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finala 
din acest an subliniază 
ei valoare. Alături de 

(Italia) este finalista de 
care a reușit și 'm acest

EUGENIA TARANGOIU

PARIS. 23 (prin telefon).
Floretistele noastre și-au confir- 

a< valoarea mondială, impusă anul 
ecut la întrecerile individuale de 

Melbourne și repetată anul acesta 
campionatul pe echipe in care 

_;un clasat pe locul IV. Confir- 
a fost realizată de Olga Or- 

Eugenia Țărăngoiu care au 
ușit să se califice în turneul final 

I campionatului mondial, adică prin- 
e primele opt trăgătoare ale lumii, 
rintre primele opt din cele 83 de con- 
rente care au luat startul în aceas- 
epuizantă competiție.

Prezența Olgăi Orban in 
ndialelor

xcepționala
Mombetti

I trecut 
n să se califice în ultimul tur al 
ncursului. Toate celelalte finaliste 
la Melbourne — prezente și acum 
Paris — au părăsit întrecerea în- 

-una din etapele premergătoare fi- 
alei. Ultimele dintre ele au fost 
heen — campioana mondială și o- 
impică din 1956 și Muller-Preiss, e- 

fna recentelor întreceri pe echipe, 
ceste două trăgătoare au fost eh- 
inate în semifinalele competiției.

reună cu Kovacs (R.P.U.) ți Ce 
i (Italia).

ROBLEMA AMATORISMULUI Șl PR06RAMUL 
VIITOARELOR OLIMPIADE, 

PRINCIPALELE PUNCTE DE DISCUȚIE
SOFIA, 23 (prin telefon de 
isul nostru). — Luni a avut 

rima ședință de lucru 
elei de a 53-a sesiuni a 
ă cum era și normal, ea 

primă luare de contact, 
zultat elaborarea unor 
ar stabilirea unor amănunte 

rdin adminisirativ-organizatoric, pri- 
ind viitoarea desfășurare a lucrări- 
or. Totodată însă s-a luat în discuție 
cunoașterea constituirii de noi co- 
itete naționale olimpice, A fost re- 
înoscut Comitetul Olimpic Național 

al Tunisiei, astfel că la viitoarea e-

la tri- 
loc 

din cadrul
G.I.O.  Du 
a constituit 
neavînd ca 
hotăriri, ci 

de

♦ Zi bună pentru 
atletismul romînesc

♦ Emmen la telefon! !
♦ V. Ciocîltea pe ; 

locul 2-3 în turneul ; 
de la Sarajevo ;

♦ Mot oci c l i ș t i i ; 
romîni au con fir- ; 
mat clasa lor inter- ; 
națională

In finala celor mai bune,opt tră
gătoare ale lumii și-au găsit locul 2 
floretiste din U.R.S.S. (Zabelina și 
Kiseleva), 2 trăgătoare din Italia 
(Camber și Collombetti), 2 concuren
te din R.F. Germană (Schmidt și 
Strooh) și cele două reprezentante 
ale noastre.

De o deosebită valoare este califi
carea în finală a Eugeniei Țărăngoru, 
debutantă în campionate mondiale.

In turneul final, Olga Orban nu a 
reușit să-și impună tot atit de cate
goric cuvîntul ca în anul trecut. Reți
nută — după cum se știe — în ultima 
vreme de examenele de admitere în 
facultate, Olga Orban nu și-a putut 
desăvîrși pregătirea, la Paris prezen- 
tindu-se sub posibilitățile ei fizice 
obișnuite. In aceste condiții, nu este 
surprinzător că de această dată nu a 
reușit decît 3 victorii in finală 
(Strooh 4—2. Țârăngoiu 4—2 și tați 
de campioana mondială. Zabelina
4—2), pierzînd in schimb 4 asalturi. în. compania conducătorul» delega

campioană

reușit de- 
final, dar

toate la scorul de 4—3 (Kiseleva. 
CoHombettî, Schmidt și Camber). De 
remarcat că în asalturile cu Kiseleva 
și Collombetti. Orban a condus cu
3— 1, iar în ultimul său asalt a reușit 
să învingă net pe actuala 
mondială.

Eugenia Țârăngoiu nu a 
cit o victorie în turneul
aceasta a avut o importanță deose
bită, oprind pe Camber din asaltul 
titlului suprem. Țar ăngo iu-Camber
4— 1, Collombetti. 1—4. Orban 2—4, 
Zabelina 0—4, Schmidt I—4. Kiseleva 
2—4 și Strooh 3—4 (după ce a con
dus cu 3—2)

Finala a prilejuit o luptă aprigă, 
de un nivel tehnic excepțional. Echi
librul valoric al finalistelor este do
vedit și de aspectul clasamentului, in 
care majoritatea concurentelor nu sîhf 
departajate prin numărul victoriilor, 
ci prin cel al tușelor primite. Astfel:
I. ZABELINA (U R S.S ) 5 v.. 2. 
Schmidt (R.F.G.) 4. v. 20 t#.. 3.
Camber (Italia) 4 ». 21 t.p. 4. Kise
leva (U.R.S.S.) 4 
lombetti (Italia) 4 
ORBAN 3 v. 25 
(R.F.G.) 3 v. 26 
TARANGOIU 1 v.

V- 22 t.p., 5. Col- 
v 24 t.p.. 6. OLGA 

t.p., 7. Strooh
tp., 8. EUGENIA

Sesiunea C. I. O. de la Sofia

VOR Fi
vordiție a J. O. 

lua parte sub
S-a ridicat

sportivii tunisieni 
steagul țării lor. 
de asemenea problema 
RADU URZICEANU

(Continuare în pag. 8)

Pretutindeni se observă în aceste 
zile semnele unor intense pregătiri în 
vederea aniversării a 40 de ani de la 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie. Astfel de preocupări am în- 
tîlnit de curînd și la Consiliul central 
al asociației Dinamo. Așa de pildă, 
în zilele „Lunii prieteniei romino-so- 
vietice" sportivii dinamoviști vor au
dia cîteva conferințe în legătură cu 
acest eveniment, vor viziona un ciclu 
de filme și vor vizita în colectiv mu
zee, expoziții, etc. Trei expoziții pro
prii, cu fotomontaje, vor ilustra cele 
mai semnificative aspecte din viața 
culturală și sportivă a tineretului 
sovietic și din țările de democrație 
populară. Tot în acest timp, sportivii 
dinamoviști vor organiza mai multe 
standuri cu cărți.

Dar pe tărîm sportiv? Nici o grijă.

Biblioteca Centrală
Regională 

Hur.edoara-Deva

f

BREAK AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL OE MINIȘTRI 
Șl AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATUOR OIN R. P. R.
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Campionatele internaționale de iii»

Echipele noastre feminine și de juniori 
învingătoare in meciurile cu R. P. F. Iugoslavia și R. P. Chineză

A Ziua recordurilor A Astăzi, finalul la talere
Ieri am parcurs distanța de la 

Athenee Palace la poligonul Tunari 

tie* * italiene, generalul Giovanni de 
Gafta. Și firește, tot timpul am dis
cutat despre cel mai actual subiect 
din lumea tirului: a IV-a ediție a 
campionatelor internaționale ale R.P. 
Romîne. Interlocutorul nostru, metr 
bru al Uniunii Internaționale de tir, 
deci un specialist în materie, a făcut 
aprecieri măgulitoare la adresa or
ganizării și a valorii întrecerilor.

La _ . ___ , ,___
noastr* va II vizitată de echipa națio
nală a Poloniei, e»re va saaține în com. 
pania rnzbiftiloe Komlni trei partide. 
Frecnana acestor Jocnri nu a fost iwc* 
stabilă*, dar ae știe de pe acum, că un— 
din viitorii adversari ai rugbiștilor polo
nezi va fi selecționata de tineret a ora
șului București. Sportivii polonezi și-an 
anunțat sosirea pentru ziua de 36 sep
tembrie.
• Programul jocurilor pe care echipa de 

ru<bi Energia Republica Ie va susține 
in Polonia este următorul: 26 septem
brie: la Varșovia, cu echipa național* 
a Poloniei; 28 septembrie: la Bidgareeu 
(reg. Gdansk) cu reprezentativa regiunti; 
2 octombrie: ta Kalice cu Poznania Star; 
5 octombrie: la Poznan cu aceeași echip* 
(revanșă).

Sosiți în poligon la numai două (Continuare in pag. 2)

Cian Gi-min (R.P. Chineză) pe standul de tragere la cerb alergător.

-

La București și Belgrad — 
cinci zile înainte de meci

.Am intrat, cum se spune. în .săp
tămâna meciului*.  De fapt, este săp
tămâna meciurilor pentru că dumi
nică. fotbaliștii romini se înfruntă 
cu cei iugoslavi pe trei fronturi: cu e- 
chipele A, B și juniori. Dar, în ge
neral, nota o dă meciul cel mai im
portant și în cazul nostru ei este 
partida dintre primele reprezentati
ve, care se întîfnesc în cadrul preli
minariilor campionatului mondial, și 
spre care — dat fiind caracterul său 
aproape decisiv — se îndreaptă a- 
cum cu mai multă înfrigurare și e- 
mc/ție privirile tuturor pasionalilor

șah la care vor lua parte 
dinamoviști din Capitală, 

ce îi privește pe sportivii 
aceștia vor oferi în cursul

Planul de acțiune al asociației Dina
mo abundă în competiții sportive 
care vor avea loc pînă la data de 
7 Noiembrie. Astfel colectivul orășe
nesc Dinamo va organiza întreceri 
la tir, fotbal, volei, popice, tenis de 
masă și 
sportivii 
In ceea 
fruntași, 
lunii octombrie partide din cele mai 
interesante la volei masculin și 
feminin și gimnastică băieți și fete 
dotate cu cupa „A 40-a Aniversare".

Bogatul program competițional în
chinat celei de a 40-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie este completat de un intere
sant turneu internațional de baschet 
băieți la care vor lua parte echipele 
Dinamo Tbilisi și Gwacdia Varșovia.

fi
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fi

ore de 1a începerea întrecerilor din 
a doua zi, am avut ocazia să aflăm 
noi performante strălucite. venite 
parcă să susțină aprecierile conducă
torului delegației italiene. Eram cu 
atît mai minări ăe aceste perfor
manțe, cu cît ele aparțineau în marea 
lor majoritate trăgătorilor noștri și 
constituiau noi recorduri ale țării. 
De altfel, ziua a Il-a . campionatelor 
internaționale a fost plină de succese 
rominești și parcă mai darnică decît 

fotbalului, fie din țara noastră, fie 
din Iugoslav ia.

Cele două reprezentative — prin
cipalele candidate la... vosajui în Su
edia. la turneu! final al Cupei Mon
diale .Jules Rimei*  — se prezintă 
cu șanse diferite. In momentul de 
față, datorită rezultatelor de la 
Atena (2—1 noi și 0—0 iugoslavii), 
avantajul este de partea noastră. In 
plus, jucăm și pe teren propriu, în 
fața publicului nostru, și oricH. a- 
ceste atu-uri contează și trebuie să 
aunteze In două partide disputate 
acasă (duminică cri Iugoslavia și la 
3 noiembrie cu Grecia), echipa noas
tră poate totaliza 6 puncte și cu 
ele să se califice pentru turneul fi
nal.

De aceea, iugoslavii acordă attta

(continuare in pag. a 5-a)

Fază din jocul de duminică, Se lecționata divizionară A-Szeged 3—1.
Ene II, angajat într-un duel cu doi fotbaliști maghiari: centrul îna

intaș Hajos și fundașul Benak. va reuși pină la urmă să centreze.
(foto: L. TIBOR)

ȘTIRILE ZILEI
FOTBAL

Afa

Flamura roșie Aratt 
pleacă în Bulgaria

A«a cum am mai anunțat. Flamura 
roșie Arad, perfectase un turneu în Bul
garia. Turneul s-a redus la un singur 
meci pe care " “
nerl la Sofia 
va pleca în

BOX

arădanii îl vor susține vi- 
cu Lewski. Flamura roșie- 

B-u 1 garia mîin e d imineață»

A fost alcătuit lotuf 
pentru înt îlnirea 
cu R. P. F. Iugoslavia

In vederea dublei întîlniri internai 
ționale de box R.P. ROMINA—R.P.F. 
IUGOSLAVIA, care se va desfășura 
la 3 și 5 octombrie, la Belgrad 
și Zagreb, forul nostru de specialitate 
a dat ieri Ia amiază formă definitivă 
lotului care va începe de astăzi pre
gătirile sub conducerea antrenorului 
ION POPA Lotul are următoarea ai- 
cătuire: PUIU NICOLAE, CON
STANTIN GHEORGHIU, NICOLAE 
MINDREANU, IOSIF MIHALIG. 
DANILA DONE, CONSTANTINI 
GHERASIM, MIHAI STOIAN. ILIE 
DRAGNEA, DUMITRU GHEORa 
GHIU, GHEORGHE NEGREA șf 
VASII.E MARIUȚAN

RUG Bl
Numeroase întîlnirt 
între echipele 
romîne și poloneze 

începutul lunii octombrie. țara



Campionatele Internationale de tir ale R. P. R
(Urmare din pag. I)

constatăm că ele

onicînd în privința recordurilor. A- 
proape fiecare probă care se încheia 
ieri atrăgea după sine modificarea 
fabulei de recorduri, atât a celei din 
țara noastră, cit și a celei din R.P.F 
iugoslavia.

Oprindu-ne puțin asupra recordu
rilor corectate ieri, constatăm că ele 
au fost înregistrate în probe rămase 
în urmă din punct de vedere valoric 
față de dezvoltarea generală a tirului 
nostru (pistol calibru măre și cerb), 
sau în probe care oferă îji curînd 
b interesantă confruntare europeană 
(meci englez feminin, individual și pe 
echipe). Ceea ce ne determină să 
privim cu un plus de satisfacție a- 
ceste noi succese. Realizatorii lor 
simt ; maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Lykiardopol cu 570 p. lș 
pistol calibru mare, deci la o probă 
în care el este în secundar speciali
zat, lamandi Muscă cu 217 p. la 
cerb alergător 50 focuri simple, per
formanță care a depășit cu 28 p. 
-vechiul record al țării, cvartetul femi
nin — Judith Moscu, Felicia lovăne- 
scu, Florica lonescu, Tereza Quintus 
— care au reprezentat în principal 
țara noastră la întâlnirea meci en
glez cu R.PF. Iugoslavia și RP- 

'Chineză. S-au adăugat la aceste 
splendide recorduri și două rezultate 

■egale vechilor cifre record: Lia Sîr- 
bu și ludith Moscu cu 597 p. la meci 
englez. In plus, este interesant de 

Teniarca't că la proba combinată fe
minină pe echipe ,.nu. numai forma
ția sus amintită a înregistrat 2371 
p., deci noul record, ci și a doua 
echipă a țării noastre — Lia Sîrbu, 
Rodită Grozea, Sanda loanovici. Ana 
Goretti — -care însă a trebuit să se 
mulțumească numai cu titlul de re
cord egalat, întrucît celălalt cvar.et 
s-a clasat pe primul loc cu un avan- 
4aj minim 
-altfel, și la 
cum și la 
au întrecut 
mai mare.

la barajul pe muște. De 
pistol calibru mare, pre- 

cerb numărul celor care 
vechile recorduri este 

Afară de Gh. Lykiardo
pol și Gavril Magyar a depășit ve
chea performanță record (566 p.) însă 
numai cu 3 puncte, față de cele 4 
realizate de învingător. I a cerb, si
tuația este asemănătoare, întrucît în 
ailară de noul recordman lamandi 
Muscă, alți trei trăgători romini (Ene 
Drăgan 212 p., Aurel Neagu 209 p.. 
Ion Necuke 205 p.) au reușit să de
pășească bariera celor 200 p. — gra-

IAMAN DI MUSCA (R.P.R.)GH. LYKIARDOPOL (R.P.R.)

Pași înainte pentru îmbunătățirea

. ' Acum, în perioada începutului de 
an școlar este firesc ca și preocupă
rile noastre să se îndrepte spre unele 
Jasipecte ale activității sportive în școli. 
'Așa încît, dornici de a afla nu amă
nunte ci mai ales caracterul pe ca- 
are-1 va avea această activitate în 
cursul actualului an școlar, modul în 
<are se folosește experiența trecuților 
ani școlari în vederea îmbunătățirii 
formei și conținutului orelor de edu
cație fizică și a activității sportive 
■extrașcolare, am trecut pragul Direc
ției Educației Fizice a Ministerului 
Snvățămîntului și Culturii.

Și, pentru că am primit 
Scrisori de la elevi care 
(afle diferite aspecte ale 
sportive extrașcolare în
Tie-am adresat tev. Dumitru Branga, 
:șeful serviciului de resort din cadrul 
(Direcției.

— Care va fi anul acesta caracte
rul activității sportive extrașcolare ? 
i — In primul rînd 
■evitare a aglomerării elevilor 
ales în perioadele „de vîrf" ale anu
lui școlar, o îmbinare între activitatea 
sportivă și cea didactică. De aceea, 
■campionatele școlare au și fost eșalo
nate în așa fel încît o parte dintre 
■discipline (atletism, baschet) să se 
desfășoare chiar acum, în toamnă, o 

numeroase 
doreau să 
activității 
acest an,

s-a urmărit o 
mai

s-a
au 
au 
a- 

ad 
de-
A-

nița a unei confirmări internaționale
— și să întreacă cooios vechiul re
cord al tării.

Printre recordmanii zilei figurea
ză și trăgătoarele din R.P.F. Iugo
slavia, respectiv Nada Dozet, realiza
toarea unei performanțe excelente la 
meci englez (598 p.) și formația 
Nada Dozet, Magda Herold, Milena 
Dimie și L. Radivoievic', clasată în 
această probă pe locul 111 cu 2370 p.
— nou record iugoslav pe echibe.

LUPTA APRIGA, EMOȚII ȘI
— IN FINAL — O VICTORIE 

ROMINEASCA
La alcătuirea echipelor țării noa

stre pentru întrecerea cu R.P.F. Iu 
goslavia și R.P. Chineză la meci eu- 
glez senioare au fost multe discuții. 
Complicațiile erau provocate de nu
mărul mare de trăgătoare egale va
loric la ora actuală. Trebuia găsită 
soluția cea mai fericită întrucît se 
cunoștea din Polonia forța echipei
iugoslave și se aștepta și a surpriză 
din partea trăgătoarelor din R.P. 
Chineză. Inspirația selecționerilor 
dovedit bună. Din 8 trăgătoare 
fost alcătuite două formații care 
reușit să încheie „ca® la cap" 
priga dispută cu cele dopa echipe 
verse, formația Iugoslaviei fiind 
pășită însă numai cu un punct, 
cesta a fost finalul întrecerii. Dar 
pînă la el. spectatorii, antrenorii și 
chiar trăgătoarele noastre au trecut 
prin multe emoții. Mai cu seamă că 
arbitrii din șanț au semnalizat va
loarea focurilor parcă anume pentru 
a mări încordarea celor care doreau 
victoria formațiilor noastre. In timp 
ce, de exemplu, trăgătoarei chineze 
Tao Tien-fîn i s-a semnalizat din 
șanț 300 p. la 50 metri :• de fapt ea 
reușise numai 299, reprezentanta 
noastră Lia Sîrbu a fost anunțată cu 
295 p. și ea avea 299 p. După prima 
serie de 10 focuri la 100 metri, emoțiile 
au trecut aproape total, trăgătoarele 
noastre impunîndu-se cu autoritate în 
această parte a meciului englez. Pal
pitant a fost și duelul individual, 
unde protagoniste erau Nada Dozet, 
ludith Moscu și Lia Sîrbu. Cu tot 
efortul lor însă, Lia și ludith nu au 
put uit să se apropie decît la un punct 
de Nada Dozet. Aceasta a fost — de 
altfel — singura dintre oaspeți care 
a reușit ieri să cucerească un titlu 
de campion internațional, in încheie
rea comentariului la meci englez fe
minin, am vrea să remarcăm că, 
ciuda unei victorii internaționale, 
unui nou record și a unui record 

în 
a 

e-

parte în iarnă (gimnastică, schi) lă- 
sînd pentru primăvară doar o parte 
din disciplinele sportive (volei, hand
bal, înot și oină).

