecare rînd din Declara
ție reflectă puternic ideile ega
lității în drepturi, avantajelor 
reciproce, așa cum este cu pu
tință numai între state socia
liste, între popoare care au un 
țel comun.

Ca urmare a sprijinului per- 
m îent și multilateral pe care 
ni-1 acordă Uniunea Sovietică, 
în țara noastră au fost înfiin
țate multe întreprinderi noi, iar 
altele s-au dezvoltat într-o mare 
măsură. In perioada ce urmează, 
industria noastră metalurgică 
va înregistra un nou avînt, da
torită sprijinului pe care s-a o- 
ferit să ni-1 acorde statul sovie
tic, prin livrarea unor cantități 
suplimentare de minereu de fier, 
cocs metalurgic, laminate și 
alte mărfuri, așa cum prevede 
Declarația semnată la Mosco
va.

Fără îndoială, dezvoltarea e- 
conomiei noastre naționale va 
contribui la îmbunătățirea con
tinuă a nivelului de trai al po
porului nostru. De aceea, oa
menii muncii din țara noastră 
iși manifestă sincera recunoș
tință față de marele stat sovie
tic, prieten de nădejde al patriei 
noastre.

SAVU CEAUȘESCU 
președintele asociației sportive 

Energia

Am citit cu deosebit interes 
Declarația comună din 3 de
cembrie semnată la Moscova pe 
marginea tratativelor încheiate 
între delegațiile guvernamen'ale 
romînă și sovietica.

Cuorinsul acestei declarații 
reflectă in modul cei mai ex
presiv prietenia de nezdruncinat 
intre popoarele U.R.S.S. și po
porul romin ca și spiritul de 
largă colaborare și ajutor fră
țesc manifestat în atitea rînduri 
cu o consecvență desăvirșită.

Istorica Declarație de la Mos
cova subliniază în același timp 
deplina comunitate de vederi 
dintre U.R.S.S. și R.P.R. în 
problemele vieții politice inter
naționale. ca și dorința indes
tructibilă de a dezvolta con
tinuu relațiile economice dintre 
țările noastre.

Cu multă bucurie am studiat 
acea parte a Declarației care 
se referă la împrumutul de ce
reale pe care guvernul sovietic 
ni l a acordat ca urmare a re
coltei slabe din acest an. Con
dițiile acestui împrumut, prin 
restituirea lui în termen de trei 
ani începi.nd din 1959 ca și 
posibilitatea de a-l restitui nu 
numai tn grine cj și prin li
vrări de alte materiale, repre
zintă fără îndoială un avantaj 
considerabil. Poporul romin este 
mindru că are astfel de vecini 
de nădejde care in momentele 
de dificultate se arată săritori 
la nevoie. Oamenii muncii din 
țara noastră salută Declarația 
de la Moscova ca pe o dovadă 
a prieteniei iot mai trainice cu 
Uniunea Sovietică, pe calea 
construirii unei vieți cit mai 
hune și pentru apărarea păcii 
intre popoare.

IOSIF BARTHA 
căpitanul echipei de fotbai 

nrogresul Oradea

UN mU INTERORAJE UUCURE$T1-BELMAU-SUFIA-ATENA, U FOTBAL?
In ultimul timp — datorită re

lațiilor create fotbalului nostru — 
s-au deschis perspective din cele 
mai frumoase pe plan internațional. 
Participarea delegaților romîni la 
diferite ședințe ale forurilor inter
naționale de fotbal (F I.F.A. și 
U.E.F.A.), participarea la .Cupa 
campionilor europeni*, contactele 
stabilite cu prilejul turneelor între
prinse în țara noastră de diferite 
echipe străine sau de echipele noastre 
peste hotare — au înlesnit discu
tarea și chiar perfectarea pentru 
fotbaliștii noștri a unor noi și in
teresante partide internaționale.