Am mai aflat unele amănunte in
teresante privind campionatele șco
lare din acest an, cum ar fi renunța- --- 1- r------J. ----- =- anumj(e

taberelor 
de vară 
în sport.

din timpul vacan, 
pentru elevii frun- 
Tot în fază de stu-

rea la fazele de zonă în 
sporturi (gimnastică, schi și înot) 
fapt care va permite o mai justă se
lecție. Un mare accent se va pune și 
pe activitatea cu caracter local, în 
special la atletism și gimnastică.

— Și ca perspective ?
— Da, studiem de pe acum proble

ma
(ei 
lași 
diu se află problema strîngerii rela
țiilor între elevii noștri și cei din 
țările vecine. Dorim să extindem, în 
măsura în care o vor permite posibi
litățile, începutul făcut prin partici
parea sportivilor noștri la concursul 
atletic internațional școlar, de la Russe 
(R. P. Bulgaria).

— Iar ca dorințe imediate ?
— Mai mult ajutor din partea sec

țiunilor de învățămînt ale sfaturilor 
populare, atît în privința activității 
metodiștilor de educație fizică, a în
tăririi bazei materiale cît și în do
meniul sprijinirii activității școlilor 
sportive de tineret, pe care noi le-am 
reorganizat în acest an, mărindu-le 
toțodală numărul de secții. 

gaiat de două trăgătoare, conside
răm că reprezentantele noastre au 
încă posibilități mai mari și că tre
buie neapărat să le valorifice în apro
piatul campionat european de la Bel
grad pentru a aspira la un loc frun
taș in ierarhia celor mai bune tră
gătoare. Victoria cu un punct asupra 
formației iugoslave lasă încă disputa 
deschisă, nu asigură succesul la Bel
grad, cu atît mai mult cu cit acolo 
rivalele noastre de ieri și astăzi vo« 
avea avantajul poligonului.
SITUAȚIE IDENTICA LA JUNIORI

Tot cu un punct diferență (!) ai 
cîștigat și juniorii noștri întrecerea 
cu cei iugoslavi. Dar, spre deosebire 
de îrrtîlnirea feminină, aici titlul in-

Jac-
p.;

REZULTATELE DE IERI—
Cerb alergător 50 focuri 

simple: 1. lamandi Muscă 217 
p. — campion internațional;
2. Ene Drăgan 212 p.; 3. Au
rel Neagu 209 p.; pistol cali
bru mare : 1. Gh. Lykiardopol 
570 p. — campion internațio
nal ; 2. G. Magyar 569 p.; 3. 
Marcel Bonin (Franța) 566 p.,
4. L Gvonoru (R.P.U.) 563 p.ț
5. P. Mocuță 562 p.; 6. M. Do-
chiliță 560 p.; armă liberă ca
libru retfus, meci englez (fe
mei) : 1. Nada Dozet (R.P.F 
lug.) 598 p. — campioană in
ternațională ; 2. Lia Sîrbu 597 
p.; 3. ludith Moscu 597 p.;
îneci englez juniori : 1. Petei 
Șandor 595 p. — campion in
ternațional ; 2. Anic Kreso
(R.P.F. lug.) 593 p.; 3. Marius 
Marcovici 593 p.; 4. Mirosia» 
lozic (R.P.F. lug.) 593 p.; 5. 
M. Străoanu 592 p.; 6. 
queline Zvonevschi 592 
meci englez, echipe, femei: 1. 
R.P. Romină I 2371 p.; 2. 
Romînă II 2371 p.; 3. R.P.F 
Iugoslavia 2370 ; 4. R.P. Chi
neză 2356.; meci englez, echi
pe, juniori;. 1. R.P. Romînă I 
2366 p; 2. R.P.F. Iugoslavia
2365 p.; 3. R.P. Romînă 11
2351 p.; talere aruncate din 
șanț (după două manșe) : I.
I. Vary (R.P.U.) 191 t.; ' ~ 
Szomias (R.P.U.) 190 t.; 
Dumitrescu 189 t.
...ȘI PROGRAMUL DE

ȘI M1INE
Ziua IlI-a : ora 9: cerb 

gător 25 focuri duble; armă li
beră calibru redus 3 x 20 se
nioare ; ora 10: talere -arun
cate din șanț (manșa a IiI-a); 
ora 13: 
redus 3 x 20

Ziua IV-a: 
beră calibru 
niori; talere 
manșa I-a; ora 10: pistol vi
teză manșa I-a.

R.P

AZI

aler

armă liberă calibru 
juniori.

ora 9: armă li- 
redus 3 x 40, se- 

aruncate din turn

dividual nea revenit nană, prin Pe
ter Sandor. Cele 2366 * puncte reali 
zate de către Ion Văcaru, Peter San
dor, Jacqueline Zvonevschi si M’rcea 
Străcanu he-au adus ‘ ovict orfe mai 
dificilă decît se pare la prima vedere. 
Juniorii iugoslavi sînt la fel de buni 
și putem să prevedem cu certitudine 
o luptă acerbă la campionatele euro
pene de la Belgrad, între aceste două 
formații' care au luat contact acum 
pentru prima oară.

SPORTUL POPULAR 
3’ăg. 2-» , JMr. 3086

Dar, cum desfășurarea orelor de Istrate, că și în acest domeniu, s-au 
educație fizică are un rol hotărîtor 
în trezirea gustului elevilor pentru 
sport și, în oarecare măsură chiar în 
specializarea lor intr-un anumit 
sport, am solicitat tov. Ilie Istrate, 
din serviciul metodico-didactic anu
mite precizări.

— Am deri să aflăm unele noutăți 
în procesul metodico-didactic.

— Aceste noutăți există. Le voi 
enumera: editarea noilor programe 
de învățămînt pentru educația fizică, 
și crearea liceelor sportive și a sec
țiilor sportive pe lingă alte școli me
dii.

De fapt, noutăți comportă fiecare 
din aspectele enumerate. Liceele 
sportive de pildă (în număr de trei: 
la Timișoara, Orașul Stalin și „I. L. 
Caragiale" din București) sînt școli 
de cultură generală în care însă ore 
de lucrări practice sînt înlocuite prin 
6 ore de educație fizică și patru ore 
die colectiv sportiv, săptămînal. Ps 
baza acestui program și a selecției 
atente a elevilor acestor licee, se 
speră în rezultate bune pe linia ridi
cării nivelului tehnic sportiv al unui 
mare număr de elevi și a îndrumării 
celor dornici s-c facă; spre speci
alizarea în educație fizică.

Fără a fi văzut noua programă de 
învățămînt, aflată încă sub tipar, 
pe-am convins, din cele expuse de tov.

PISTOLUL DE CALIBRU MARE 
A URMAT TRADIȚIA...

După cîte se pare îulius Pieptea. 
prin victoria sa la pistol precizie — 
însoțită, după cum se știe, de un nou 
și valoros record — a deschis „pîr- 
tia“ spre o serie de noi victorii și 
recorduri romînești. Maestrul emerit 
al sportului Gh. Lykiardopol a cuce
rit o proțioasă victorie in această
probă, ridicînd nivelul vechiului re- 
cord (566 p.) la 570 puncte. Con
curentul romin și-a asigurat succe
sul în final, obținind la viteză (era 
firesc) o performanță excepțională — 
292 p — cu care a cucerit dreptul 
de a urca primul pe podiumul învin
gătorilor. G. Magyar i-a urmat exem
plul, insă... la un punct diferență. 
Francezul Marcel Bonin constant la 
precizie și viteză i-a depășit pe con 
curenții maghiari și bulgari, obținînd 
un valoros loc III.

CERBUL N-A PUTUT... SCAPA 
TIRULUI PRECIS AL ROMIN1LOR

Nimeni nu s-a așteptat la o ava
lanșă atît de impresionantă de per 
formanțe la cerb alergător 50 focuri 
simple. Vechiul rece rd al țării noa
stre a fost pur și simplu spulberat 
dc către 4 trăgători romîni. In a- 
ceastă „conjunctură" era firesc ca per
formanța foarte bună a concurentului 
chinez Cian Gi-min (207 p.) să n» 
fie „plătită" decît cu locui 4.

N. HRISTACHE 
R. ILIESCU

Ne scriu cititorii

de antrenament, echipa 
Am participat la etapa 

interraională și la 
înregistrînd același 
locul I. Frumoasă

E mult de cînd nu am mai scris 
redacției „Sportul popular" și drept 
să vă spun mi-a trebuit mult pînă 
să mă hotărăsc să fac acest lucru. 
De ce ? Pentru că din nou sînt o- 
bligătă să vă semnalez lucruri ne
gative, greșeli în munca sportivă, 
nedreptăți. De data aceasta nu nu
mai eu am fost nedreptățită ci și 
alte sportiv’e.

Cu cîteva luni în urmă, mai pre
cis în timpul desfășurării primei e- 
tape a Spartachiadei de vară a ti
neretului, m-am angajat în fața to
varășului Popa, președintele comite
tului raional C.F.S. Moinești, să 
alcătuiesc o echipă feminină de vo
lei. Munca nu a fost ușoară. Dar cu 
perseverența am reușit. Am format 
o echipă de volei și după vreo două 
săptămîni 
„mergea", 
raională, la cea 
cea regională, 
frumos succes :
răsplată pentru munca pe care am 
depus-o 1 Surîzătoare ne apărea și 
perspectiva unui concediu de odihnă 
la Bistrița Năsăud. urmat de o 
excursie la Orașul Stalin. Am uitat 
să vă spun: aceasta a fost promi
siunea in cazul unui succes deplin 
al echipei. Ei, 
zt». în tabără,- 
cat dar cei ce 
ceartă rtăspiftă
câtoarele de voleij ci .alțe sportive. 
Nețani mîngîiat ou speranța că ni 
se va realiza cea de a doua dorință: 
excursia, la Orașul Stalin. Dar și 

acum, începe dezilu- 
în -concediu, s-a ple, 
au beneficiat de a- 

nn am- fost' noi, ju--

1
făcut progrese. Astfel, pe baza succe
selor de pînă acum, haremurile de 
control sînt mai exigente, dar reali
zabile avînd în vedere progresele în
făptuite în calificarea și specializarea 
profesorilor, în întărirea bazei mate
riale și în ridicarea însuși a nivelu
lui sportiv al elevilor. Ca și pînă 
acum, în clasele 5—8 scopul principal 
va fi pregătirea fizică generală a 
elevilor, axată pe complexul G.M.A. 
In schimb, în ultimele trei clase se 
pune accentul pe specializarea elevi
lor pe anumite sporturi și probe, ce
ea ce va duce în primul rîn,d la creș
terea atractivității lecției de educație 
fizică și, implicit, la ridicarea unui 
mare număr de elemente talentate. 
Unmărmdu-se o concordanță între 
activitatea de clasă și cea extrașco- 
lară, programul oferă și un model 
de eșalonare în timp a lecțiilor, un 
ajutor prețios pentru profesori. Dis
cuțiile în jurul structurii lecției au 
fost soluționate în sensul împărțirii 
lecției în trei părți.

Iată noutăți îmbucurătoare care, 
cu concursul secțiunilor învățămînt 
ale sfaturilor populare și prin munca 
profesorilor de specialitate, pot deve
ni tot atâția pași înainte în domeniul 
îmbunătățirii educației fizice a elevi
lor.

V, ARNAUTU

De sus primul rînd: Sin Ji fi 
(R.P. Chineză), Sergio Vareito (1 
lia), Krebs (R.P. Ungară), H. He 
covici (R.P.R.). Rindul doi: Ștefan j 
trescu (R.P.R.), Tadeusz Skrzep (R 
Polonă), Biava Vincenzo (Italia), . 
Ge Cin (R.P. Chineză). Rindul ti 
Jean Cotuian (Franța), Tadcus Pe\ 
czyc (R.P. Polonă) și Zygmi 
Kiszkurno (R.P. Polonă).

văzuți de NEAGU RADULESi

au existat anumite ..norme" 
am trebuit să le îndeplinim.

sfîrșit plecate spre 
Dar nu singure ci 
mulți străini, pe ■ c 

0 dată pe 
au be

restaurant. 1 
dormi a pro;

aici 
care 
dică, am făcut pe difuzorii de 
la un meci amical de fotbal țț 
contribuit cu 
drumului.

Iată-ne în 
rasul Stalin, 
multi, foarte 
nu i-am văzut nici 
comitetul C.F.S., dar care 
ficiat de reducerea făcută și au 
trecut cîteva zile frumoase la 
bana „Capra neagră", pe care au 
transformat-o în... 1
marea ? N-am putut 
toată noaptea.

Nu pet să închei 
fără a vă mai relata 
tate ce mi s-a făcut, 
netrimiterea mea la 
a campionatului de .... 

tenis de masă. Nici aici nu exiști 
explicație valabilă. N-am fost trim 
și... gata. Și din nou, al treilea 
eu nu particip la o competiție 
care calificarea mea sportivă (ca 
pioană regională trei ani conse 
tiv) îmi da dreptul. Ce părere a' 
tovarăși despre toate acest: lucriț

scrisoarea n 
o altă nedr 
Est: vorba 
faza region 

calificare

MARIA MORARI

Cu ocazia celei de a 40-a an 
versBri a Marii Revoluții Soci- 
liste din Octombrie, Comitet, 
pentru Cultură Fizică și tSpoi 
de pe lingă Consiliul de Minișt 
organizează un concurs de fot 
grafii reprezentînd aspecte d 
competițiile de masă organiza 
în cadrul Lunii Prieteniei Romîn 
Sovietice (Crosul „Să îniîmpină 
7 Noiembrie", Ștafete, concursu 
pentru cucerirea „Insignei < 
atlet", trecerea normelor G.M.J 
etc.).

Se vor acorda următoarele 
mii:

Premiul 
Premiul 
Premiul 
Premiul 
Premiul

/ — 1.200 lei 
II — 1.000 lei 
HI __ 800 lei
IV — 600 lei
V — 400 lei

fotDe asemenea, o parte din 
grafii vor fi achiziționate la 
țul oficial în vigoare.

Fotografiile format 13 18 
vor trebui să sosească la C.C.F.S 
C.M.-Serviciul Propagandei, Buc 
rești, str. Vasile Conta Nr. 1 
Raion /. V. Stalin, pînă la da 
de 1 noiembrie a.c., prin C.C.F. 
regionale, iar în orașul Bucure^ 
prin C.C.F.S. Oraș București, si 
Vasile Alecsandri Nr. 6.

Fotografiile vor avea anexată 
notiță cuprinzînd următoare 
date :

— locul și data cînd a fc 
luată imaginea;

— descrierea pe scurt a evei 
meniului care a fost fotografia

— autorul fotografiei, adresa
* profesia sa.



La-CluJ^ între 27 —29 septembrie ;

Campionatele naționale 
de atletism pe 1957;

DIN FRUMUSEȚILE PATRIEI

CLUJ, 27-28-29 SEPTEMBRIE 1957.
In agenda celor mai buni atlețî 

din tara noastră, datele de mai sus 
sînt subliniate de cîteva ori.

CAMPIONATELE NAȚIONALE, 
lată evenimentul așteptat cu firească 
nerăbdare de atleții fruntași și pe 
care Clujul îl va găzdui la sf-rșitul 
acestei săptămâni. Această alegere 
care îi nemulțumește, des’gur, pe 
amatorii de atletism din București, 
își are totuși rațiunea ei. In primul 
rînd, așa cum remarca deunăzi un 
arbitru clujan, bucureștenii au ne
voie de... oarecare odihnă-, după cele 
trei zile de concurs ale ediției jubilia
re a internaționalelor. In a! doilea 
rînd, și acesta este de fapt motivul 
esențial, Cluiul — centru cu o veche 
tradiție atletică, în care au avut loc. 
în 1921. primele campionate aie țării 
— este perfect îndreptățit să pri
mească din nou organizarea Campio
natelor naționale.

întrebarea pe care și-o nun iubi
torii atletismului înaintea fiecărei noi 
ediții a campionatelor nation a'e este 
desigur: cine se vor ••’trece oentru 
titlurile de campioni? Dreptul de par 
ticipare îl au: maeștrii sportului cu 
activitate în atua’u! se-zen. atlefîi 
de categoria I precum și o serie 
de atleți pe care Comisia Centrală 
i-a invitat pe baza performantei-r 
obținute în acest an. Această clauză 
de regulament, tradusă ©rjntr-o listă 

Joficială întocmită de Comisia Cen
trală. asigură întrecerilor de la Cluj 
o parti.inare selectă. In medie, nu
mărul concurenților la fiecare prebă 
este de 12—15. Din lista amintită fac 
parte pr’ntre alții: Prisi.-eanu. Pop. 
Kadar, Măgdaș, Wiesermayer la 100 
m. și 2C0 m. Wiesenmayer. Sudri- 
gean, Enaehe, Karandi la 400 m.. 
Vamoș și Miha’y la 800 m„ Gre- 
cescit, B’rdău, Ba-abas la 1.500 m..
din nou Grecescu la 5.000 m., Weiss, 
Pricep, Bunea ia 10.000 m„ Save! și 
Stânei la 400 m.g., Ardeieanu și Ur- 
sac la 110 m.g., Strze'biski și Bădici 
la 3.0C0 m. obst., V. Szabo și M. Du
mitrescu la prăjmă, V. Manoiescu 
la disc, A. Raica și Ivanov la greu
tate, N Rășcănescu, C. Spiridon și
C. Dumitru la ciocan, A. Demeter,
D. Zamfir, A. Bizim și G. Popescu 
la suliță, I. Sorter și A. Knaller la 
înălțime, S. Ioan, S. Stoian și M. 
Stein la triplu, loan și Țuțuianu la

Rînduri despre
Grâ u! cifrelor, numai în aparență, 

sec, rezumă citeodată multă mun
că omenească și atunci el capătă 
o semnificație nouă, care îl face să 
merite să ne oprim asupra lui. Este 
și cazul graficului de față, care înfăți
șează, în 11 capitole, fapte ce ar ne
cesita pagini întregi de ziar pentru 
a fi descrise în amănunt. Este vorba 
de evcl iția mișcării sportive în regi
unea Sialin, din anul 1954 pînă în 
prezent.

■ Nu socotim necesar un comentariu 

GRAFICUL DEZVOLTĂRII M ISCĂRII SPORT! VE
Z/V REGIUNEA STA LIN

195S 1956 1957
COLECTIVE SPORTIVE L56 348 569 569

IAEM5CIM COLECTIVELORSPMT/VE 30.262 76178 89747 \89747
IES T RECTOR/ 727 1.595 2194 2201
ARB/TR! 299 425 807 881

SP0RT/Y! CLASIFICAȚI 18.305
MAESTRI EMERITI Al SPORTULUI 0 0 5 5

MAESTRI Al SPORTULUI 19 24 50 30
SPORTIVI CATEGORIAI 120 254 374 488
PURTĂTOR! F.G M A S694 8983 13089 14194

PURTĂTORI OM A GRI 10.303 18334 28.619 29255
PURTĂTOR! G M A GR. II 609 1.209 2488 2556

propriu-zis .al aceștui grafic, dar ci- 
teva? rțrărranfalii. cițedeip .că șe-' îpiprfn. 
Singurul capitol Ia care’ ș.e constâTi 
o scădere este numărul de colective 
sportive, dar este evident că eț-sa pjir 
forează unor măsuri organSItortfe 
(comasări) și nu..,. evaporării unor co
lective. Cifrele care .ilu: trează crește
rea spoitului de masă sînt îmbucur i- 
topr,c: circa 3500 de frfemBri de'co'ec-, 
tiv în plus. (scăderea, înregistrată la. 
un moment dat fiind cauzată- de pre 
sctifrnbbte'a ‘carnetelor :de ' mem’-ru, e- 
fectuată în acea perioadă), un

lungime. La probele feminine: Io'.an 
da Balaș, Maria Diți, Ioana - Luță, 
Ana Coman și toate cele’alte atlete 
fruntașe.

Amintind aceste nume am antici
pat poate cîteva din duelurile pasio
nante pe care promit să Ie furnizeze 
aceste campionate, dueluri așteptate 
cu viu interes de publicul cluîan, 
bun curirscător al atletismului. In
teresant este însă că alături de com- 
penențiî echipelor naționale de se
niori se vor întrece la Cluj și cei 
mai buni d'ntre juniorii noștri, cre
ditați cu performanțe foarte... ma
ture în acest sezon (vezi, de pildă 
recente'e întâlniri cu echipele Iugo
slaviei). După rezultatele de va’esre 
obținute de at'-eții noștri la interna
ționale. după ultima duminică — pri
lej de noi satisfacții — este de aș
teptat ca întrecerile de la Cluj să 
confirme forma ascendentă pe care 
o manifestă în ultimul timp atleții 
noștri fruntași.

File din
...A căzut cortina peste încă o e- 

dîție a campionatelor republicane de 
box! Este o figură de stil, dacă vreți, 
fără pretenții de originalitate, dar 
care are meritul de a zugrăvi toar
ta bine realitatea. Intr-adevăr, sîm- 
bătă seara, plecînd de la stadionul 
Republicii, aveam impresia că pără
sim o sală de teatru, unde asistasem 
la un spectacol în trei „acte", serios 
și îndelung pregătit, dar care nu 
izbutise „să treacă rampa", să emo
ționeze. „Decorul" fusese admirabil, 
„recuzita" de cea mai bună calitate, 
însă spectacolul în ansamblu de un 
gust îndoielnic. De ce? Pentru că 
„piesa" a avut și „replici" sclipi
toare (ne gîndim fa meciurile Do- 
brescu — Puiu, Șchiopii — Gheor
ghiu, Cișmaș — Mihalic și altele), 
dar și momente în care „acțiunea" 
trena (ne gîndim de astă dată la 
multele, foarte multele meciuri me
diocre), spre plictiseala spectatorilor, 
dornici de un spectacol care să me
rite aplauze integrale și neprecupe
țite. Dar, totuși, spectacolul fusese 
spectacol și atunci cînd i-am văzut 
pe arbitrii-judecători strîngîndu-și

... cifre
număr considerabil mărit de pur
tători ai insignei F. G. M. A., 
G.M.A. gradul I și II. Normal, ne-am 
fi așteptat ca și numărul cadrelor spor
tive obștești să crească în mod co
respunzător. Așteptările nu ne-au fost 
înșelate: atît instructorii, cît și arbi
trii sînt astăzi mult mai numeroși, 
de circa trei ori și, respectiv, de două 
ori și jumătate mai multi ca în 
1954.

Aceste condiții fiind create, s-a 
putut acorda atenția cuvenită ridicării

nivelului tei|nicp-sportiv al unui rrraie 
m fti.ă,- "Țle țșpcfrgf 9>l.jj/n

- se mîndrește azi cu peste 18.000 spor
tivi clasificați, dintre care 5 sînt ma- 

■fțștri cMițriți ai sportului, 30 maeștri 
ai sportului și 488 sportivi de cate
goria L ...

Iată un bilanț cu care -sportivii- și 
activiștii Sportivi' af reghrtrii StMfir 
se pot lăuda, Ur» grafic care constituie*  
o’carte"d6 vizită,1 ‘dar în‘ același timp, 
un angajament si o sursă de •obli-*  ■ »• • < • -4 •ga Im

Oltul la Călimănești .
Foto: CONSTANTIN FAUR,

I 
•I

carnetul cronicarului de box
ustensilele (stilourile și buletinele 
de punctaj), la terminarea meciului 
Ciobotaru — Mariuțan, am avut im
presia certă că-i vedem pe orches- 
tranții teatrului, adunîndu-și instru
mentele după ce atacaseră cu brio 
finalul.

★
Dar să revenim pe tărîm... pugi

listic. Au fost trei reuniuni de box. 
Trei gale care au adunat între cor
zile ringului aproape tot ce are 
mai bun sportul acesta. Și totuși ca
litatea nu ne-a satisfăcut. .Ar trebui 
să tragem de aci concluzii pesimis
te? Nicidecum! -Boxul nostru a fost 
într-o vreme în pasă neagră, cînd 
pugiliștii fruntași deveniseră tributari 
combativității exclusive. Acum, si
tuația s-a schimbat. Nu radical, dar 
într-o măsură evidentă. La semifi
nale și finale, s-a întîmplat un 
lucru pe care de altfel îl prevăzu
sem: emoția, nervozitatea, dorința de 
victorie, fiecare în parte și toate la 
un loc, au știrbit din valoarea teh
nică a finalelor. Este parcă o lege a 
sportului, de care nu poate scăpa — 
la campionate — nici fotbalul, nici 
rugbiul, nici boxul și nici celelalte 
discipline.

★
Tinerii n-au dat de furcă „bătrîni- 

lor" în măsura în care ne așteptam. 
Unii au izbutit să le încurce soco
telile (Mihalic lui Cișmaș și Stoia- 
ncvici lui Văcaru), dar cei mai mulți 
au ratat marea afirmare. Să-l 
luăm de pildă pe Vasile Mariuțan.
Adversarul Iui era Dumitru Ciobo
taru. Indiscutabil, nume mare în 
boxul nostru. Dsr, nu trebuie să ui
tăm că Ciobotaru are 30 de ani, că 
în ultima vreme a avut o activitate 
redusă și că ^sarcinile profesionale 
nu i-au dat răgazul să se antreneze 
întotdeauna cu rigurozitate. Pentru 
un băiat, tînăr, puternic, rezistent, 
dotat cu o forță pe care i-o invidiază 
muiți alți pugiliști, cum este Mariu- 
țan, Ciobotaru nu putea fi o piedică 
de netrecut. El trebuia să pornească 
decis la luptă, să atace, să caute 
să-și impună superioritatea. Ce a fă
cut însă Mariuțan? A bătut perma
nent în. retragere! Nu este demn nici 
pentru poziția pe care și-a cucerit-o 
la Praga în boxul european și nici 
pentru tinerețea lui. N ar putea în
văța oare Mariuțan din exemplul u- 
nui alt tînăr — Mirce^ Balaș? Încă 
cum! In totală opoziție cu greul din 
Orașul Staiin, Balaș a făcut o par
tidă curajoasă („prea curajoasă", 
cum spunea după meci Marcu Spa- 
kov) în 'fața unui, puncheur de talia 
lui Vas’le Tiță. Fără să se intimi
deze de faima adversarului, . Balaș 
a atacat cu vigoare și a plasat lo
vituri ne care Tiță le-a resimțit. Fi
rește, tânărul elev al lup Traiân O- 
grrhjeanu a plecat pînă-în tele din 
prmă steagul, dar el a dat o lecție 
ide cura| care nu trebuie să-i scape 
în primul’rînd lui. ALajiuțan. Boxuf, 
este un spori bărbătesc, -iar boxerul 
fără „inimă", fără bărbăție nu poate 
supraviețui!..

★
Au existat în decursul celor trei 

Iseri de întreceri și momente dumi- 
jnoase,-care au meritat aplauzele pn-- 
ddtcului .și- ale specialiștilor. ’""Ne-a’ 
plăc'ut astfel replica viguroasă pe 

care i-a servit-o C. Gherasim lui C. 
Dumitrescu, calmul și siguranța cu 
care M. Stoian și-a construit victoria 
din finală, energia cu care și-au a- 
părat șansele Toma IUe și Puiu Ni
cola e, ca și dîrzenia cu care a „com
bătut" Iulian Mihai. Dar ne-au de
zamăgit, cel puțin în egală măsură, 
mediocra comportare a semiușorilor 
Mihai Trancă (unde este formidabila 
„dreaptă" care l-a expediat la podea 
și pe campionul olimpic Mc Taggart?) 
și Dănilă Done, inconsistenta evo
luție a lui C. Dumitrescu, ezitările 
și uniformitatea loviturilor lui V. 
tiță, eternele obstrucții ale lui C. 
Iordache (din păcate, căci altfel are 
talent).

★
Nu ne ascundem satisfacția pen

tru arbitrajele și deciziile în sensibil 
progres. Altădată, pe parcursul cam
pionatelor, înregistram multe „vic
time" ale judecătorilor. Acum, ele au 
fost destul de puține. Arbitrajele (a- 
supra cărora vom mai reveni) ne-au 
părut mai sigure, mai degajate. B. 
Robert, I. Firu și Gh. Dumitrescu 
(acesta din urmă are clasificare de 
categoria a Il-a, dar merită de mult 
clasificarea superioară) au condus 
aproape fără cusur, lăsînd boxerilor 
libertatea să acționeze. Nu mai puțin 
competent a fost felul în care a ar
bitrat I. Gruia. El a greșit însă 
cînd l-a numărat pe Zaharia, dar 
greșeala sa n-a influențat rezultatul- 
Bun, dar încă nesigur, parcă puțin 
timorat, arbitrajul lui A. Andreopol. MARIUS GODEANU

Victor Schiopu pentru a cincea oară campion! Iată-l primind din 
mîinile vicepreședintelui federației de box, Gh. Calcan, tricoul și medaliei 
de campion. I

LUCRĂRILE CONGRESULUI FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE
SPORTIVE

PRAGA 23 (Agerpres).
La 21 sțptemtjrie au luat sfîrșit la 

Praga 'lucrările cșlui de-al 12-lea Con
gres al. Federalei internaționale spor
tive, feroviar^ ..(U.S.I.C,). In .cursul 
Congresului, la care ru participat de-’ 
legațț, {tin 21 de țări, ai) fost primite 
ca ruembpe' ale federației uțiiuniie 
sp(oțtiye fșrovia’re din IJiiiuriea Sovie
tică, R.P. Polonă și R.D. Germană, 
1q, prezent l-’ederația numără peste 
un milion de membri.

In schimb, T. Popescu a scăpat Fj-t 
tal din mînă meciul Romano —( 
Trancă, iar avertismentul unilateral 
aplicat lui Romano este o absurditate.- 
In orice caz, trebuie să subliniem că 
în momentul de față avem rn lot del 
arbitri, în frunte cu M. Ghinescuj 
I. Gruia, B. Robert, I. Firu și alții,, 
pe care-i putem prezenta în oricel 
competiție internațională.

★
Publicul nostru, generos în aplau-», 

ze^ dar și în... proteste, ne-a deza-i 
măgiț din nou sîmbătă seara. Intr-a 
adevăr, la meciul Dobrescu — Pui i,, 
foarte dramatic și strîns, dar îm 
care victoria Iui Dobrescu fusese in
discutabilă, s-an auzit din tribune- 
proteste destul de vehemente; • iar la-, 
un alț meci, Stoianovici — Mihalic,, 
în care decizia fusese eronată, din-. 
tribune nu s-a „suflat" nici măcar.' 
o vorbuliță! Dar să nu dăm vina în 
întregime pe public. Existau și „con
diții obiective": ringul a fost plasat 
prea departe de tribună, iar Irmina 
de deasupra ringului a fost "lert’ll 
de precară (în momentul cînd reflec
toarele cinematografiei se stingeau, 
disproporția de luminozitate era je
nantă). Și acum, o întrebare: de ce 
nu s-au afișit și de data aceasta punc- 
taie'e? Era un lucru util, care con
tribuia la educarea publicului și 
s-orea spiritul de răspundere al ar-: 
b trilcr-judecători. A fost singura 
lacună care a supărat în ansamblul 
remarcabil al organizării...

FEROVIARE
S-ă stabilit ca în cursul anului vii-i 

tor ,să fie organizate campionate IfH' 
ternaționale. feroviare la tenis de ma-‘ 

* să, scrimă, tir, natație, canotaj, schi 
’și fc-tbal. Uniunea feroviară sportivă 

diti Belgia a fost desemnată să orga
nizeze. Jocurile sportive europene fe
roviare. la care vor participa neste 
500 de sportivi din torte țările Euro
pei. Acestâ jocu-ri vor avea loc cu 
ocazia' Expoziției internaționale de lai 
Bruxelles. i



Veliștii Victor Gelles - 
M. Saghin (Energia) 
s-au impus la clasa snipe

Campionatul de vele clasa snipe a 
luat sfîrșit de cîteva zile duipă ce 
timp de aproape două săptămîni 52 
de echipaje au trebuit să facă dovada 
calităților lor pe apele lacului Siut- 
ghîol, la Mamaia.

Întrecerile nu au beneficiat de un 
timp prea prielnic și tocmai de a- 
ceea tactica de cursă și-a spus cu- 
vîntul în desemnarea campionului a- 
cestei ediții. Reprezentantul asocia
ției Energia, Victor Gelles, alături 
de M. Saghin a format cea mai omo
genă și valoroasă echipă a celor 12 
regate finale. Dacă pînă la penulti
ma regată problema primului lec era 
deschisă, în ultimele două probe nu 
a mai existat nici un dubiu asupra 
învingătorului, rămînînd doar ca lup
ta să se dea pentru locul secund. Și 
doar a 12-a și ultimă regată a putut 
lămuri lucrurile deoarece principalul 
pretendent, echipajul N. Calcan — 
D. Crăiniceanu (C.C.A. Marina), a 
vind o comportare slabă s-a situat în 
clasamentul final numai pe locul IV. 
urmi nd lui M. Dumitriu — Gh. I.un- 
gu (Energia), Puiu Mânu -— P. Ro 
jnașan (A.V.S.A.P. București), și 
fntrecînd pe Millio Tașcu — V. Ba- 
rasch (A.V.S.A.P Buc.), L. Predes 
eu — Th. Ilea (Energia) și alții.

După cum se poate vedea repre
zentanții A.V.S.A.P. dar în special ai 
■Energiei s-au evidențiat cu ocazia 
«ampicnatului de anul acesta.

Petre Enache — coresp.

Unul dintre echipajele competitoare 
znanevrînd în timpul unei volte.

Ce este nou în handbalul nostru
Bravo pentru selecționerii echipei feminine k. Organizatorii meciurilor 

din București și-au dat din nou în ... petic
■ Cu meciurile împotriva echipe- 

flor naționale ale Ungariei, repre
zentativele noastre de handbal vor 
jpune punct sezonului internațional. 
!î_egat de acest eveniment, ni se pare 
«deosebit de important să subliniem 
uin fapt. Este vorba de criteriul care 
i'a stat la baza selecționării echipei 
ffeminine.

Se știe că anul acesta reprezenta
tiva noastră feminină de handbal s a 
«comportat mai slab decît ne aștep
tam. Comportarea în ansamblu a 
^handbalistelor fruntașe a fost medio
cră, rezultatele obținute probînd evi- 
»dent că în loc ca ele să meargă pe 
»e linie ascendentă, au rămas pe loc 
Îîn unele privințe, iar în altele au re- 
îgresat chiar. In asemenea condiții 
/jocul cu reprezentativa R.P. Ungare 
„apărea ca un mare și îngrijorător 
«semn de întrebare.

Folosind însă experiența echipei 
masculine, care anul acesta a fost 
țalcătuită pe scheletul celei mai în 
țîformă eahipe (C.C.A.), — soluția 
»dînd roade destul de bune — antre- 
tnorii lotului de fete au selecționat 
iformația ce va juca împotriva Unga- 
irfei pe scheletul formației bucureș. 
(tene Progresul Steagul roșu. In a- 
tfară de aceasta însă, o excelentă 
imăsură pe care au luat-o antrenorii 
<este aceea de a împrospăta lotul fe. 
itninin cu o serie de elemente noi. 
IRenunțînd la o parte din vechile jucă- 
litoare, antrenorii au apelat la jucă
toare mai tinere ca Doina Aron, So- 
fim ' Zinz, Elisabeta Adam, An- 

’loaneta Vasile, Elena Roșu și 
-Sofia Schenker, ultimele două fiind 
dntroduse de această dată ca titu
lare. Iată lotul definitiv Nagy, 
-Gunther (portari), Elena Roșu, Schen
ker, Roșulescu, Popescu, Ugron, Cir- 
Jigcanu (apărătoare). Ar on, Dumi
trescu, Pădureanu, Sc-haip, Antoa-

Cîteva constatări 
campionatului de

după 
ciclism

disputarea
pe pistă

I In ult'mele partide ale campionatulai 

de polo

Energia Oradea a acumulat
Au luat sfîrșit campionatele repu

blicane de ciclism pe pistă. Specia
liștii, sportivii și gazetarii au făcrrt 
chiar duminică, în ultima zi a în
trecerilor, un scurt bilanț declar în - 
du-se satisfăcuți de nivelul disputelor 
și al performanțelor. Cele trei recor
duri republicane obținute de prota
goniștii competiției, preocupările pen
tru aplicarea schemelor tactice și dîr- 
zenia cu care fiecare dintre partici- 
panți și-a apărat șansele dovedesc 
cu prisosință că deși ciclismul de 
pistă și-a întrerupt activitatea o bună 
bucată de vreme, alergătorii nu l-au 
uitat, ci îl îndrăgesc cu aceeași pa
siune. C. Dumitrescu, Ion Ioniță, 
Constantin Baciu, Constantin Flo- 
rescu, Ștefan Lemîndroiu, Constantin 
Voicu, Petre Tache, Vasile Oprea, 
Dan Budișteanu, Aurelia Drăghici, 
Silvia Stănescu ș.a. srnt capabili 
(dacă vor avea la dispoziție condiții 
normale de lucru) să îmbogățească 
patrimoniul ciclismului de pistă cu 
performanțe de nivel internațional.

$1 ACUM DESPRE ARBITRAJ...

Ciclismul de pistă se bucură, ca și 
alte sporturi, de numeroși arbitri 
valoroși, buni cunoscători ai regula
mentelor. oameni obiectivi, a căror 
competență nu poate fi pusă în dis
cuție. Este adevărat că alături de 
ei se află un alt gmp. mai puțin 
pregătiți care încurcă deseori, prin 
decizii necorespunzătoare, desfășura
rea întrecerilor. Dar nu despre acest 
din urmă lot vrem să discutăm (am 
făcut-o de prea multe cri), ci toc
mai despre cei pentru care avem o 
stimă deosebită. Și iată de ce.

Se întâmplă de la un timp că, din 
prea multă considerație pentru pro
priile lor cunoștințe, acești arbitri 
(buni, repetăm) să se pripească și 
să dea decizii cu totul eronate, ne- 
oonforme cu regulamentul. In speță 
este voba de arbitrul Gh. Nicolau. 
La ultimele întreceri pe velodrom 
(campionatele orășenești șt campio
natele republicane) el a dictat o se
rie de decizii contradictorii și ne
regulamentare:

1. A atras atenția alergătorului I. 
Ioniță că recordul său la viteză nu 
ar fi fost valabil pentru faptul că 
s-a lansat de pe ultimul viraj di
naintea intrării in 200 m. (just), dar 
a acceptat recordul alergătoarei Con- 
stantinidis (realizat in aceleași con- 
dițiuni neregulamentare). A revenit 
asupra deciziei tîrziu după ce în 
presă se anunțase ca valabil recor
dul.