Pentru activitatea noastră fotba
listică lărgirea programului inter
național constituie un deosebit 
stimulent și, în primul rînd. un bun 
prilej de îmbogățire a cunoștințelor 
fotbaliștilor.

Calendarul internațional pe anii 
următori cuprinde noi întîlniri inter- 
țâri (Belgia. Anglia-tineret și ju
niori, Irianda-tinerct, Grecia, lu-

goslavia etc.) și intercluburi exis- 
tînd perspective să fie lărgit.

Recentele convorbiri avute 
d. A. Vghenopoulos—reprezentantul 
federației grecești — au mărit nu
mărul jocurilor internaționale din 
1957: trei partide în Grecia (pro
babil la 3, 6 și 9 ianuarie la Atena 
și un alt oraș care urmează să fie 
anunțat odată cu confirmarea da
telor de către federația greacă) ale 
unei echipe romînești care va 
juca sub numele de selecțio
nata orașului București; apoi un 
turneu al selecționatei orașului A- 
tena în Romînia, în luna august. 
Și desigur că aceste turnee vor 
constitui numai începutul unor re
lații menite să se intensifice.

Dar. convorbirile cu reorezen- 
tantul grec au abordat și un proiect 
aparținînd federației elene de fot
bal. cu care forul nostru de spe
cialitate s-a declarat in principiu 
de acord. Dl. Vghenopoulos a pro
pus organizarea anuală a unei

CU

competiții interorașe cu 
rea capitalelor țărilor 
competiție care să se 
sub formă de turneu în 
într-una din capitale: 
București, Atena, etc. Pentru rea
lizarea acestui proiect, forul grec 
va lua contact și cu celelalte fe
derații, urmînd ca in preajma u- 
neia din întîlnirile echipei Greciei 
să se țină chiar o consfătuire a re
prezentanților forurilor interesate.

Organizarea unui astfel de tur
neu ar reprezenta un eveniment 
sportiv de mare interes, poate chiar 
de valoarea Jocurilor Balcanice de 
atletism. Să nu uităm că în capi
talele țărilor balcanice activează 
majoritatea titularilor echipelor na
ționale ale Iugoslaviei (Steaua roșie 
șt Partizan Belgrad), Bulgariei 
(Ț.D.N.A., lăinamo Sofia), Greciei 
(Panathinaikos Atena).

participa- 
balcanice, 

desfășoare 
fiecare an 

Belgrad,

Campionate cicliste mondiale pentru femei?
Conducătorii ciclismului din 

glia au cerut Uniunii Cicliste 
ternaționale să organizeze campio
nate mondiale, pentru femei. Pro
punerea este mai veche dar, de 
fiecare dată, ea nu a găsit ecoul 
cuvenit la forul suprem de ciclism: 
U.C.I.

Intrucit Uniunea Ciclistă Inter
națională (U.C.I.) a refuzat să or
ganizeze campionate 
pentru femei, federația 
de ciclism feminin va organiza, 
cu începere din 1957, propriile ei 
campionate mondiale. După cum 
relatează ziarul belgian „Les 
Sports”, se vor acorda trei titluri 
mondiale. Este vorba de două ti- 
thiri mondiale tn cursele pe velo
drom (viteză și urmărire indivi
duală) și unul pentru cursa de 
fond (80 km.).

încă de pe acum, federația bri
tanică a anunțat că a primit spri
jinul material necesar organizării 
acestor campionate, precum și ade
ziunea de participare a federațiilor

An- 
In-

mondiale 
britanică

de ciclism feminin din numeroase 
țări ale lumii.

Astfel, primele campionate mon
diale feminine vor avea loc în 
Anglia și, în afară de țările veci
ne : Franța, Belgia, Italia, Luxem
burg și altele, este așteptată parti
ciparea ciclistelor sovietice, ameri
cane și japoneze.

Așa cei puțin subliniază cores
pondentul din Londra al ziarului 
sus amintit. Rămîne, însă, de vă
zut cum va primi sau, mai bine 
zis, cum va reacționa U.C.I. în 
fața acestei inițiative.