2. In finala probei de viteză băieți 
] în loc să dicteze alergarea a două 

neta Vasile, Jipa, Zinz, Adam, (îna
intașe).

Pentru curajul și hotărîrea cu care 
au acționat antrenorii respectivi ei 
merită un sincer BRAVO!

■ Și acum ceva despre campionat. 
Ne vom opri tot la felul în care sînt 
programate jocurile în București. 
Știm că ne repetăm, știm că am mai 
scris, dar... altă soluție nu este. Mo
dul în care au ajuns să se joace me
ciurile de handbal în București este 
incalificabil. Vă vom relata numai un 
fapt petrecut duminică și — sîntem 
siguri — veți fi de acord cu noi în 
această privință. Cele două meciuri fe
minine de categoria A programate 
pe stadionul Progresul F.B. au început 
cu o oră și jumătate întîrziere (în 
jurul orei 13) pentru că terenul — 
cel de sgură bine înțeles, pentru că 
pe cel de gazon handbalul nu are 
acces... — a fost ocupat de două 
jocuri de fotbal, unul de juniori și 
altul din campionatul orășenesc. O 
vreme pasionații de handbal din Bucu
rești au rezistat așteptînd și privind 
la „pasionantul" joc pe care îl ofe
reau cele două echipe de fotbal din 
campionatul orășenesc. Apoi, unul cîte 
unul au plecat... In toi acest timp, 
patru echipe feminine de categoria A 
au stat, fiind nevoite să joace între 
orele 13 și <15.

Halal de așa înțelegere în alcă
tuirea unui program sportiv. Normal 
era ea meciurile de fotbal să se dis
pute mai tîrzju sau chiar la ora cînd 
s-au jucat însă —- în acest caz — 
cele două jocuri de handbal trebuiau 
să fie programate pe terenul cu ga
zon.

Noi ne gîndfrn totuși că Comisia 
centrală arată multă îngăduință 
în această privință față de colectivele 
organizatoare. In definitiv ele sînt 
obligate să se interese cej mai mul)

Un aspect din desfășurarea cursei de semifond pe pistă.

manșe pentru stabilirea locurilor 3 
și 4 a întoomit clasamentul pe baza 
unei singure alergări.

3. A dispus necorespunzător așeza
rea arbitrilor pe teren. Comisia teh
nică de revizie a mașinilor era 
formată din starter șj un arbitru 
de viraj, practic, ea nu se putea 
deplasa pentru a-și exercita funcțiu
nea sa.

Acestea sînt o parte din erorile 
grave pe oare le-a comis și care 
evident au stânjenit concursul, favori- 
zind o greșită și interpretabilă al
cătuire a unor clasamente.

„ȘI DESPRE .PLOAIA DE RECOR
DURI"

Recordul țârii, iată o țintă pentru 
care luptă majoritatea cicliștilor. Și 
intr-adevăr sînt demne de Laudă a-

LA SNA60V: un reușit concurs republican de canotaj
Snagovul a găzduit, între 20—22 

septembrie, primul concurs republi
can de canotai academic rezervat 
sportivilor de categoria a ll-a și a IH-a 
Duoă desfășurarea fazelor de zonă 
s-au calificat pentru întrecerile finale 
peste 200 de concurenți. Programul 
finalelor a cuprins două probe de fete 
(4 plus 1 rame și 4 plus 1 vîsle) și 
patru probe de băieți (simplu, dublu, 
4 plus 1 șt opt plus 1). Concursul a 

de programarea jocurilor și nu Comi
sia centrală sau comisia orășenească. 
In fapt situația este aproape inversă, 
colectivele respective manifestind și 
ele o oarecare nepăsare. Ce s-ar intîm- 
pla dacă Comisia ceptrală ar trece 
la primele măsuri ți ar ridica drep
tul de organizare pe cîteva etape 
unor asemenea colective ? Desigur că 
lucrurile se vor îndrepta mult.

Așa că așteptăm primele măsuri... 
(— c a. —)

In mare formă, Elena Pădureanu a 
fost duminică animatoarea liniei de 
atac a echipei Progresul M.I.C. în 
meciul cu Energia Reșița. Iat-o în 
fotografia noastră marcînd un gol 
spectaculos printre două apărătoare 
reșiiene.

ifolo; L. TIBOR) 

ceste intenții. Dar atunci cînd fiecare 
(fără a fi pregătit serios tentativa) 
încearcă să îmbunătățească cele mai 
bune performanțe ale țării necon- 
\ ins că va reuși ci numai aȘa pen
tru... a-și încerca norocul nu mai 
putem lăuda nici inițiativa nici com
portarea respectivului sportiv. Dar poa
te sînt alte aspecte și mai neplăcute. 
Ne referim la faptutl că o serie de 
recorduri foarte slabe sînt astăzi a- 
tacate in suită de către alergători 
ș-t alergătoare care se află la prime
le lor evoluții pe velodrom. Noile per
formanțe n-au nici ele o valoare 
deosebită. Propunem deci Comisiei 
centrale de ciclism să impună hare
muri pentru realizarea noilor recor
duri. „Ploaia" de recorduri nu valo
rează nimic atunci cînd nu este fon
dată pe performanțe valoroase.

H. NAUM

început vineri după amiază cu des
fășurarea curselor eliminatorii în ur
ma cărora ciștigătorii seriilor s-au 
calificat direct în finală. Sîmbătă. au 
avui loc recalificările cu ocazia cărora 
au fost desemnați toți finaliștii. 
Cursele finale de duminică dimineață 
au prilejuit dispute interesante, carac
terizate de o luptă deosebit de strînsă 
pentru primele locuri. La majoritatea 
probelor nu s-au putut face pronos
ticuri datorită valorii egale a parti- 
cipanților. Un fapt îmbucurător îl con
stituie evoluția concurențelor juniori 
(care au avut drept de participare la 
acest concurs al seniorilor ca o răs
plată pentru cucerirea titlurilor de 
campioni în probele de juniori). E- 
chipe bine pregătite au prezentat E- 
nergia București și Știința Timișoara, 
la fete, Dinamo București, la băieți. 
Dintre asociații, cel mai mare număr 
de pârtiei panți l-a înregistrat Voința 
(61 de concurenți), vădind aceeași 
frumoasă preocupare pentru dezvol
tarea canotajului în nodurile tineri
lor cooperatori.

Desfășurarea întrecerilor a subliniat 
necesitatea organizării și în viitor a 
unor astfel de concursuri menite să 
verifice pregătirea sportivilor de va
loare medie și să-i stimuleze. Bună

Echipa de tenis a C.C.A. 
pentru a șasea oară campioană republicană
Puțin a lipsit ca Dinamo să fur

nizeze surpriza campionatului, să dis
pună de C.C.A. și să cîștige titlul 
de campioană republicană. Intr-adevăr, 
infirmînd calculele hîrtiei, Rakosi și 
D. Viziru au învins pe M. Viziru și 
Năstase, dar și cuplurile Cobzuc— 
Năstase și Cobzuc—Ec. Roșianu au 
înregistrat victorii neașteptate în dau
na perechilor Bard an—D. Viziru și

Campionatul categoriei A la tenis 

de masă
In campionatul republican de tenis de 

masă s-au obținut următoarele rezultate: 
echipe bărbați: Voința Arad (Cov »ei 
2 v., Papp 1 v., Prokopeț) — Știința 
București (Bujor 2 v„ Andronache 2 v„ 
Pîrvu 2 v.) 3-6, Progresul Satu Mare 
(Leker 3 v., Grilnfeld 2 v., Ferber 1 v.)— 
Dinamo Tg. Mureș (Verzar 2 v., Jipi- 
rescu 1 v., Rety) 6-3, Energia București

puncte prețioase
In campionatul categoriei A de 

polo pe apă s-au mai consumat, în 
ultimul timp, zece partide, urmînd ca 
restul — 14 la număr — să fie pro
gramate la bazinul acoperit de la 
Floreasca in luna octombrie.

Interesante de urmărit au lost, 
îndeosebi, jocurile care au opus ior- 
mațiile din partea a doua a clasa
mentului (locurile 5-8). Aceste echipe 
își dispută locul 5, singurul care le-ar 
scuti de emoțiile jocurilor de baraj. 
După cum se Știe, anul acesta vor 
participa la partidele din cadrul ba
rajului ultimele trei clasate din ca
tegoria A plus cîștigătoarele ce
lor două serii ale categoriei 
B. Se pare că, datorită victoriei 
(scor: 3—1) repurtate în dauna
textiliștilor din Timișoara, echipa 
Energia Oradea a rămas mai 
departe în prima categorie a țării. 
După toate probabilitățile, cele cinci 
echipe care se vor întîlni în baraj 
vor fi Știința București, FI. roșie 
Timișoara, Progresul București (echi
pele din categoria A) și Voința Ti
mișoara, Voința București (primele 
clasate în cele două serii ale catego
riei B). Iată acum clasamentele : 

CATEGORIA A
1. Știința Cluj 11 9 1 1 74:16 19
2. Dinamo București 8 7 1 0 53 ;1€ 16
3. Progresul Tg. Mureș 11 6 1 4 52:30 1&
4. C.C.A. 8 5 0 3 41:25
5. Energia Oradea 12 4 1 7 23:43 9
6. Știința București 9 3 0 6 25:53 •
*7. FI. roșie Timișoara 12 3 0 9 26:66 S
8. Progresul București 9 1 0 8 14:51 2

CATEGORIA B
Seria I

1. Voința Timișoara 10 9 0 1 77:18 18
2. Energia Cluj 10 8 0 2 «7:13 IC
3. Voința Oradea 5 1 4 46:2® 11
4. FI. roșie Lugoj 10 4 1 5 44:36 9
r. știința Timișoara 10 1 1 8 13:75 3
6. Locomotiva Timișoara 10 0 1 9 16:84

Seria a Il-a
1. Voința București 10 9 0 1 56:17 1«
2. Locomoțtiva Cluj 10 8 1 1 7«: 24 17

3. Voința Tg. Mureș 9 4 2 3 60:33 IC
4. FI. roșie Cluj 9 2 3 4 27:32 7
5. Energia București 10 1 2 7 18:61 4
6. Locomotiva Arad 10 1 0 9 20:06 2

s-a dovedit și măsura de a se permite 
celor mai buni juniori să se prezinte 
la startul acestor întreceri. Ca o con
cluzie privind pregătirea generală a 
participanților se poate spune că ma
joritatea secțiilor de canotaj s-au 
preocupat și în acest an de crearea 
unor rezerve atît de necesare cano
tajului academic tdin țara noastră.

REZULTATE:

FETE: 4 plus 1 vîsle: 1. Ener
gia Buc. 4:14; 2. Progresul B Timi
șoara 4:19,7; 3. FI. roșie Arad 4:29,6. 
4 plus 1 rame ; /. Știinta Timisoara 
4:09,7 ; 2. Progr. Buc. 4:14,2; 3. Voz 
ința Arad 4:23,0. BĂIEȚI : simplu : 
1. Școala sp. tineret Arad 8:31,5; 2. 
Dinamo Timișoara 8:36,0; 3. Energia 
Buc. 8:39,5; dublu: 1. FI. roșie Arad 
8:01,5; 2. C.S.A. Buc. 8:06,6; 3. Loc- 
Buc. 8:11,2; patru plus 1: Voința
Timișoara 7:41,1; 2. Voința Buc.
7:51,5 ; 3. Voința Arad 8:05,5; 8 plus 
1 : 1. Dinamo Buc. 6:43,3; 2. Energ. 
Buc. 6:54,3; 3- Dinamo Timișoara
6:58,3. Clasament asociații: 1. Vo
ința 22,50 pct., 2. Dinamo 17 pct., 3. 
Energia 15,50 net.

SERGIU ZELINSCHI
antrenor

Bard an—-J. Namian astfel că echipa 
C.C.A. a cucerit pentru a șasea oară 
titlul de campioană a țării, cîștigînd 
final cu 9—8.

Alts rezultate: Cnergia Steagul 
roșu Orașul Stalin — Energia Bucu
rești 8—9, Flamura roșie Oradea — 
Energia Timișoara 8—9, Flamura 
roșie Ianoș Herbak Cluj — Progresul 
București 6—11.

(Naumescu 3 v., Pesch 3 v., Popescu 
3 v) — Voința L.M. București (Bottner, 
Nezarbecbian, Martiniac) S-0.

Echipe femei: Energia București (Geta 
Pitică, Catrinel Folea) — voințe P.S. 
București (Gropeacu, Ardelea) S-O, Fta- 
mura roșie Oradea (Răduică, Matei, Ta
kacs) — știința București (MUgyarl, Ba- 
rasclr) 0-5.



O întîlnire
Nea vizitat zilele trecute lâ 

redacție tov. Jean Marinescu, 
tehnician-normator. Numele nu 
vă spune nimic deosebit, desi
gur. Noi însă am avut o sur
priză pe cit de mare, pe atît 
de plăcută, văzîndu-1 intrînd pe 
ușa redacției, fiindcă Jean Ma
rinescu, un cetățean necunos
cut ceior mai mulți sub acest 
nume, este una și aceeași per
soană cu... arhicunoscutul „Nea 
Jenică“, neobositul conducător 
și animator al „galeriei" noas
tre la întîlnirile sportive inter
naționale.

„Nea Jenică" ne adusese, spre 
publicare, următoarele rînduri:

Dragi spectatori !

Se apropie 29 septembrie, 
ziua meciului nostru cu Iugo
slavia și vă înțeleg că de pe 
acum nu mai aveți somn și vă 
frămîntă fel de fel de întrebări: 
Ce echipă vom avea? Cum vor 
juca băieții noștri? Ii batem 
pe iugoslavi?

La a treia întrebare vă răs
punde nea Jenică. Da! Ii vom 
bate pe iugoslavi. Dar cu o 
condiție: să luptăm toți pentru 
victorie, noi spectatorii alături 
de cei 11 jucători de pe teren.

De aceea îi aștept în sec
toarele 23—24—25, unde voi fi 
eu dirijorul „galeriei", pe toți 
acei care prin entuziasmul și 
încurajările lor neobosite, pot 
aduce o contribuție hotărîtoare 

Ja victoria noastră. Și dacă a- 
R’ști înflăcărați suporteri, ca 
Sși ceilalți zeci de mii de oa
meni din tribune vor scanda, 
la semnalul umbrelei mele, 
„Hai R.P.R.", a noastră va fi 
victoria.

Avem datoria față de băieții 
noștri, care vor să ne facă din 
această zi o mare sărbătoare 
pentru sportul nostru, să nu-i 
părăsim nici o clipă, să-i sus
ținem mereu, din toată inima, 
mai ales în clipele grele.

Așa se face „galerie". Așa 
se poate cîștiga un meci.

închei, dînd întîlnire cit mai 
multor spectatori în sectoarele 
23—24—25 și promit că voi fi 
primul la datorte, cînd se vor 
deschide porțile stadionului.

„NEA JENICĂ'

a BUCUREȘTI și BELGRAD —
cinci zile înainte de meci

Angajamentul lui Mateianu
Juniorii noștri 

și în special cei 
cu gradul de... ju
cători în categoria 
A — au fost pu
țintel înfumurați în 
jocul de duminică 
cu echipa Poloniei 
ceea ce le-a atras 
pe bună dreptate 
dojana cronicarilor 
ziarului nostru. 
Ieri am fost vizi
tați la redacție de 
MATEIANU. El a 
recunoscut că îm
preună cu colegii 
lui au luat- — 
mai ales după pri
mul gol — meciul 
cam ușor, dar tot
odată ne-a spus 
(cu amărăciune) 
că imputările unor 
spectatori l-au des
curajat pe mo
ment. Și nu numai 
pe el.

Dar asta a fost. 
Meciul cu juniorii 
polonezi a trecut 
și acum ne îndrep
tăm privirile spre 
cel cu Iugoslavia. 
„Pentru duminică 
cred că o să lu- 
ați lucrurile în serios de la început" 
i-am spus centrului atacant al na
ționalei de juniori. „Mai încape vor
bă?" ne-a răspuns el. „A'e angajăm să 
facem totul pentru a reuși un joc 
frumos, fiindcă ne simțim în stare 
de așa ceva, dar și în scopul reali
zării unei performanțe de valoare. 
Nu de alta, dar intenționăm să... des

Amănunte de organizare a programului 
internațional de fotbal de duminică

• B He te le pentru programul inter național de fotbal de duminici 29 sep
tembrie de pe Stadionul „23 August**  :

(Urmare din pag. 1)

mportanță partidei de la București 
i vin hotărîți să obțină cel puțin 
n meci nul.
Caracterul acestei întîlniri explică 

i justifică toate pregătirile care s-au 
icut și care se mai fac în cele două 
abere în speranța unei cît mai bune 
omnortări a echipelor și care să le a- 
ropie de succes. Căpitanul federal 
îgoslav Trnanici, cum se va vedea 
lai jos,'se pare că are motive ca 
ă fie mulțumit după verificarea cu 
.D.N.A., un adversar care a făcut 
nuilt mai concludente constatările 
le la Belgrad, decît Szeged pe cele 
le la București.

Formația noastră n-a satisfăcut 
■ecît parțial în întîlnirea cu Szeged
i a prezentat cîteva „puncte nevral
gice", mai mu.lt în compartimentul 
rfensiv decît în cel defensiv. In a- 
>ărare trebuie subliniată în mod 
beosebit revenirea lui Apclz-an, ceea 
;e rezolvă una din problemele spi- 
«oase ale selecționării: postul de sto
ler. „Piți“ s-a mișcat duminică cu 
„mită siguranță și ușurință, cu vi- 
eză și succes, apropiindu-se mult 
}e valoarea sa. Zavoda II și Căli- 
M>iu s-au menținut în nota lor din 
»ltimul timp, adică foarte bine, iar 
Voinescu a intervenit prompt și cu 
siguranță ori de cîte ori a fost so- 
rieitat. In revenire este Neacșu, ceea 
ce soluționează problema postului de 
niandaș stingă, (și nu dreapta cum 
|d*n eroare a apărut în cronică) iar 
bone după o repriză slabă, în cursul 
că rein însă nici nu a fost ajutat de 
interul său, și-a revenit după pamză

Ora 11.45: București—Sofia (arbi tri)
Ora 13-39: Romînia—Iugoslavia (ju niori)
Ora 15.39: Romînia—Iugoslavia (c ampionatui mondial) 

se pun In vînzare Ineepînd de azi marți 24 septembrie era 9 pria casele 
speciale din întreprinderi și sfaturi populare.

• Cota de bilete pentru public se va pune in vînxare de miercuri 25 
septembrie ora 19, la casele Stadionului Republicii de la mtririle ta tribuna 
a n-a și la peluza a n-a, din str. Iz vor.

• Sînt valabile biletele tip „Sta dionul 23 August”, seria 6.
• intrările specificate pe bilete trebuie respectate cu strictețe.
• Sînt valabile numai legitimații le tip C.C.F.S./C.M. după cum urmează:
— Carnetele roșii și albastre în piele la tribuna I sectorul „9” (in

trarea prin str. Maior Coravu).
— Carnetele verzi (pentru ziariști însoțite de tichete speciale eliberate de 

C.C.F.S./C.M.) la masa presei din tribuna i sectorul (intrarea prin str. Ma
ior Coravu). Celelalte carnete verzi pentru ziariști vor avea acces la trib li
na L »

— Carnetele roșii in dermatin. gri (maeștri ai sportului la fotbal) și al
bastre in plnxă (membrii Comisiei Ceut rale de Fotbal) la tribuna I.

— Carnetele de arbitri și antreno ri de fotbal cu viza pe anul 1957 vor 
avea acces la tribuna a II-a și la peluze.

• Potrivit dispozițiunilor sanitare în vigoare, copiii rub 19 ani ■■ au
acces pe Stadion. •

• Porțile Stadionului se vor des chide la ora 14 dimineața.
• Mașinile vor circula pînă la tribuna I prin str. Maior Coravu. cu 

parbrize speciale.

făcind un joc bun și în apărare și 
în atac. In concluzie, apărarea — cu 
unele retușări in pregătirea fizică și 
tactică a lui Bone și Neacșu — con
stituie un compartiment in care du 
tem avea încredere.

Înaintarea însă, s-a comportat in
egal. Ne-a plăcut în prHTa repriză* 1 
cînd a acționat mai clar și mai si
gur, mai variat și mai eficace (in 
ciuda situațiilor ratate). Cuplul Ene 
I—Ozon a reușit cîteva pătrunderi 
bine concepute, care au făcut „maț" 
apărarea adversă, iar extremele au 
izbutit uneori să tragă atacul după 
ele, să servească mingi utilizabile și 
chiar să finalizeze acțiunile. Nu ne-a 
plăcut însă, în repriza a doua, cînd 
a „încuiat" și îngrămădit jocul, în
cetinind ritmul în preajma porții prin 
conducerea prelungită a mingii sau 
prin deplasarea laterală a jocului. 
Evident, meciul de verificare cu Sze
ged n-a fost concludent și n-a da; 
posibilitatea unor concluzii definitive. 
Aceasta nu ne împiedică insă să nu 
remarcăm comportarea, generală, ne
satisfăcătoare a înaintării, în care 
Constantin a constituit un punct ne
vralgic, poate pentru că i s-au încre 
dințat sarcini care l-au depășit (a 
jucat prea înapoi și cînd a intrat în 
atac n-a mai avut forță). Considerăm 
însă, că acest atac poate da mai 
mult decît a dat și că o bună parte 
din lipsurile tactice și chiar tehnice 
arătate pot fi înlăturate la antrena
mentele de săptămîna aceasta, în care 
o atenție specială trebuie acordată 
lui Constantin.

■■ In general, pentru linia de atac se 
pune problema unei simplificări a 
jocului în sensul asigurării urnei ra
pidități în execuții și a clarității în 
partea finală a atacurilor Ceea ce 
ere lem că se poate realiza în bună 
măsură la antrenamentele de azi și

chidem pofta celor de la A cwe ne 
urmează in program". înregistrăm 
declarația lui Mateianu și credem câ 
Raab (pe care ii vedem în fotogra
fia alăturată reluind splendid cu capul 
un balon), Dumitrescu, Mot roc și cei
lalți nu se vor menaja... pentru a o 
duce la îndeplinire. (Ef. /.).

joi. ultimele înaintea partidei de du
minică.

P GAȚU

ALEXANDR TRNANICI ESTE MUL
ȚUMIT DE REPREZENTATIVA IU

GOSLAVIEI

Duminică, echipa Iugoslaviei care 
a susținut ia Belgrad un meci de 
antrenament cu Ț.D.N.A., a arătate 
formă deosebită. Rezultatul de 3—0 
în favoarea viitorilor noștri adver
sari este concludent, pentru că în 
fond, Ț.D.N.A. este o veritabilă 
reprezentativă a Bulgariei (Najdepiv, 
Rakarov, Manolov, Boskov, Sto- 
!anov, Panaiotov, Kolev, lanev 
etc.) și deci nu se poate spune 
că echipa gazdă nu a fost supusă 
unei verificări se-ioase. fugos'avi) au 
trecut examenul cu „foarte bine", lu
cru pe care î-a declarat după mec' 
și antrenorul federal Alexandr Tm? 
nici:

— Sint mulțumit de jocul echipei 
noastre. Vom utiliza aceeași echipă 
în meciul de la București. In par 
tida de azi jucătorii noștri s-au miș
cat bine și au și... marcat. Acest fapt 
dovedește că echipa este in revenire. 
Alături de cei II care au jucat cu 
Ț.D.N.A., vom deplasa la București 
următoarele rezerve; Krivokuce» 
(portar), Radovici (fundaș), Spaici 
(mijlocaș) și VukeJtci (înaintaș) 
Singurul semn de întrebare este încă 
postul de centru înaintaș. In acest 
post va juca probabil Mitici, pentru 
că nu avem altul mai bun. Am mare 
încredere în Milutinovici și Bea re 
care au fost cei mai buni în jocul cu 
fotbaliștii bulgari**.

Azi pe Stadionul Republicii

Selecționata divizionară B 
întâlnește pe Șahtior Staiino

In vederea meciului pe care îl va 
susține duminică la Skoplje cu na
ționala secundă a Iugoslaviei, selec
ționata divizionară B a țării noastre 
și-a continuat pregătirile sîmbătă, 
cînd a jucat în compania echipelor 
C.S.A. București și Flamura roșie 
Abator.

Examenul cel mai serios îl va sus
ține insă astăzi după-amiază pe sta
dionul Republicii unde. începind de 
la ora 15,45, selecționata divizionară 
B va înttlni formația sovietică Șah
tior Stalino, o veche cunoștință a a- 
matorilor de fotbal bucureșteni. Cu 
cîțiva ani în urmă, pe același stadion, 
Șahtior a mtîlnit echipa C.CA. După 
cum am anunțat în ziarul de ieri, 
Șahtior a sosit sîmbătă după-amiază 
în Capitală. Au făcut deplasarea 16 
jucători sub conducerea antrenorului 
Vasilii Iervilov. Echipa sovietică ocu

Reîncepem raitele
Cea de a lila competiție de 

fotbal a țării, categoria C. are o 
viață foarte agitată. E suficient să 
puneți unul lîngă altul clasamentele 
celor 4 etape disputate pînă acum și 
rezultatele înregistrate, ca să obser
vați că echipe care cu două-trei săp- 
tămîni înainte erau în plutonul frun
taș. acum se găsesc în a doua parte 
a clasamentului. De pildă, în seria 
întîi Dinamo Brăila, de pe primul 
loc a ajuns pe al cincilea, iar Fla
mura roșie Buhuși a urcat încet dar 
sigur pînă în fruntea clasamentului. 
In seria a doua. Energia Medgidia 
conducea irezistibil cu 3 victorii, 8 
goluri înscrise și nici unul primit, 
pentru ca duminică să piardă la Si
naia cu 0—4! Tot în această serie 
Energia Tîrgoviște, de care vom 
vorbi și mai jos, se arată cea mai 
în formă echipă.

Această caracteristică este infir
mată doar de seria a Ill-a, unde E- 
nergia Oțelul Roșu continuă seria 
partidelor bune și conduce mai de
parte în clasament. In ultima serie, 
Voința Tg. Mureș, și cele două e- 
chipe orădene, Energia și Flamura 
roșie, luptă pentru primele locuri.

Concluzia este una singură: unele 
echipe s-au pregătit cu grijă pentru 
acest campionat, în timp ce ma
joritatea așteaptă ca... forma să vină 
pe drum.

ENERGIA TÎRGOVIȘTE LA A PA
TRA VICTORIE..

Ion Dumitrescu, corespondentul 
nostru din Tîrgoviște, ne relata cu 
mîndrie duminică seara victoria Ia 
scor a echipei locate în fața Energici 
Victoria. Echipa tirgovfșteană, an
trenată de Șt. Bădin. s-a dovedit In 
această partidă ca și în cele anterioa
re, ca fiind una dintre cele care se 
pregătesc cu multă atenție. Formația 
de bază este: Vilă — Nae, Soita, 
Eugen — Barac, Paleru — Gruia, 
lacob, Georgescu, Zamfir, Prodan 
duc.

...IN TIMP CE ENERGIA 14 DE
ZILUZIONEAZĂ

Corespondentul nostru C. Ba.ogh 
are dreptate: jucătorii care alcătuiesc 
această echipă nu-și dau aproape 
deloc interesul pentru a face un pas 
înainte. Pe de altă parte, tot el ne 
informa că și antrenorul C. I.azăr 
are o parte din vină: antrenamente!» 
conduse de el nu corespund.

DERBIUL GALAȚEAN...

...a revenit — oarecum neașteptat 
pentru noi — formației Energia care 
a întrecut cu 6—0 pe Locomotiva. 
Spunem neașteptat pentru că la în
ceputul campionatului, antrenorii 
Csillag de la Locomotiva și Șt. Wet- 
zer de la Energia declarau că cea 
mai bună echipă gălățeană este cea 
feroviară. Nu știm ce s-a mai întîm- 
plat între timp, dar Energia, așa 
cum ne-au spus și corespondenții 
noștri din Galați, se prezintă mult 
mai K 'e decît era de așteptat.

Fără îndoială, ar mai fi multe 
de sp s despre categoria C. Urmă
rind in ă clasamentele de mai jos, 
veți avea răspunsul la multe în
trebări.

SERIA I

1. Flamura roșie Buhuși 4 2 2 4 9:2 9
2. Locomotiva iași 4341 7:2 9
3. Locomotiva Pașcani 4 3 9 1 19:3 9
4. Energân. Moine^l 4 2 11 4:5 5
5. Dinamo Brăila 4 12 1 7:9 4
6-7. Progresul Rădăuți 4 12 1 4:4 4

6-7. Tecuci 4242 5:5 4.

pă actualmente locul 9 în clasamen
tul categoriei A. Șahtior va susține 
joi a doua partidă în țara noastră: 
ea va juca la Petroșani cu echipa 
locală Energia.

La fluierul arbitrului P. Kroner, 
ajutat la tușe de T. Asztalos și M. 
Cruțescu, echipele vor alinia az’ ur
mătoarele fomații:

ȘAHTIOR: Cianov-Leviințev, Kri
venko, Aleahiev-Alpatov, Sokolov- 
Boboșko, Samoilov, Fedosov, Sapro
nov, Ponomarenco.

Rezerve: Bublicenko (portar), Șw- 
milian, Rosihin, Zaițev, Milakcstov.

SELECȚIONATA DIVIZIONARA 
B: Uțu-Zbîrcea, Panait, Florsscu- 
Al. Vasile, Mihăiîescu-Oaidă, Mesza- 
ros II, Alexamdresou, Zavoda 1. Tă- 
taru.

Rezerve: Cosma (portar), Pahonțu. 
Băcuț II, Nunweiller, David.

SERIA A III-a

prin categoria C
8. Progresul Dorohoi 4 2 9 2 6:7 4
9. FI. roșie Botoșani 4121 6:8 4

19. Energia Bacău 4 1 1 ? 3:3 3
11. Energia Bîrlad 4931 5:9 3
12. Știința Galați 4112 2:9 3
13. Locomotiva Tg. Ocna 4 19 3 3:9 2
14. Știința I.M.F. Iași 4193 3:8 2

Energia Moinești — Dinamo Brăila 2-5#
(0-0).

Tecuci — Știința I.M.F. îa-și 2-0 '2-9).

SERIA A Il-a

1. Energia Tîrgoviște 4 4 9 0 29: 1 8
2. Energia 131 4 3 9 1 7: 3 6

3-4. Energia Medgidia 4391 8: 4 •
3-4. Energia Sinaia 4 3 fl 1 14: 5 1

5. Energia Bucureștii 4 2 11 8:5 S
6. Dinamo Pitești 4 2 4 2 4: 4 4
7. Fi. roșie Buc. 4 2 0 2 6: 7 4
8. Energia Victoria 4 2 4 2 5:M 4
9. Energia Galați 4 112 8: 5 1

19. Energia Constanța 3 4 2 1 3: 5 !
11. Energia Leordeni 3 1 4 2 3: 11
12. FI. roșie Giurgiu 4 1 4 3 3:11 2

13. Energia 4 Cîmpina 4 9 1 3 4: FI
14. Locomotiva Galați 4 9 13 2:49 1

SERIA A IV-a

1. Energia Oțelul Roșu 4 4 6 B 16:1 (
2. Progresul Brad 4 2 2 6 7: 9 6
3. Știința Craiova 4 2 11 7: 4 1
4. Locom. Tr. Severin 4 2 11 S: 6 S
5. Energia Tg. Jiu 4 2 11 7: S «
9. Locomotiva Craiova 4 1 3 « 4: 9 S
7. FI. r. 7 Nov. Arad 4 2 11 6: 6 *
8. FI. roșie Rm. Vîlcea 4 112 7: • •
9. Energia 3 Reșița 4 112 7: » 9

19. Energia 14 4 11 2 «: 5 9
11. Energia 108 4 112 3: « »
12. Progresul Corabia 4 6 3 1 9:7 »
13. Energia Craiova 4 6 2 2 3: 7 *
14. Energia Arad 4 s • 4 1:M •

Energia 14 — Energia oțelul RI'.I <1-3
(9-9).

Recolta Cărei — Energia Oradea 4-2 
<!-•»-

1. Voința Tg. Mureș 4301 1»:3 *
2. Energia Oradea 4 3 0 1 19:6 9
3. Flamura roșie Oradea 4 3 0 1 7:8 €
4. Progresul Turda 4 2 11 13:5 5
5. Progresul Bistriți 4 2 11 19:4 5
C. Recolta Sighet 4 12 1 9:9 4
7. Flamura roșie Cluj 4 12 1 7:5 4
8. Progresul Satu Mare 4 2 9 2 7:9 4

9-19. Dinamo Baia Mare 4 112 4:8 3
9-19 . FI. roșie Sf. Gh. 4 9 3 1 4:9 >
11. Recolta Cărei 4 112 5:9 3
12. Recolta Topi ița 4 9 3 1 2:4 3
IX Energia 7 4 19 3 8:1» 3
14. Recolta Salonta 4 19 3 4:141

SCURTE ȘTIRI
• Jocul restanță din Cupa R.P.R^ 

Energia Brăila-Tecuci se dispută la 
Brăila.

• Toate jocurile de campionat de 
duminică vor începe la ora 15.30.

• Cîteva jocuri de duminică au
fost aminate: Energia Leorden»-
Energia 131 (cat. C), Energia 23 Au
gust București-FI. roșie F. C. Bucu
rești (juniori), Energia 3 Reșița-Ener- 
gia Reșița (juniori) și Dinamo Ba- 
cău-Progresul C.P.C.S. (cat. B).

• Echipa de juniori a Energiei Re
șița va juca duminică la București 
cu Energia 23 August.

• Meciul de juniori Locomotiva 
Constanța-Locomotiva Gara de Nord 
se va disputa sîmbătă. Duminică, ju
niorii vor să asiste la partida R«- 
minia-lugoslavia.



După reuniunea de la Paris 
a studenților sportivi din 28 de țări

La sf:rșitul săptămânii

Poate pentru unii dintre cititorii ziarului „Sportul popular” rîndurile 
de față vor părea tardive, mai cu seamă că după desfășurarea Jocurilor 
Universitare de la Paris, ei au avut prilejul să asiste la o competiție 
care le-a lăsat amintiri de neuitat: campionatele internaționale de atle
tism ale R.P.R. Se impune totuși o amplificare a știrilor și rezultatelor 
seei apărute în timpul marii sărbători sportive din capitala Franței, întru- 
cît ea a marcat un ] 1 ’’’* i.^—
♦ernaționale studențești, în aîi 
treagă.

Peste 1.600 de studenți sportivi din 
28 de țări ale lumii s-au adunat pe 
terenurile de sport de la Charlety, 
în sălile Japy și Coubertin, ca și la 
bazanul de înot Tourelles, pentru a 
participa la entuziasta aniversare a 
50 de ani de activitate a Uniunii Na
ționale a studenților francezi. Cu a- 
cest prilej s-au întîinit la Paris a- 
mericanii Shelton și Murchison, cu 
sovieticii Rașkarov și Stepanov, jucă
torii de polo din Japonia cu atleții 
chinezi, sportivii maghiari cu repre
zentanții Germanei Occidentale — 
în frunte cu excelentul sprinter Ger- 
mar — înotătorii brazilienf 
tonii de tenis din Italia 
slovacia.

Delegația țării noastre, 
din at’eți și reprezentativele 
studențești (băieți și fete) a sosit la 
Paris în preajma acestei mari com
petiții și a fost cantonată în frumoa
sa rez dență universitară de la An
tony. încă din prima zi, aci, la mar
ginea Parisului, au început să se lege 
calde și sincere prietenii. Zilele care 
au urmat, ca și plimbările pe marile 
bulevarde sau vizitele Ia „Dome des 
Invalides", la muzeul Louvre sau la 
catedrala Notre-Dame au adîncit și 
au consolidat aces'e prietenii. Ne-a 
impresionat în mod deosebit jură-- 
m ntu! solemn rostit Ia deschiderea 
jocurilor de către căpitanul lotului 
studenților sportivi francezi —Ernest 
Wmko: „Jur. în numele meu și al 
tuturor colegilor mei, de a participa 
la.jocuri cu tot elanul, intr-un spi-

puternic pas îna inte pe linia întăririi solidarității in
șii, în afirmarea sportului universitar din lumea in-

cu jucă- 
și Ceho-

formată 
de volei FIERARU

rit cu adevărat universitar și de a 
concura loial pentru onoarea și glo
ria sportului!" In aceste cuvinte 
rupte din însăși viața tumultoasă a 
studențimii, se întrevede unul din 
marile roluri ale sportului, acela de 
a aduna pe același teren și în aceeași 
competiție tineri de pe toate meridia
nele globului.

„Sînt pur și simplu entuziasmat — 
mi-a spus într-o zi la sala Coubertin, 
cunoscutul jucător de volei Courtin— 
din echipa reprezentativă a Franței, 
Și cum să nu fii așa. a continuat el. 
cind vezi adunați aci laolaltă atitea 
sute de studenți din lumea întreagă. 
In momentul de față numai sportul 
poate realiza o astfel de performanță”. 
Intr-adevăr, în ciuda ur.cr divergențe

In grupa din Capitală, lupta pen
tru ocuparea celor cinci locuri care 
asigură calificarea în finală se arată 
de la început foarte dirză. In run
dele V și VI maestrul Reicher și-a 
continuat seria succeselor, adăugiri- 
du-și încă dcaă victcrii în dauna ju
cătorilor Varabiescu și MalcOci, în 
timp ce Drimcr a rămas în urmă cu 
jumătate de punct, prin remiza înre
gistrată în partida cu Urse anii. Con
stant. ca în toate .semifinalele, Cre- 
țulescu se menține printre fruntașii 
clasamentului, obținînd și el două 
victorii, la Menas și Gurău. Crețu- 
lescu are acum 5 puncte. Dezavanta
jat de o perioadă prea lungă de inac
tivitate, Soos, component al e- 
chipei olimpice, a început concursul 
foarte timid, revenindu-și totuși p« 
parcurs. El a cîștigat întreruptele 

cu Joița și Seimeanu, totalizînd 4'/2 
puncte. Urseann (4 p.) a pierdut în 
trerupta la Rotam în. criză de timp, 
cîștigînd însă la Cismariu. Urmează 
în clasament: Rotaru, Menas, Zet- 
lin, Seimeanu 3’/«: Mateescu 3: Bîs- 
că, Storojevski, Beiti. Joița 2'/2’. Va- 
rabiescti, Gurău 2 (1): Schvartzfeid 
iy2; Cismariu 1; Maleoci V2; Chelu 0.