O comunicare primită de Di
namo București de la Sofia a- 
nunță că echipa Ț.D.N.A. nu 
poate juca la București în ca
drul Cupei campionilor euro
peni înainte de 30 decembrie, 
deoarece lotul fotbaliștilor bul- 
gări, care a participat la tur
neul olimpic de Ia Melbourne 
va reveni în Bulgaria abia la 
20 decembrie. In asemenea con- 
dițiuni, meciul retur Dinamo 
București — Ț.D.N.A. Sofia 
nu poate avea loc la 23, ci 
duminică 30 decembrie. Bulga
rii anunță să echipa lor va sosi 
la București la 28 decembrie.

AZI LA CLUJ V0« FI DESEMNAȚI CAMPIONI! JĂM 
LA LUPTE LIBERE

HOTARE
CEHOSLOVACIA ARE CELE MAI 

PUȚINE PUNCTE PIERDUTE

întîlnirea dintre reprezentativele 
Italiei și Austriei s-a desfășurat în 
cadrul ~ 7__ "
Gero”. Ea a fost ultima din acest 
an, în cadrul acestei 
clasamentul la zi:

1.
2.
3.
4.
5.

„Cupei Europei dr. Josef 

competiții. Iată 
v’

8 5 2 1 25:15 12
5 4 8 1 16: 9 8
7223 12:17 6 
7133 10:10 5
4112 3: 8 3 
5023 8:15 2

în clasamentul

R.P. Ungară 
R. Cehoslovacă 
Austria 
R.P.F. Iugoslavia 
7 alia

6 Elveția

După cum se vede 
de mai sus, deși reprezentativa Un
gariei este pe primul loc, cea mal 
bună situație o are naționala Ceho
slovac.ei, care n-a pierdut decît 2 
puncte, față de cele 4 ale liderului. 
Fotbaliștii maghiari mai au de sus
ținut două partide, ambele foarte 
dificile: 
dapesta 
slovacii 
tide cu 
cu Austria la Viena și Iugoslavia la 
Praga.

ST. ETIENNE CONDUCE DAR...

...numai cu 2 puncte. Acum patru 
etape, St. Etienne avea un avan- de 
S puncte în campionatul Franței. In 
primele 10 etape, liderul n-a pier
dut nici un punct șl se părea că tî- 
năra formație în care doar Me- 
klouffl este cel mai cunoscut Jucător 
„merge" cu pași siguri spre cuce
rirea titlului. Iată însă că pronosti
curile sînt acum pe punctul de a fi 
răsturnate. St. Etienne, după ce a 
fost întrecută duminica trecută d« 
ultima clasată, Rennes, a pierdut și 
în etapa a 14-a, de data aceasta pe 
teren propriu, în fața echipei Mo
naco. „Lipsa de rutină, de calm Șl <*e 
prejăt re fizică” — spunea un co
mentator al posturilor franceze de 
radio — începe să-și spună cuvîntui. 
In lupta pentru primul loc au intrat 
acum Lens și Reims”.

cu Elveția și Italia, la Bu
și respectiv la Roma. Ceho- 
mai au de jucat două par- 
Italia, cu Elveția la Praga,

Revista italiană ,11 Calcio Ilustrato* publică această foto - 
grafie: „22.000 lire sterline sînt In pericol” se poate c:ti in titlul 
explicației. Cu această sumă fabuloasă (un adevărat record) a fost 
cumpărat de către clubul Chelsea portarul naționalei engleze R 
Matthews. Debutul său a fost în să nefericit. In primul med. 
Matthews a fost grav accidentat fi Luton Town a ciștigat cu 4—/ 
meciul cu Chelsea. De 4 etape. Matthews nu s-a restabilit încă. 
(In clișeu, Matthews prăbușit pe 
cident).

gazon la efoeva clipe după ac-

..în campionatul englez. Campioana 
de anul trecut continuă să conducă

lat 5 clasamentul primelor echipe:

St Etienne 14 10 2 2 47:19 22
Lens 14 Jr 2 3 35:18 20
Reims 14 833 35:20 19
Marseille 14 6 4 4 26:26 16

’.MANCHESTER UNITED SE 
DISTANTE AZA...