D. Munfeanu 
corespondent

★
Primele știri despre semifinala din 

Craiova ne-au fost transmise de că
tre corespondentul nostru C. Motoc,

odată cu desfășurarea rundei a 
Vl-a. Urmărind rezultatele obținute, 
această rundă a fost lipsită de sur
prize: Georgescu — V. Veisman 0—1, 
Stanciu — Rădulescu */,—’/». Bon
doc — Pitpinic 1—0, Ghițescu — 
Mitrică 1—0, Ungureanu — Dună 
reanu 0—1, Sutiman — Lieberman 
1—0, G. Alexandrescu — Nacht 

Szabo 0—1, Neam 
1—0, Botez — O

*/j—î/j. Radu — 
țu — Niculescu 
Weisman 1—0.

Din lotul eelor 
în clasament s-a 
șapte jucători și anume: 
țescu, M. Rădulescu 4 p. 
Ungureanu, Alexandrescu și 
ciu 3'/,. Concursul se desfășoară 

„7 Noiembrie” și 
bună organizare.

★
de la Sibiu pare 

mai

sala clubului 
bucură de o

20 de participant, 
detașat un grup de 

Nacht, Ghi- 
, Neamfu, 

Stan 
în 
se

Semi-finala 
furniza cea 
Aci s-a instalat în fruntea clasamen
tului un nou lider în persoana ploeș- 
teanului C. Radovici care cîștigînd 
întreruptele și partidele din ultimele 
două runde (cu Pichler și Nagy) a 
totalizat 6 puncte din 6 posibile. In 
urma lui, s-a format însă un pluton 
compact, la un punct distanță aflîn 
du-se Szabo, Negrea și Pavlov. Fos
tul fruntaș al clasamentului, Pali, 
are 4'/2 puncte, iar Costea și Puș 
cașu cîte 4 p.

C. Pitaru și M. Vlădoiantl 
corespondenți

3
echilibrată liiptă

In urma trierii și omologării . celor 
788.CC 3 variante depuse la concursul 
Pronosport nr. 38 (etapa din 22 septem
brie) au fost stabilite următoarele pre: 
mii

Preniiul I: 12 variante cu 11 rezultate 
exacte revenind fiecărei' variante cîte 
14.947 1«1;

premiul II: 251 variante cu 10 reztft- 
tate exacte revenind fiecărei variante 
cSte 805 lei;

onosport

Premiul III: 2074 variante cu 9 rezul- 
fate exacte revenind fiecărei variante 
cîte 145 lei.

Neexistînd nici o variantă cu 12 re
zultate exacte, conform regulamentului 
10 la sută din fondul de premii adică 
78.8-60 lei eu fost reportați concursului 
nr. 39 (etapa din 29 septembrie).

O Dacă nu a adus prea multe surprize 
în ceea ce privește rezultatele, concunsui 
Pronosport nr. 38 a adus în schimb par- 
«tjcipanților Ia concursul nr. 39 dih 29 
septembrie plăcuta surpriză a unui re
port de aproape 80.000 lei. Această sumă 
va educe desigur și o creștere simți
toare a premiilor, motiv în plus pentru 
ca. programul concursului din aceasta 
săptămînă să’ solicite șl mal mult inte
resul și... calculele participanților. Dy 
înainte de a vorbi de premii — le vom 
cunoaște cu precizie valoarea s-ăptămîna 
viitoare — să facem o succintă analiză 
a meciurilor.

SPORTUL POPULAR-
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care mai există întreU.I S. și F.I.S.U. 
(Federația Internațională Sportivă U- 
niversitară), Jocurile Universitare de 
la Paris s-au transformat în verita
bile campionate mondiale studențești. 
Lucrul acesta a fost valabil pentru 
întrecerile din toate cele șapte dis
cipline sportive — și mai cu seamă 
pentru turneele de volei și baschet, 
rezervate echipelor masculine.

In turneul de volei sportul univer
sitar din țara noastră a fost repre
zentat de o formație tînără, cu multe 
elemente mai puțin cunoscute chiar 
publicului bucureștean. cum ar fi 
Constantin Timirgazin, student la 
Institutul Agronomic din Iași, Sorin 
Adamovici. absolvent al Facultății de 
Geologie, din Cluj, și Gheorghe Man
ta, student al Institutului de Cultură 
Fizică. In preliminariile turneului noi 
am susținut două partide cu echipele 
Portugaliei și Franței, de care am 
reușit să trecem destul de ușor, cu 
scorul de 3—0. Mult mai dificile au 
fost însă meciurile din turneul final, 
care au reunit următoarele șase echi
pe: Cehoslovacia. Franța, Bulgaria, 
Uniunea Sovietică, ~ ~
nia.

In toate aceste 
zeci de elemente de valoare, care re
prezintă, după părerea mea, tinere
țea voleiului european. Studenții po
lonezi au venit la Paris ca mari fa- 
voriți, întrucît toți cei șase jucători 
de bază formează și echipa reprezen
tativă a Poloniei. Voleiul universitar 
din Cehoslovacia a fost reprezentat 
de o echipă tînără, dar foarte valo
roasă. Studenții sovietici, cu o echipă 
nouă, s-au remarcat prin jocul din 
linia a doua și prin subtilele combi
nații din atac. Echipa bulgară, din 
care n-au lipsit cunoscuții internațio
nali Zahariev și Moșelov, a constituit 
un dificil adversar peniru toate cele
lalte formații din turneul final. In 
sfirșit echipa Franței, caracterizată 
printr-o mare voință de luptă, s-a 
dovedit a fi în mare progres.

Pentru a ilustra mai bine valoa
rea meciurilor din turneul final, se
cretarul Federației Internaționale de 
Volei, dl. J. Lenoir, a afirmat că 
. aceste întîlniri au fost de o spec
taculozitate și de o dîrzenie superi
oare multor partide din cadrul cam
pionatelor mondiale desfășurate cu 
un an înainte, tot la Paris”.

Studenții sportivi rotnini s-au în
tors de la Paris cu o Victorie de pres
tigiu cucerită Ia volei masculin, cj 
două locuri I la atletism, (obținute 
prin Maria Diți și Iolanda Balaș) și 
cu un loc III la volei feminin. Dar 
deasupra acestor rezultate noi ne->am 
întors din capitala Franței cu mul
țumirea că prin prezența și activita
tea noastră acolo am adus o contri
buție de preț la întărirea solidarității 
internaționale a studențimii, la dezvol
tarea sportului universitar.

Polonia

echipe

și Romî-

Ing. MARCEL RUSESCU 
maestru al sportului

și Gwardia R. P. Polonă la București
Asociația sportivă Dinamo organi

zează la sfîrșiiul acestei săptămîni 
și la începutul celei viitoare un inte
resant turneu cu participarea unor 
valoroase echipe străine. Pe prim 
plan se află formația sovietică Dina
mo Tbilisi, care în fiecare an a ju
cat un important rol în desemnarea 
celei mai bune echipe de baschet a 
Uniunii Sovietice. Dacă adăugăm la 
acest fapt amănuntul că din formație 
face parte și binecunoscutul și apre
ciatul jucător Korkija. fostul pivot al 
reprezentativei U.R S.S., avem o ima
gine mai 
vietice.

Cealaltă 
lecționata
este alcătuită -pe scheletul echipei 
Wisla din Cracovia, clasată pe locul 
secund în campionatul național al 
Poloniei.

Țara noastră va fi reprezentată în 
primul rînd de campioana țării, Di-

clară a valorii echipei sa

formație străină este se- 
Gwardia din Polonia, care

namo București, t/zn rr.idul căreia fd 
parte numeroși maeștri ai sportului 
Prin rezultatele obținute in câmpii! 
nat ele țării (de patru ori campioană! 
precum și prin performanțele realizai 
în turneele peste hotare (ultimele fi ini 
cele din Polonia și Cehoslovacia! 
Dinamo București s-a afirmat cu hi 
tărîre ca o formație valoroasă și I 
demnă reprezentantă a baschetuhl 
romînesc. I

A patra participantă a tv.rneulu 
este redutabila echipă Dinamo Td 
Mureș, din rîndul căreia fac parii 
jucători cu o valoare recunoscută, ci 
V. Radar, C. Rettegi, I. Borbely, d 
Berekmery, etc.

Turneul internațional organizat dl 
Dinamo este programat pentru zileA 
de 28—29—30 septembrie în sala /;Z<J 
reasca din Capitală. In numerele vil 
toare vom da amănunte asupra pan 
ticipanților și programului compa 
tiflei.

Una din reușitele întreceri internaționale de baschet organizate de 
Dinamo a [ost meciul dintre Dinamo București și Spartak Sofia, disputat 
în deschiderea partidei Romînia-U.R. S.S. — In fotografie o fază din acest 
interesant joc

Un concurs de verif care a pentatloniștilor

din lotul republican
Pentatloniștil din lotul 

Dumitru Țintea (campionul 
1957), Viorei Manciu. Dan lonescu, Ale
xandru Stoeneecu, Wilhelm Roman și 
Victor Teodorescu, vor lua parte, înce- 
pind 
care 
telor 
doua

republican: 
național pe

de mîine, ia un concurs de verLQ- 
și selecție în vederea campiona- 
mo nd ia le care vor avea loc în a 
jumătate a lunii octombrie în Sue-

Programul concursului este urmâto- 
rul: călĂria, ja 25 septembrie ora 16, la 
G.A.S. Roșia Tunari-, scrima, la 26 sepj 
tembrie, ora 9. în sala Floreasca; tiril 
la 27 septembrie, ora 10. 1* poligonil 
Tunari; înotul la 2S septembrie, ora 12 
la ștrandul Dante Gherman; crosul le 
29 septembrie, ora 10, pe traseul de lt 
Călugăreni.

Vlădescu. A. Morăr^, N.
zea, I. Boceanu, I. Ailenil, C. Stănescu 
ș.a.

„CENTURA CAMPIONILOR” LA BOX
- a

Joi și sîmbătă începînd de la ora 19 
se va desfășura pe stadionul Giulești 
(în de ploaie în sala Giulești) o im
portantă competiție de box organizată 
de colectivul Locomotiva Grlvița roșie 
cu participarea celor mai buni pugl- 
liști feroviari din țară, competiție do- 

. tata cu „centura campionilor”. Dintre 
participant! cităm numele unor boxeri 
ca Petre Zaharla, Ghlță Alexandru, V.

CLUJ-TG. M.URES 4-1 LA LUPTE
LIBERE

Progresul F.B. și C.S.A. Ploeștt 
Energia I.S.P.

Următoarea etapă a Cupei R.PJL 
avea loc duminică 29 septembrie.

In „Cupa Or:ițelor*’ reprezentativa ora
șului Cluj a obținut o frumoasă victo
rie în deplasare dispunînd de echipa o- 
rașului Tg. Mureș cu 4-3, deși a avut un 
om în minus față de formația gazdă. 
(V. Kadar-corespondent).

ENERGIA I.S.P. SE MENȚINE
IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

IA RUGBI

„Finalul” programului din 29 septem
brie este asigurat de șapte meciuri din 
cadrul campionatului categoriei secunde 
(etapa a Vl-a). Primul dintre ele opune 
două colege de asociație: Energia Arad 
și Energia Hunedoara. De remarcat că 
ambele formații au terminat învingătoa
re meciurile susținute pe teren propriu 
la 22 septembrie (cu Locomotiva Arad 
și respectiv Energia Reșița). Forma 
mal Lună a hunedorenilor ne determină 
să le acordăm o șansă în plus deși joa
că în deplasare. Un med în care gaz
dele pornesc favorite este cel de la 
Focșani unde Progresul va înfrunta 
Energia Fălticeni. Locomotiva Cluj, de
ținătoarea „lanternei roșii” în seria I-a 
pornește cu șanse minime în întîlnirea 
cu una din pretendentele la primul loc: 
Energia Cîmpia Turzli. Diferența de va
loare dintre cele două' echipe ne dă 
„curajul” să indicăm „2”. progresul 
Sibiu, deși în revenire de formă, 
va trebui să depună serioase eforturi 
pentru a putea smulge măcar un punct 
Energiei Baia Mare care pe teren pro
priu își ap4ră cu dîrzenie șansa.1 Ulti
mele trei meciuri ale concursului nr. ?9 
pair a fi meciuri de „1”. Este vorba de 
Energia Lupeni — Energia Mediaș și în 
special de Locomotiva Timișoara — Lo
comotiva Arad și' Dinamo Bîrlad — Pro
gresul Suceava în- c.re gazdele marchea
ză pe lingă avantajul terenutiii și cel al 
unor rezultate 'mai bi-ne în acest 'cam
pionat (timișorenii și bîdlâdenu sînt 
chiaV’ candid-ți la promovarea 'în prima 
categorie !...).

Ca încheiere, dragi participant!, nu ne 
mat rămîne deeît să vă. reamintim că 
fondul de premii al concursului este

O INTERESANTA COMPETIȚIE DE 
VOLEI PENTRU ECHIPELE BUCU

REȘTENE
12-0 (6-0) (joc disputa!

începem, cum e și normal de altfel, 
cu întîlnirea spre care sînt ațintite pri
virile tuturor amatorilor de fotbal din 
țara noastră: R.P. Romină — R.P.F. Iu
goslavia din cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial. Un meci care va fi 
disputat cu dîrzenie de-a lungul celor 
99 de minute ce se vor termina — spe
răm — cu victoria jucătorilor noștri. In 
aceeași zi, la Skoplje, reprezentativa 
noastră secundă va înfrunta pe cea a 
R.P.F. Iugoslavia (B). Deși va trebui să 
înțrunte un handicap greu de trecut — 
terenul șl... spectatorii — reprezentanții 
noștri au șansa obținerii unul rezultat 
egal. Formația noastră de juniori, după 
acel promițător 4-1 cu R.P. Polonă, cre
dem că ne va da satisfacția unei noi 
victorii în fața reprezentativei Iugosla
ve, învingătoare de curînd (cu 5-1) asu
pra Austriei.

In continui rea programului alte două 
întîlniri internaționale ne vor solicita 
pronosticurile. Este vorba de dubla în- 
tîlnire R.P. Bulgaria — R.P. Polonă. 
Avantajată de terentil propriu reprezen
tativa A va căuta să dea înflăcăraților 
sfiectatdri de pe „Vasii Lewskt” satis
facția unei victorii, destui -de greu de 
smalț totuși... Șansa ’unei frumoase 
comportări o are și reprezentativ > fe
cundă butnari deși joacă îri deplasare 
fin cele trei-întîlniri anterioare’a învins _
de două ori și a terminat odată la ega- ' majorat cu ‘aproape '80.690 lei reportați 
litate). de la concursul nr. 38.

O competiție de volei pentru cele mal 
bune echipe masculine bucureștene, în 
aceste momente de acalmie pentru ma
joritatea jucătorilor, este binevenită. 
De aceea, asociația FI. roșie organizează 
în cinstea celui de al V-lea Congres al 
sindicatului tutelar o competiție la care 
vor lua parte echipele bucureștene Pro
gresul I.T.B., Locomotiva, C.C.A., Di
namo, Energia și FI. roșie M.I.A.

Ședința tehnică va avea loc azi la ora 
17 la sediul asociației FI. roșie (Str. 
Dr. Staicovlci).

MlINE JOCURI DE RUGBI 
IN CUPA R.P.R.

In întreaga țară se vor desfășura mîine 
„optimile” de finală ale Cupei R.P.R. de 
rugbi. Derbiul zilei va avea loc la Bucu
rești și va opune echipei Dinamo pe Lo
comotiva Grivița Roșie. Această partidă 
care va constitui o interesantă revanșă 
a jocului recent disputat în campionat, 
va ayea loc pe terenul Dinamo ta ora 16. 
Tot în București mal au Ioc meciurile 
știința LM.F. — FI. roșie Orașul Stalin 
(teren Tineretului II, ora 16) și Energia 
M.T.D. — Dinamo II Buc. (teren Tine
retului IV, ora 16). In țară se vor dis
puta următoarele jocuri: Tîrnăveni: E- 
nergla — știința Arad; Tecuci: Progre
sul — Energia Mine Buc.; Timișoara: 
Știința — Știința Cluj; Ploești: Energia

Luînd în considerare și rezultatele 
Energia I.S.P. — C.S.A. Ploești 24-9 (9-0) 
și Locomotiva Grivițla Roșie — Loco
motiva P.T.T.
joi) — partida Energia Republica — E- 
nergia Petroșani s-a amînat deoarect 
prima echipă se află în turneu în Po
lonia — clasamentul categorică A d< 
rugbi a luat următoarea înfățișare:

1. Energia I.S.P. 12 11 0 1 223: 27 341
2. C.C.A. 12 10 0 2 260: 1»
3. Locom. Gr. Roșie 11 14 4 1 198: 25
4. Dinamo 11 8 0 3 175: 41
5. Locomotiva P.T.T. 11 4 0 7 29: 88 «11
6., C.S.A. Ploești 12 3 0 9 34:218 iSl

7. Progresul F.B. 11 3 0 8 2S:1€S 17l
8. Energia Republica 11 3 0 8 24:111 i-r
9. Știința Inst. Mine 14 3 4 7 33: 79

10. Energia Petroșani 9 0 0 9 28:159

INTTl^NTRI internaționale J 
LA CLUJ

Cluj 22 (prin telefon). — Ia locaflitite 
s-au disputat vineri, sîmbătă și astăzi 
(n.r. duminică) întîlniri Ja mai multe 
ramuri de sport între echipele calectt-* 
vului sportiv Locomotiva 
și cele ale feroviarilor din 
țațele au fost următoarele: 
tru sportivii clujeni, tenis
tot pentru sportivii romîni, iar 4a tir/ 
proba 3 x 20 armă liberă rezultatele a< 
fost: Locomotiva I.C.C.F. Cluj 2.T28
puncte; Lokomotiv Sofia 1.820 puncte.

• i •
Emil Bocoș, corespondent

I.C.C.F. Cluj 
Sofia. Rezui-, 
șah: 4-1 pen- 
de masă: 5-8



SUCCESE INTERNAȚIONALE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI
La telefon, Emmen!

O convorbire cu șahistele noastre, 
vicecampioane mondiale

Emmen este un orășel în nordul 
Olandei, așezat în apropierea grani
ței cu Germania. Am căutat cu in
sistență în atlasul nostru, pînă am 
reușit să găsim micul punct negru 
mareînd această localitate, pierdută 
în sumedenia de orașe și noduri de 
cale ferată răsfirate pe harta Țărilor 
de Jos. Și nu ne-a fost m3i ușor cind 
l-am căutat a doua oară, de data a- 
ceasta cu... telefonul, dorind să in
trăm în legătură cu jucătoarele care 
ne-au adus la sfîrșitul săptăminii tre
cute unul din cele mai mari succese 
înregistrate vreodată de șahul romî- 
nesc. Intr-un tîrziu, am reușit să 
captăm „auditiv" Emmen-ul, la capă
tul celălalt al firului răspunzîodu-ne 
tov. C. Ungureanu, din conducerea 
delegației noastre.

priză 
mult, 
oară 
importantă. Transmit sincere felicitări 
tuturor șahistelor romînce, care se 
pot mândri cu reprezentantele lor, 
vicecampioane mondiale".

a campionatului, cu atit mai 
cu cît ea participa pentru prima 
la o competiție internațională

H. GRAAF (directorul concursului): 
„Șahistele românce au lăsat o exce
lentă impresie. Pînă acum știam prea 
puține lucruri despre Romînia, acum 
însă ne dăm seama că această țară 
are o 
orice altă națiune din Occident'.

cultură tot atit de ridicdtă ca

— Ce amănunte ne puteți da des
pre performanța echipei noastre? a 
fost, firește, prima noastră întrebare.

— Sîntem încă sub impresia ulti
melor întîlniri ale turneului final, 
în care echipa R.P.R. a jucat un rol 
major, terminînd la egalitate cu cam
pioana mondială, U.R.S.S. — a fosl 
răspunsul. — Trebuie precizat că 
numai o clauză de regulament ne a 
privat de dreptul de a concura mai 
departe — prin meci de baraj — la 
titlul suprem, aja cum ar fi fost fi
resc. Dar organizatorii prevăzuseră 
ca în caz de egalitate să decidă nu
mărul de victorii și cum echipa noas
tră înregistrase 3 meciuri cîștigate 
(față de 4 meciuri nule și o înfrîn- 
gere) iar sovieticele aveau la activ 6 
victorii, le-a revenit lor titlul de cam
pioane mondiale.

A. O’KELLY (maestru internațio- 
naL arbitrul principal al campionatu
lui): „Cunosc Ine pe șahiștii romîni, 
al căror caspe am fost pînă acum de 
două ori. Dar, mărturisesc, nu-mi 
închipuiam că și șahistele sînt 
de puternice. Cu toată lipsa lor 
experiență internațională, ele au 
fit să-și impună superioritatea, 
nifestată af't pe plan tehnic, cît și 
acel al talentului. Ele au un mare 
viitor, fiind printre cele mai tinere 
participante la campionat".

ELOGIILE PRESEI OLANDEZI?

că numeroase ziare olan 
ocupat pe larg de acest 
avînd aprecieri elogioase 
reprezentantelor noastre. 

„ALGEMEEN 
HET VRIJE

și „EMMEN COURANT" 
par- 

Pogorievici-Rubțova, terminată

Zi bună pentru atletismul rominesc
® Două victorii pe echipe, două noi recorduri si multe recorduri personal = bi

lanțul deplasării tinerilor noștri atieți în Iugoslavia. • C. Grecescu la a 3-a victo
rie internațională în decurs de 8 zile.
Deosebit de prețioase sînt victoriile 

în fața echipelor de tineret (la băieți) 
fi de junioare ale Iugoslaviei. Din 
primele convorbiri telefonice cu No
visad, am reținut, în afara rezulta
telor tehnice, două lucruri esențiale: 
1. atleții fi atletele echipelor Romî- 
niei au luptat cu o ambiție excep
țională, reușind astfel să treacă peste 
adversari mai buni prin prisma per
formanțelor anterioare. 2. Concursul 
a avut loc în condiții grele: pista 
proastă, locurile de sărituri și arun
cări neamenajate, iar starturile s-au 
dat, din cauza defectării pistolului, 
cu... fluierul.

Ieri dis-de-dimineață, cu riscul de 
a-l obliga pe antrenorul Adrian Zu- 
grăvescu să-și sacrifice din somnul 
bine meritat după emoțiile atit de 
intense ale celor două zile anterioare, 
am chemat din nou la telefon hotelul 
Voivodina din Novisad.

— Care au fost cei mai buni oa
meni ai echipelor noastre ?

— Trebuie să-l amintesc în primul 
rînd pe Ștefan Perneki, care a rea
lizat aici două recorduri personale 
extrem de valoroase, dintre care cel 
de la disc — 45,14 m. — excep
țional pentru cei 17 ani ai autorului 
său, îmbunătățește cu aproape 2 m. 
un record de juniori ai țării, vechi de 
17 arul Un excelent record a obținut și 
Vasile Florea. 4:19.0 la 1.500 m. ob
stacole. Timpul putea fi mai bun, 
fiindcă Florea a căzut în groapa cu 
apă, la ultimul tur. Totuși s-a ridi 
cat și a terminat cu un nou record. 
Cea mai bună atletă a fost Christa 
Maksai, preferata publicului din Novl-

Cite satisfacții pentru atletismul 
nostru, într-o singură zi I Veștile bune 
s-au ținut lanț, duminică seara la 
redacție, și dintre ele două au sosit 
de peste hotare: de la Novisad, a- 
nunfind splendidele victorii ale tine
rilor aileți români, și de la Praga, 
unde Constantin Grecescu a repurtat 
o nouă victorie internațională. Despre 
succesul lui Grecescu nu sînt multe 
lucruri de adăugat. Miile de cetățeni 
din Praga al căror loc preferat de 
odihnă duminicală este parcul Iulius 
Fucik au fost martorii aceluiași ire
zistibil finiș care la București i-a adus 
lui Grecescu două titluri de campion 
internațional.

Interlocutorul nostru ne-a vorbit a- 
poi de finișul impresionant al șahis- 
telor noastre, care au câștigat ulti
mele trei meciuri la zero, dovedind 
nu numai o excelentă pregătire teo
retică, ci și o bună rezistență de con
curs. Ele au constituit, fără îndoială, 
marea revelație a acestui prim cam
pionat mondial feminin de șah pe 
echipe, consacrîndu-se pe plan inter
național. Intr-adevăr, Maria Pogo- 
rievici (de trei ori campioană a țării) 
și Margareta Teodorescu (de mai 
multe ori campioană a Capitalei) nu 
și-au creat numai o bună reputație 
în arena șahistă internațională prin 
succesul lor, ci au făcut o excelent// 
propagandă pentru șahul nostru fe
minin Este locul de a spune aci că 
formula actuală a acestui campionat, 
care prevede echipe de numai 2 jucă
toare (și fără rezerve!) ne-a dezavan
tajat net. România ar putea prezenta 
o echipă deosebit de puternică la 4, 
6 sau mai mid te mese, avînd nume
roase șahiste talentate în rîndul ge
nerației tinere.

Să adăugăm la aceste declarații 
mențiunea 
deze s-au 
campionat, 
la adresa
Așa au fost ziarele 
HANDELSBLATT", 
VOLG 
(care a publicat în întregime 
tida
remiză, după ce șahista noastră avu
sese inițiativa).

jucătoarele noas- 
Halic, ne-au măr- 

cu nerăbdare me-

Pentru încheiere, 
tre și antrenorul I. 
turisit că așteaptă 
ciul revanșă cu Olanda, care începe
azi la Utrecht. Este de notat că în 
echipa gazdă își va face reintrarea 
cunoscuta șahistă Fanny Heemskerk, 
care a absentat de la campionat. Un 
meci greu și deosebit de interesant! CONSTANTIN GRECESCU

BELGRAD 23 (Agerpres). —
Turneul internațional de șah de la 

Sarajevo a luat sfîrșit cu 
ria maestrului internațional

sad. Cu siguranța unei atlete com 
sacrate, Christa, care abia în acest 
an s a dedicat sprintului, a cucerit 
două victorii. A secondat-o cu mult, 
succes micuța Aneliese Drotlef. Note 
foarte bune merită și Dan Stoian —s 
14.57 m. la greutate —, Șerban Ciot 
chină — 14,30 m. la triplu —, E.N} 
Knall — 5,19 m. la lungime —, Karin 
Artz — 12,3 sec. la 80 m g. —, Anca 
Gurău și Ileana Stoica — 11,30 m. 
și 11,22 m. la greutate — și alți 
aileți ale căror rezultate au con-t 
stituit recorduri personale.

— Iar de la oaspeți ?
— Un talent excepțional este sări

torul cu prăjina Lesek, care n-a îm
plinit încă 20 de ani. De data aceasta 
el a sărit — în ciuda unor condiții 
foarte grele — 4,25 m. La fete s-au 
remarcat Rau'wlt — 12,1 sec. la 8(1 < 
m g- — și Skerjanc — 39,05 m. la 
suliță, 5,49 m. la lungime.

— Cum a fost descalificată ștafeta 
de 4x100 m. la băieți ?

— Mircea Stein, primul schimb, a 
alergat foarte tare, — în mod sigur 
sub 11 secunde, — dar atit de tare 
incit Gergely, cel care trebuia să-i 
preia ștafeta s-a zăpăcit pur și simplu, 
a scăpat bățul din mină și pînă la 
urmă a pornit fără el. Din fericire, 
asia nu ne-a costat prea mult.

Convorbirea noastră s-ar mai fi pre
lungit încă mult. Curiozitatea repor
terului, mai ales ciad este vorba de 
rezultate atit de remarcabile, nu cu
noaște margini. Dar la Novisad dtleții 
noștri se pregăteau să plece într-o 
plimbare pe Dunăre.

I. MANOLIU

Un nou succes al șahului rominesc

Victor Ciocîltca s-a clasat pe locul ll-lll 
In turneul internațional de la Sarajevo

victo-
Puc 

(R.P.F. Iugoslavia) care a totalizat 
7 */2 puncte din 11 posibile. Repre
zentantul R.P. Romine Victor Cio- 
ciltea s-a clasat pe locul 2—3, la e-

puncte. Rezultatul șahistjf-, 
este remarcabil, avînd în 

la acest tumneu au pârtiei-' 
maeștri, internaționali cu

gaCitate ou iugoslavul Măriei, amîn- 
doi cu 7 
lui romîn 
vedere că 
pat câțiva
o recunoscută fo-rță de joc, cum sini 
Puc, Zvetkov, Trifunovici, Kărak-la- 
jici.

Motocicliștii romîni au confirmat clasa lor internaționala

— Nu vă putem descrie emoția 
pe care am simțit-o, cînd am auzit 
intonîndu-se imnul Republicii 
la festivitatea de închidere... 
mărturisit la telefon, sahista 
reia Teodorescu.

noastre.
— ne-a
Ma-ga-

Intr-adevăr, era poate prima oară 
că se ciuta acest imn în Olanda. El 
marca strălucitul si.cces al echipei 
noastre. Nu numai medaliile de ar
gint au răsplătit efortul jucătoarelor 
românce. Margareta Teodorescu a pri
mit din mina fostului președinte al 
F.l D.E., DR. A. RUEB. un premiu 
special pentru rezultatul individual 
înalt obținut: 68,75 la sută.

In clasamentul individual, ea a 
împărțit locurile 2—3 cu șahista ger
mană Edith Keller, urmînd sovieticei 
Kira Zvcrîhina, posesoarea celui mai 
înalt procentaj (75 la sută) ei reve- 
nindu-i placheta de aur oferită de 
regina luliana a Olandei și prințul 
Bernard. Remarcabil este și rezulta
tul obținut la prima masă de Maria 
Pogdrievia (62,50 la sută), clasată 
înaintea campioanei mondiale Olga 
Rubțova. Să mai adaugăm la această 
înșiruire de lauri, că echipa noastră 
a fost singura care a reușit, atit în 
calificări cît și în finală, să facă meci 
nul cu reprezentativa U.R.S.S.

Peste Spindleruv Mlyn (localitate 
asemănătoare cu Predealul) începe să 
se aștearnă în această însorită și 
splendidă zi de septembrie liniștea 
specifică orășelelor din masivul Krko- 
noși. Ieri a avut loc festivitatea de 
închidere cu tradiționala premiere. 
Delegațiile părasesd orășelul In au
tobuse speciale, pe motociclete, In 
autocamioane. Sportivii și conducă
torii și-au spus la revedere și și-au 
dat întîlnire în anul 1958, la 15 sep- 
terr.br:» la Garniiscii Partenkirchen. 
Aci R. F. Germană, cîștigătoarea tro
feului internațional, va organiza a 
33-a ediție a „Cursei de 6 zile", o 
adevărată olimpiadă amicală a moto
cicliștilor, așa cum a denumit-o co
lonelul Tavernier, președintele comi
siei sportive din Federația Interna
țională Motociclistă și reprezentant 
al torului motociclist internațional la

această competiție, în cuvîntul de în
chidere al ediției pe acest an.

După festivitate am stat de vorbă 
cu dl. Tavernier care mi-a precizat 
următoarele: „Terenul ales de orga
nizatori a fost necruțător atit cu ma
șinile cît și cu oamenii. Cei cqre au 
cucerit medalii sînt într-adeoăr cei 
care le-au meritat din plin. In clasa
mentul durității traseelor, acesta de 
la Spindleruv Mlyn nu a fost depă
șit decît decel al ediției din anul 
1939, de la Garmisch Partenkirchen, 
cind s-au obținu:- doar 8 medalii de 
aur și au terminat parcursul doar 30 
concurenți. Și anul acesta numărul 
medaliilor de aur e destul de mic. 
dar meritul e cu atit mai mare cu cît 
în alte ediții s-au împărțit peste 130 
de asemenea medalii, fără să mai 
vorbesc de sumedenia celor de argint 
și bronz'.

Firește, i-am cerut părerea și a- 
supra motocicliștiior romîni: „Băieții 
voștri sînt foarte buni. Au tenacitate, 
sînt buni mânuitori ai ghidonului, au 
o dârzenie remarcabilă și sînt în a- 
cel ași timp mecanici exce'.enji. Desi
gur, dotați cu material de calitate și 
cu o pregătire mai minuțioasă pot 
visa la isprăvi și mai mari, l-am vă
zut pentru p-ima dată acum doi ani 
și drumul parcurs de ei reprezintă 
un categoric progres".

Paul Zdenek, redactor la Rude Pra- 
vo, ne spunea intr-una din zile, in 
timp ce ne aflam la unul din punc
tele de control:

„Motocicliștii romîni s-au afirmai 
categoric pe plan internațional. De 
aici încolo vom fi nevoi ți ca in avan
cronicile și cronicile noastre despre 
marile concursuri internaționale să 
rezervăm mai multe rînduri, de cît

CUVINTUL UNOR PERSONALITĂȚI 
DIN LUMEA ȘAHULUI 

INTERNATIONAL

Redăm acum unele aprecieri făcute 
de • personalități străine care au asis; 
tat la competiție.

VAN STEENIS (președintele Fede
rației Olandeze de șah): „Echipa Ro- 
mîniei a furnizat cea mai mare șur,z AL. LAZARESCUM. CERNESCU. L. SZABO

EMIL IENCEC
Splinderuv Mlyn. septembrie 1957

pînă acum, pentru motocicliștii ro-i 
mini'.

Georg Roesa — redactor la revista 
.„Auto-moto" (Budapesta)) ne-a spus: 
„Cunosc motocicliștii din țara dvs. pe 
care i-am văzut în mai multe curse 
internaționale și pot afirma că au 
realizat un mare pas înainte. Fără 
îndoială perjormanța realizată aici la 
Spindleruv Mlyn este o veritabilă 
mărturie a celor pe care le-am afir
mat".

Directorul cursei — generalul Pa- 
licka: „Caracteristica generală a ma- 
tocicliștilor romîni este dîrzenia, e- 
nergia și curajul. La realizarea per
formanței i-a ajutat și faptul că se 
descurcă foarte bine pe vreme ne',avo-, 
rabilă. Intemperiilor le-au căzut victime 
motocicliști cu palmares impresionant.^ 
Iată de ce am toată considerația pen-, 
tru reprezentanții României'.

Antrenorul Antonio Pochetti (ItaliaJ 
ne-a spus : ,.Cu un asemenea material 
uman puteți avea în viitor pretenții, 
și mai mari. Bănuiesc că ne veți face 
plăcerea de a participa la un mardi 
concurs internațional în Italia, 
startul căruia motocicliștii romîni au 
cucerit pe deplin dreptul de a se pre-: 
zenta'.

Am putea reda multe asemenea a2 
precieri elogioase la adresa membri-; 
lor echipei de motociclism a țărfi 
noastre. Vom mai da însă în coțfî 
tinuare un singur aspect. Pe înălți-i 
mile munților, prin pădurile dese sau 
în fundul văilor am auzit deseori 
spectatori care urmăreau cu progra? 
mul în mînă trecerea motocicliștildr 
rostind fraze entuziaste despre mofth 
cicliștii romîni;

„Oni jedou krasne" (Ei merg ad-. 
nairabil)...

„J sou dobri jezdei“ (Sînt buni fu 
lergători)...



In turn«ul C.I.O. de la Sofia

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI AU 0 COMPORTARE SLABĂ De peste hotare
SOFIA 23 (prin telefon de la tri

misul nostru special). Turneul de vo. 
Iei organizat cu ocazia sesiunii Comi
tetului Olimpic Internațional care are 
loc zilele acestea la Sofia, a progra. 
mat și astăzi partide destul de in
teresante, printre care meciul dis
putat de reprezentativa noastră în 
compania formației Uniunii Sovietice. 
Jucătorii noștri nu au reușit nici de 
data asta «68 se regăsească și să joace 
'a valoarea lor reală și au pierdut cu 
3—1. In primul set, reprezentativa

au 
Cu 
set, 
fost

cu

M. Horoveanu (AVSAP Buc.) 
campion republican la vele 

clasa iolă olimpică
MAMAIA 23 (prin telefon). — Al 

treilea campionat de vele, și anume 
Ia clasa iolă olimpică, a luat sfârșit 
luni seara cu desfășurarea regatei a 
V-a. Primele două curse au revenit 
reprezentantului Energiei, Mircea Du- 
mitriu. dar în continuare Alexandru 
Horoveanu (A.V.S.A-P. Buc.) a reușit 
să se impună în ultimele trei între
ceri obținînd astfel titlul de cam
pion republican (5520 p.). Tot în re
gatele desfășurate luni, Nicolae Ilies
cu (Energia) a avut o comportare 
foarte bună și a reușit să-și depă
șească colegul de asociație pe redu
tabilul Mircea Dumitriu în clasamen
tul fîndl cu 5219 p. față de 4997 p. 
Se poate spune că nivelul tehnic de 
care au făcut dovadă majoritatea 
sportivilor care au condus cele 18 
ambaroații a crescut simțitor ai pri
lejul acestei noi ediții.

noastră a acționat foarte timid și a 
fost condusă tot timpul. De la scorul 
6—6, sovieticii s-au detașat și 
terminat învingători cu 15—10. 
totul alt aspect a avut al doilea 
în care am condus cu 9—5, am 
egalați la 10 și apoi conduși
10—13, dar — jucînd pentru prima 
dată serios și cu multă ambiție — ju
cătorii noștri au cîștigat pînă la ur
mă setul cu 15—13. In următoarele 
două seturi, sovieticii au jucat mult 
mai bine decît echipa din fața lor 
și au învins pe merit cu 15—8, 15—7.

Echipa noastră se comportă neaș. 
teptat de slab. Nici unul dintre com- 
ponenții ei nu se prezintă la valoarea 
reală. In meciul cu U.R.S.S., doar 
Rusescu și parțial Nicolau au cores
puns. In general, echipa are o pu-

tere de luptă foarte scăzută, jucătorii 
nu reușesc să se mobilizeze și de 
aceea pierd cîte 6—7 puncte la rînd. 
In meciul de azi Corbeanu și Păli, 
noiu au fost cei mai slabi oameni de 
pe teren, iar Roman — pe care se 
axează jocul echipei noastre — nu 
dă randamentul așteptat.

Colelalte rezultate de azi i Ceho
slovacia-/ talia 3—0 (5,7,7), Bulgaria- 
Franța 3—0 (4,4,9). Bulgarii au fo'.o. 
sit echipa secundă. In meciul de 
minică. Franța a Întrecut Italia 
3—0 (7,8,7).'

Astăzi echipa noastră susține 
meci foarte greu cu reprezentativa 
Bulgariei. Cehoslovacia joacă cu 
Franța, iar Unitinea Sovietică cu 
echipa Italiei.

du- 
cu

un

R. U.

După-amiază la Central de Antrenament nr. 2 din Capitală

0 atractivă intilnire internațională de volei
Este recomandarea cuvenită din 

plin meciului revanșă pe care îl vor 
susține astăzi după-atniază în Ca
pitală — la Centrul de Antrenament 
nr.2 — echipele masculine de tine
ret, speranțele voleiului din Ungaria 
și Romînia. După cum se știe, volei
baliștii maghiari au pierdut duminică, 
însă la capătul unei partide în care au 
vădit o valoare sensibil apropiată 
celei a învingătorilor, cucerind me
ritata prețuire a publicului și a tu
turor cunoscătorilor.