în clasament, mă rin du-și avansul 
după etapa de sîmbătă de la 3 la 4 
puncte față de Tottenham Hotspur.

Iată situația în clasament a frun
tașelor:

1. Manchester United
2. Tottenham

Hotspur
3. Leeds United
4. Blackpool
5. Burnley 

Birmingham 
Preston
Arsenal
Wolverhampton 
Wanderers

10. Bromwich
Albion

cu reprezentativa Marfridului, fotba
liștii maghiari au terminat la ega
litate: S-S, au învins F.C. Barcelona 
cu 4-3 și au pierdut cu ÎS în 
reprezentativei Andaluzie».

• întîlnirea decisivă în cadrul 
Jeiașt competiții între echipele
Madrid și Rapid Viena va avea loc 
la 13 decembrie la Madrid.

fața

ace- 
Real

«.
7.
8.
0.

20
21
20
21
20
21

12 4 4 53:30 28
18 6 i 40:27 26
18 5 5 49:35 26
8 7 6 W25 23
9 5 6 36:90 23
957 45:38 23

21 18 3 8 8440 23

20 10 3 7 35:37 23

20 7 8 5 29:26 22

DE PRETUTINDENI

O După întîlnirea oficială de fot
bal A. C. Bilbao-Honved, echipa ma- 
gh ară de fotbal a mai susținut în 
Spania 3 intî’niri amicale. In meciul

• Duminică a luat sflrșit turul 
campionatului de fotbal al Austriei. 
Pe primul loc se află echipa Wiena 
care a acumulat 24 puncte. Ea este 
urmată de Austria cu 23 p., Wacker 
22 p.. Rapid, Semmering etc.

• Duminică s-a desfășurat la Novi 
Sad întîlnirea amicală între echipele 
Vojvodina și Partizan Belgrad. Me
ciul s-a terminat la egalitate: 1-1.

9 Reprezentativa orașului Rijeka 
a întîlnit echipa Italian^ Padova. 
Mteeful a luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate: 3-3.

CLUJ 10 (prin teleion de la tri
misul nostru). Simbătă au început 
în sala „ianos Herbak” din Cluj 
finalele campionatelor individuale 
pentru seniori la lupte libere. Din 
ce» calificați pentru finale au ab
sentat aproape o treime, fapt care 
desigur a fost resimțit Vina pen
tru aceste absențe o poartă deo
potrivă colectivele sportive și co
misiile regionale, care nu au luat 
măsuri pentru mobilizarea concu- 
renților. O altă cauză este desigur 
renunțarea unora care vor să con
cureze la .clasice”. întreceri care 
încep miercuri la București.

Organizarea, asupra căreia vom 
mai reveni, a fost necorespunză ■ 
toace. Pozitiv este faptul că marea 
majoritate a luptătorilor au apli
cat acțiuni specifice luptelor li 
bere. Tineretul s-a impus și aici, 
intrebuințind .figuri” noi la un 
campionat de seniori. Printre a- 
ceștia s-au remarcat Torok, Hat- 
hazi (Tg. Mureș), Boia (Buc.) și

Brăiieanu (Tulcea). Sistemul de 
desfășurare deși are multe lipsuri, 
este totuși cel mai indicat, deoa
rece clasamentul se bazează pe va. 
loarea și lorma concurenților.