Adăugind la aceasta și la dorința 
firească de revanșare a sportivilor 
unguri, hotărirea voleibaliștilor r-o- 

mîni de a căpăta scuzele spectatori-

lor pemru nesatistâcătoarea lor com
portare din 
mizele unei 
echilibru și

In primul 
tăzi, la ora 
minine de acum două zile. Socotim 
însă că utilitatea acestei partide nu 
va putea fi satisfăcută decît cu con
diția ca echipa noastră să întrebuin
țeze absolut toate jucătoarele. deci 
inclusiv toate rezervele, care numai 
de pe tușă nu vedem cum vor pu
tea progresa. Mai cu seamă dacă 
stau pe margine chiar și atunci cind 
întîlnim adversari mai slabi...

primul meci, avem pre
par tide de un puternic 
de majoră atractivitate. 
meci al reuniunii de as- 
15, revanșa întilnirii le

Echipa care i-a făcut „K. 0.“ pe fotbaliștii Uruguayului!
Paraguayul reeditează succesul din 1953 A Un stil de joc diametral opus... sud- 

ame'-icanilor A Terenurile bune — un dezavantaj pentru paraguaveni 22,6 ani 
vîrsta medie a echipei A Antrenorul Gonzales speră „să se vadă“ îd finală

Deși în fotbal surprizele nu sînt 
rare, ba mai mult chiar dau frumu
sețe și interes sportului cu balonul 
rotund totuși un rezultat din pre
liminariile campionatului mondial a 

»avut darul să „zguduie* opinia pu
blică și marea familie a iubitorilor 
celei mai populare discipline sportive: 
echipa Paraguayului a întrecut la 
scor formația vecinei sale Uruguay 
care rareori a primit intr-un singur 
meci 5 goluri. In felul acesta Uru- 
guayul de două ori campioană a lu
mii a fost eliminată din actuala edi
ție a Cupei Jules Rimei. Acest dez
nodământ cu totul neașteptat într-ima 
din grupele preliminarii a stimit un 
imens interes 
guayului.

Trebuie de 
paraguayenii 
lor succes în 
4 ani în urmă la ediția din 1953 a 
faimosului campionat sud-american 
ei au obținut victoria întrecind pe 
rînd outemicile echipe ale Argenti
nei Braziliei și Uruguayului.

Numeroși corespondenți de presă 
au făcut drumul până în America de 
Sud pentru a-i vedea la lucru pe în
vingătorii campionilor lumii. Părerea 
specialiștilor a fost unanimă: „Nicio
dată nu am întâlnit fotbaliști atît 
de rapizi, care să lupte cu atîta în
verșunare pentru fiecare minge, din 
primul și pînă în ultimul minut al 
jccului". Iată o remarcă din care se 
poate înțelege succesul reprezentanți- 

- lor micii țări sudamericane.
Paraguayemii au un stil diametral 

opus vecinilor lor, faimoșii fotbaliști 
profesioniști ai Braziliei și Urugua
yului. In jocul lor nu vei întîlni spec
taculoasele jonglerii cu mingea, trucu
rile tehnice, atît de muilt folosite de 
cei din Brazilia sau Uruguay. Fotba
liștii Paraguayului înaintează în pase 
scurte și rapide considerînd 
bună dreptate) că orice reținere 
mingii scade ritmul de joc și 
posibilitate adversarului să se 
plieze și să se odihnească. Paragua. 
yenii trag tare și precis la poartă, 
iar atacanții se îngrijesc numai de 
ofensivă, lăsînd exclusiv pe socoteala 
fundașilor apărarea. Mai mult chiar, 
ambii mijlocași și chiar mijlocașul 
centru vin departe, aproape de careul 
terenului advers.

Lipsurile principale ale paraguaye- 
nilor țin de domeniul tehnicii. Din 
acest punct de vedere brazilienii și 
argentinienii slut cu o clasă deasu
pra lor. Această lacună poate să con
stituie în Suedia un ,,atout" puternic 
pentru adversarii lor. Deficiențele în

pregătirea tehnică a echipei Para
guayului se pot (parțial) explica 
prin terenurile foarte proaste pe care 
se desfășoară antrenamentele 
tîfnirile. De aceea, specialiștii 
consideră că terenurile din 
veritabile, „mese de biliard", 
fi pe placul paraguayeniior 
nuiți cu terenuri atît de... 
Aceiași specialiști aruncă de 
nea pe seama terenului t

față de formația Para

la început arătat că 
nu se află La pr'mut 
arena internațională. Cu

și fci- 
străini 

Suedia, 
nu vor 
neobiș- 
netede. 
aseme- 

__  surprinză
toarea înfrângere a Uruguayului.

Cu toate acestea antrenorul echi
pei, Gonzales, consideră că băieții 
săi vor compensa deficiențele teh
nice prin dirzenie și avintul cu care 
vor lupta împotriva fiecărei echipe. 
Formația Paraguayului va fi probabil 
cea mai tînără dintre toate partici
pantele la turneul final al campio
natului lumii. Astfel, căpitanul echi
pei. mijlocașul stingă O. Aguero are 
22 de ani, centrul atacant A. Jar a 
numără 18 ani, iar mijlocașul dreapta 
E. Jara 20. Cei mai rapizi jucători 
sînt... fundașii Lescano și Aciucaro. 
avînd fiecare 20 de ani. Veteranul și 
..sufletul' echipei este stoperul Villal
ba, un jucător tehnic cu un acroșaj

perfect. Vîrsta medie a echipei este 
de 22,6 ani.

Creatorul reprezentativei Paragua
yului este antrenorul Gonzales care 
pregătește cea mai bună echipă de 
club a țării. „Oiimpia“-Asuncion. Te- 
mîndu-se să nu-și piardă cei mai 
buni jucători (în America de sud ra- 
colajul se află în floare) el a con
vins organele de stat să dea o hotă- 
rîre prin care se interzice 
peste hotare a fotbaliștilor 
1 septembrie 1958 dată cînd 
nateie mondiale din Suedia 
fi consumat.

Gonzales speră că echipa 
putea evolua ou succes în

plecarea 
pînă la 
camp io 
se vor

ta va 
____ __ Suedia.
‘C* forță de joc nu sîntem cu nimic 
mai prejos deck BrazUia sau Argen
tina — spune el. Și, eu puțină șan
să, s-ar putea să ne vedem în fi
nali-".

Până la începerea întrecerilor tur
neului final din Suedia, echipa Pa
raguayului va susține citeva meciuri 
de acomodare în Europa jucînd în 
Portugalia, Spania, Belgia sau 
Franța.

MECIUL R. D. GERMANA - TARA GALILOR PENTRU CAMPIONA
TUL MONDIAL

Miercuri va avea loc la Cardiff meciul revanșă dintre echi- 
F(1TB Al pele R. D. Germane și țării Galilor din cadrul preliminariilor
■ UIUflL campionatului mondial. In primul meei desfășurat, la Leipzig 

fotbaliștii germani au cîștigat cu 2—1. In vederea întilnirii de miercuri, au 
făcut deplasarea următorii jucători din R.D.G.: Spickenagel, Busch — Buscl.ner, 
M tiller, SchOn, Zapf — Karl și Siegfried Wolf, Reîchlet — Mayer, Schrofcter, 
Trager, Kaiser, Wirth.

COMENTARII Șl DECLARAȚII DUPĂ MECIUL U.R.S.S. — UNGARIA

Budapesta, 23 (prin telefon de la trimisul ziarului Uj sport). — Au trecut 24 
ore de la disputarea meciului de fotbal dintre reprezentativele A ale Ungariei 
și U.R.S.S., dar comentariile continuă cu aceeași pasiune. Jocul de ieri formează 
obiect principal de discuție pe stradă, in case, în localurile publice, în institu
ții, pretutindeni. Bineînțeles că publicul maghiar este afectat de rezultat, dar 
In general părerile sînt favorabile în ceea ce privește jocul de ansamblu al echi
pei ~ ‘ '

Joc

l’n . .. . _ . ..
tașii au tras puțin la poartă și au fost uneori inceți. Echipa noastră a jucat mai 
slab ca data trecută, dar apărarea a fost la înălțime". O declarație asemănă
toare a făcut și comentatorul postului de radio Moscova, Ozerov, care a spus: 
„Am luptat din greu pentru victorie. Echipa maghiară a jucat mai bine ca Ia 
Moscova (N.N. unde a învins cu 1—•). Eu mă bucur de victorie, dar de jocul 
nostru mai puțin".

Ca un_ comentariu în plus s-ar putea spune că, ținînd seama că maghiarii 
aflîndu-se într-o perioadă de experimentare a noii lor echipe naționale, acest 
examen, în ciuda rezultatului, poate fi considerat ca bun. Pe de altă parte, deși 
nu și-a făcut jocul obișnuit în cîmp, reprezentativa sovietică și-a dovedit ma
turitatea și puterea de luptă, reușind să obțină o victorie de răsunet, care nu 
face decît să confirme performanța de la Sofia: 4—0 cu echipa R. P. Bul
garia.

In orice caz, meciul de ieri de Ia Budapesta, dinamic și de un bun nivel 
tehnic, a arătat că U.R.S.S. și Ungaria vor fi pe primul plan al luptei pentru cu
cerirea campionatului mondial de la Stockholm.

R. P. Ungare șl mai ales a perspectivelor el.
Carol Sos, din colectivul de antrenori al iotului maghiar a declarat: „ne 
sînt mulțumit, de rezultat nu“.
Cerîndu-i-se să-și spună părerea asupra meciului, antrenorul sovietic Cacia- 

a precizat: „Echipa maghiară a fost mai bună in Jocul de cimp, dar înain-

JUDITH EICHNER

F.I.FA. NU A OBIECTAT ASUPRA DREPTULUI DE JOC AL LUI 
GROSICS

• Recent a avut loc la Budapesta o conferință de presă, în care Sandor 
Bare», președintele Federației maghiare de fotbal, a făcut o serie de comunicări 
en privire la actuala situație a fotbalului din Ungaria. Sandor Bares a scos In 
evidență că in Ungaria există 3SM echipe șl peste 4.5*0 de fotbaliști Juniori. Re
zerva de cadre este deci deștul de bogată și din această bază largă de fotbaliști 
vor apare desigur In scurtă vreme noi talente. Cu privire la introducerea lui 
Grosics in reprezentativa țării, Sandor Bares a declarat: „După cum se știe, fo- 

rurUe bulgare au contestat dreptul de joc al lui Grosics. Menționăm că noi 
am înaintat FIFA-ei tabelul cu numele jucătorilor (pe care era trecut și Grori 
sics) cu 1* zile înaintea meciului cu Bulgaria. Tabelul a fost vizat de FIFA, i» 
secretarul generai al FIFA, Gassmann, ne-a confirmat la Sofia că FIFA nu ar3| 
mei o obiecție asupra dreptului de joc al lui Grosics”.

• Zilele trecute s-a desfășurat la Sevilla jocul dintre Sevilla și Benfica (Por
tugalia) din cadrul „Cupei Campionilor Europeni". Victoria a revenit fotbaliști
lor spanioli cu 3—1. Meciul revanșă va avea loc la as septembrie la Lisabona.

• Ec**țpele iugoslave de club au susținut' duminică mal multe întîl- 
niri internaționale de fotbal. La Titograd, echipa locală Budncnost a Învins 
formația albaneză Puna Scutari cu scorul de 2—1 (»—«). La Zagreb Dinamo a 
terminat la egalitate: 1-1 (0-0) cu echipa maghiară Haladas Tatabanya.

ȘAH
cu

7-*

DuPă opt runde în turneul international de la Gotha (R. D. 
Germană), conduce marele maestru sovietic David Bronstein 

p. urmat de Vasiukov (U.R.S.S.) și Neikirch (Bulgaria) cu 6 p

R fi Y Recent s-a desfășurat meciul de box contînd pentru titlul
w U A mondial profesionist la categoria semi grea, între americanii

Moore și Aatohny. Primul a învins prin abandon în repriza
a
, , • meci de box desfășurat la Nîș echipa Radniki din localitate
învins cu 12—( selecționata orașului Alexandria (Egipt). Prima intilnire dinți

s a
-----  —---- .----- ------------------ Prima intilnire dintre 

cele «oua echipe disputat! cu citeva zile inalnte a luat sfirșlt cu rezultatul 
oe 11—* in favoarea pugiliștilor egipteni.

In ziua a doua a meciului atletic dintre reprezentativele 
R- F. Germană și Cehoslovaciei s-au înregistrat 
toareie rezultate mal bune: lt.OOT m. Zatooek (Ceh.)

Schade (R.F.G.) 23:23,3. triplu salt: Rehak (Ceh.) 15,03 nv; ZM 
mann (R.F.G.) 21,4 ; suliță : Keller (R.F.G.) 7.1,97 m.; 400 m. g. 
91,5; 4x40» m. Ștafetă: r.f. Germană 3:13,t; R. Ceh. 3:15,».

• In cadrul campionatului pe echipe al R. D. Germane 
de rezultate remarcabile: prăjină : Preussger 4,5» m.

l.S0« m Valentin 3:50,4, greutate: Ktlhl 15,53 m.,

ATLETISM
nt.

Janz

S-AU

urmă-
23

Kauf- 
(R.F.G.)

inregâe- 
suliță :

IM m„

SImbătă și duminică s-a desfășurat la Lodz intîlnirea in
ternațională de natație dintre echipele R. p. Polone șt 
R. D. Germane. Sportivii germani au obținut victoria cu 

MB—«5 puncte. Meciul de polo pe apă dintre cele două echipe 
“ * - — — d. Germane. înotătorul german

de 20» m. fluture, 40» m. și loty

trac o serie
Frost 77,47 m.
Steinb-ch le,5.

NATATIE
rezultatele de - _____ ________ __u „
s-a încheiat cu scorul* de 1—1 în fav'oarea R. 
Zierold s-a clas&t pe primul loc în probele 
m. Pher

Vfil f | La. Budapesta s-a desfășurat sîmbătă dubla întîlnire fn-
temajională^ de volei jdințre _echipele masculine și feminine 

au 
ob-

ale R. p. Ungare șl R. p. Polone. Voleibaliștii 
terminat învingători cu 3—1 în timp ce echipa feminină a R. P. 
ținut victoria tot cu 3—1.

filNNASTir.Ă Prata (Italia) s-au întîlnit reprezentativele feminine
uimnnuiiun gimnastică ale Ungariei și Italiei Victoria a revenit la limită 

gimnastelor italiene cu 1S3,7S—-183,70. Pe primul! Ioc s-a clasat 
Italianca Cicognani urmată de maghiara Kertesz Alice.

maghiari 
Polone a

de

(pe 
a 

dă 
re-

SESIUNEA C. I. O. DE LA SOFIA
(Urmare din pag 1)

comitet Olimpic Na- 
Coreene. Luînd cu- 
Brundage, președin-

constituirii unui 
țional al R.P.D. 
vântul, d. Avery _ . .
tele C.I.O., a arătat că vede partici
parea la competițiile olimpice ale 
sportivilor din cele două Coree ca re
zultat al eforturilor de colaborare di
rectă între forurile sportive din a 
ceste state, pentru alcătuirea unei e 
chipe unite. Pe ordinea de zi a mal 
figurat alegerea de noi membri în 
C.I.O. și înregistrarea de demisii.

După cum se vede, ne aflăm încă 
în perioada premergătoare a dezbate
rilor în care, așa cum se preconizea 
ză, vor fi atacate două probleme e 
sențiale pentru mișcarea olimpică : 
fixarea programului Jocurilor Olimpice 
și definirea amatorismului.

Totuși, deși aceste puncte principale 
n-au făcut încă obiectul discuțiilor 
oficiale, de pe acum încep să se con
tureze pozițiile diferitelor personali
tăți prezente aci, prin declarațiile fă
cute presei, prin convorbirile care se 
poartă în cercurile din jurul sesiunii. 
O opinie care circulă cu insistență și 
al cărei promotor pare a fi însuși 
d. Avery Brundage, este ca de pe

programul J. O. 1964 să fie scoase 
fotbalul și ciclismul, 
sînt mai puțin aproape de amatorism. 
Din informațiile personale pe care 
le-am cules, se pare că Federațiile 
Internaționale de fotbal și ciclism 
pregătesc o contra-acțiune, anunțînd 
că, în caz de acceptare a acestui 
punct de vedere, ele vor boicota și 
ediția din 1960. După cum se știe, 
aceasta ar fi o grea lovitură pentru 
organizatorii Olimpiadei de 1a Roma, 
în Italia aceste sporturi fiind deose- 
Ait de populare.

O altă propunere vine tocmai din 
partea delegației italiene care, după 
cum mi-a declarat d. Garroni, vice- 
secretar al C. O. N. al Italiei, va 
cere ca numărul total de medalii să 
fie redus cu 21. Pentru aceasta, el 
propun să iasă de pe program toate 
cele patrii probe de canoe, trei pro
be de tir, proba de dresaj la călă
rie, clasamentul pe echipe la pentat
lon modern, iar la gimnastică să se 
acorde în total numai 4 medalii.

Explicația acestei „economii" de 
medalii pe care o propun italienii 
este destul de străvezie. Este vorba 
de sporturi în care italienii nu exce-

sporturi care
același timp, 

de- 
mai 
De 

află

lează și în care, în
Uniunea Sovietică și țările de 
mocrație populară au cules cele 
multe victorii la trecutele ediții, 
altfel, propunerea amintită se 
în totală contradicție cu ideile expuse 
de d. Avery Brundage la deschide
rea festivă a sesiunii, acum o zl, 
cînd d-sa a enunțat ca o datorie, 
desprinderea X O. de orice influențe 
politice și comerciale.

O . altă propunere deosebit de inte
resantă în privința programului olim
pic este aceea de a se fixa o listă 
limitativă de sporturi, dintre care 
numai 3—4 să fie obligatorii pentru 
organizatorii olimpiadelor (cum ar fi 
atletismul și înotul).

Anticipînd discuțiile care 
purta pe marginea problemei amato
rismului, d. Avery Brundage s-a 
oprit pe larg, în discursul său ținut 
la deschidere, asupra acestei probleme. 
El a spus, printre altele:

„Actualmente fiecare federație spor
tivă și fiecare țară au definițiile lor 
proprii ale amatorismului. In aceste 
condiții, datoria C.I.O. este de a 
elabora o definiție olimpică a a- 
matorismului, care să fie clară și

se vor

nu dea loc la confuziile ce dăinuie 
prezent.

Sportul amator este o distracție 
și nu o profesie, un joc și nu o mun
că. Sportul profesionist nici nu este 
un sport, ci o ramură a marelui 
bussines, al spectacolelor, cum sînt 
cele de circ, el se adresează exclusiv 
spectatorilor, pe cînd sportul amator 
îi privește numai pe sportivi. Un 
sportiv plătit nu este un sportiv, ci 
un lucrător; profesionistul trage be
neficii de pe urma sportului, pe cind 
un amator își dă el contribuția către 
sport. Acestea sînt adevărurile fun
damentale pe care trebuie să nl le 
amintim totdeauna și scopul nostru 
este să apărăm prestigiul mișcării 
olimpice, să nu uităm niciodată că 
important este nu să cîștigi la olim
piadă ci să participi, după cum in 
viață important este nu să triumfi, 
ci să lupți frumos".

Iată, după două zile de activitate, 
se poate întrevedea de pe acum că 
sesiunea O.I.O. se va desfășura sub 
semnul unor discuții extrem de in
teresante și de cea mai mare import 
tanță pentru viitorul mișcării olfttH 
pice.

să 
In