înaintea ultimului tur care se 
desfășoară azi se pot face pronos
ticuri în ce privește primii clasați 
la fiecare categorie: 52 kg. — 
Ruzsi (Din. Buc.) Boia (Știința 
Buc.) ; 57 kg. Ferdinand (Energia 
Cluj) Ghincea (Energia Or. Stalin); 
62 kg. Popescu (Din. Buc.) Zen- 
tai (Voința Tg. M.), 67 kg: Pin- 
tea (Voința Tg. M.), Horvath (Vo
ința Buc.), Bătrînu (Energia Or 
Stalin), 73 kg. Hari (Energia Or 
Stalin), Aberman (C.C.A.). 79 kg. 
Popovici (Din. Buc), Mureșan (B 
nergia Or. Stalin), Ilie Gheorgh» 
(Energia Buc.), 87 kg. Boia (Vo 
ința Tg. M.), Tarbă (CC.A.). cat 
grea : Marton 
Constanți nescu

(FI. roșie Cluj) ș 
(Progresul Buc.).

ION SEINESCU

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALA A CICLIȘTILOR NOȘTRI 
IN PRIMA PARTE A SEZONULUI 1957

Pregătirile pentru „Turul Egiptului”, 
„Cursa Păcii” și „București-Sofia” 

se va înapoia în țară, însoțit A 
cicliștii iugoslavi, care vor fot 
ma lotul iugoslav pentru „Curși 

Păcii". In tot cursul lunii mar 
tie vor avea loc pe șoseleli 

noastre antrenamente în comun.
La 1 aprilie, cicliștii vecini f 

prieteni se vor întoarce în Iu 
goslavia pentru terminarea pre 
gătirilor în vederea „Cursei Pi 
cii”.

Toți cei 20 de sportivi romîn 
se vor prezenta. Ia jtimătatei 
lunii aprilie, la startul ediție 

jubiliare (a-X-a) a „Cursei Sein 
teii". La cîteva zile după aceas 
ta, garnitura A va pleca în R 
D. Germană pentru a participi 
la a Il-a ediție a probei de tre 
etape organizată de ziarul „Ne 
ues Deutschland”, probă în can 
alergătorii romîni au concura 
și anul trecut. întrecerea vi 
constitui și de data aceasta ul 
timul criteriu de apreciere îi 
vederea desemnării celor 6 cic 
liști care ne vor reprezenta îi 
„Cursa Păcii”'.

Restul lotului republican, gar 
nitura B plus o parte din aler 
gătorii garniturei A (care se vot 
înapoia din R.D. Germană) vor 
continua în comun pregătirea tn 
țară în vederea celei de a IH-a 
ediții a competiției Sofia-Bucti- 
rești.

După cum s-a anunțat, a IV-a 
ediție a Turului ciclist al Egiptului 
va avea loc în luna ianuarie. Re
cent s-a primit. în acest sens, o 
comunicare a federației egiptene 

de ciclism prin care se confirmă 
cele anunțate în cadrul conferinței 
U.C.I. (Uniunea ciclistă interna
țională) : organizarea celei de a 
JV-a ediții a „Turului Egiptului" 
în cursul celei de a doua decade 
a lunii ianuarie.

Dună cum se știe, un grup de 
12 cicliști din țara noastră (dintre 
care o parte nu au mai concurat 
în mari probe internaționale) se 
pregătesc de la 1 decembrie, sub 
îndrumarea antrenorilor Iulian Go- 
ciman și Nicolae Voicu, în vederea 
participării la marea probă, din ța
ra piramidelor.

Către sfirșitul 1unei ianuarie, 
un grup de 20 de alergători (in
clusiv cei care au alergat în E- 
gipt) se va deplasa în Iugosla
via pentru continuarea antrena
mentelor. In grupul de 20 de 
sportivi sînt cuprinși componen- 
*" — i— J~ = „garnituri" (A și 

care va fi expe- 
în anul 1957.
noștri se vor antrena 
o lună, în tovărășia 
iugoslavi. Spre sfîrși- 

febmarie, iotul romîn

•ții celor două 
B). formulă 
rimentată

Cicliștii 
timp de 
sportivilor 

tu! lunii
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