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• Plecarea pugiliștilor
noștri la Belgrad

Luni seara, reprezentativa ; 
de box a R.P. Romîne va 
părăsi Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Belgrad, unde ur
mează să susțină joi 3 oc
tombrie prima întîlnire cu 
„naționala*4 Iugoslaviei. Lo
tul nostru nu a suferit mo
dificări. in echipa iugoslavă 
vor figura o serie de pugi- 
liști redutabili, printre care : 
Jakovlevic, finalist la cam
pionatele europene și învin
gător al campionului olimpic 
Satkov, Palie, Davidovic, La- ; 
zarevic. Matrovic, Benedek, ; 
Luk4c si alții.

• începe campionatul I 
republican pe echipe

In ultima sa ședință, biroul 
comisiei centrale de box a 
hotărlt ca, la S octombrie, să 
înceapă cea de a treia edi
ție a campionatului republi
can de box pe echipe. Parti
cipă formațiile C.C.A., DI
NAMO, VOINȚA, ENERGIA, 
PROGRESUL, FLAMURA RO
ȘIE și LOCOMOTIVA. Pro
gramul primei etape este ur
mătorul : Locomotiva—C.C.A.; 
Progresul—Dinamo;, Voința — 
Flamura roșie; Energia stă. 
In cadrul ședinței care va a- 
vea loc luni seara, la ora 1*. 
la C.C.F.S./C.M., cu repre
zentanții asociațiilor, vor fi 
stabilite localitățile unde vor 
avea ioc galele.

Miine pe stadionul „23 August* *

d Yffli >

Organ al Comitetului pent?*  Cultură Fizică și Sport de pe lingă
Consiliul de Miniștri și al Consiliului Central al Sindicatelor din R.P.R.

ROMINIA-IUGOSLAVI A
în cadrul campionatului mondial de foioal

Bucurc/ti JUNIORII, iar la Skoplje ECHIPELE B 
completează tripla întîlnire romîno-iugoslivă
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va cunoaște, în acest an, 
o amploare deosebită

FOTBAL
• Spartak Subotița 

joacă mîme la Ora
dea

In continuarea, turneului pe 
care-l întreprinde în țara 
noastră, echipa iugoslavă de 
fotbal Spartak Subotița va»în- 
tîtaii mîine la Oradea forma- 

I țLa locală Progresul ICO.

• Flamura roșie Arad 
. joacă azi la Dimitro-

vo
Echipa de fotbal Flamura 

roșie Arad urma să tntll- 
nească Ieri la Sofia echipa 
Lewski. Meciul nu a avut loc 
din cauza campionatelor de 
atletism ale Bulgariei care 
aveau prioritate. Meciul se 
va disputa totuși astăzi la 
Dimitrovo. Lewski va fi tn- 
tfcrită cu cîțiva jucători de 
la Ț.D.N.A. șl MInlor Dimi- 
trovo.

RLGBI
• Energia Republica la 

egalitate cu repre
zentativa Poloniei

La Varșovia, în fața a peste 
8.000 de spectatori, formația 
bucureșteană Energia Republi
ca a terminat joi ia egalitate 
cu reprezentativa Poloniei: 
B—6 (3—3). Punctele echipei 
noastre au fost realizate de 
Dumitrescu (lovitură de pe- 
deâtpsă) și Crișan (încercare).

De notat că arbitrul polonez 
a anulat două încercări vala
bile ale rugbi-știlor ncștiri. Ur
mătorul meci: duminică 29 
septembrie.

HANDBAL
• Mîine, la Budapesta, 

meciul România—Un
garia

Miine. la Budapesta, echipa 
masculină dc handbal a țării 
noastre va întîlni reprezenta
tiva R.P. Ungi re, într-un meci 
amical. Partida — ca și cele
lalte jocuri anterioare dintre • 
handbaliștii romîni și cei ma- ’ 
ghlari — se anunță foarte dis
putata. Prin prisma ultimelor 
rezultate, reprezentanții noș
tri au prima ș?nsă.

B O X

Frumoase ți pline de con
ținut sînt tradițiile prieteniei ! 
In fiecare an soli ai tinere
tului ți sportivilor patriei noas
tre poartă către Ungheni me
sajul de sinceră prietenie a- 
dresat tineretului sovietic. In 
aceste zile filele calendarelor 
vestesc apropierea lui Noiem
brie 7. marea sărbătoare a cla
se*  muncitoare din întreaga 
faime. Și, dacă ai însoțit — 
măcar o singură dată — „ca
ravana” motocidițtilor sau ci
cliștilor avîntaji pe asfaltul 
șoselelor sau pe drumurile de 

dacă ai pornit alături de 
atieți sau ai străbătut zeci de 
kSometri în goana cailor îm
preuna cu purtătorii ștafetei, 
ai simțit din prima clipă cit 
de puternică este această 
prietenie. Uneori îți este greu 
să descrii dragostea tineretu
lui ți sportivilor noștri cuprin
să în cele citeva rinduri ale 
nȘesajului, căldura prieteniei 
manifestată prin nenumăratele 
succese cu care sportivii în
tâmpină. în fiecare an, aniver
sarea Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

★
Toamna de-abia a poposit 

peste meleagurile noastre ți 
ziua cînd delegația tineretului 
și sportivilor va păți pe podul 
de la Ungheni este încă de
parte. In multe orașe ți sate, 
pregătirile pentru organizarea 
.ȘTAFETEI PRIETENIEI RO 
MINO-SOVIETICE" au început 
insa de p» acum. Anul acesta, 
ȘTAFETA va fi organizată de 
către Comitetele C.FiS. re
gionale. raionale ți orășenești.

In ultima zi a „internaționalelor" de tir

Ștefan Petrescu a corectat valorosul 
său record mondial: 588 p.

• RECORDURILE MONDIALE DEPĂȘITE VOR FI SUPUSE U. LT. PENTRU O 
MOLOGARE. • TRĂGĂTORII ROMÎNI INVITAȚI ÎN ITALIA.

Ștefan Petrescu.

Joi după-amlază au luat 
sfirșit întrecerile celei de a IV-a 
ediții a campionatelor interna
ționale de Hr ale R. P. Romî
ne. Odată cu ele a încetat și 
... dansul amețitor al ci
frelor record care, dominînd în
treg concursul, au dat răspun
sul cuvenit celor care se în- 
doiau de valoarea acestor cam
pionate. Realitatea este că edi
ția a IV-a, în ciuda unei parti
cipări mai restrînse ca altă
dată și p absenței trăgătorilor 
sovietici care au dat. întotdeau
na un plus de interes 
campionatelor noastre, a depă- 

cu sprijinul Comitetelor U.T.M. 
ți al Consiliilor A R.L.U.S. 
Spre deosebire de anul trecut, 
actuala ediție a ȘTAFETEI va 
fi organizată în fiecare regiu
ne după specificul respectiv, 
în raport cu condițiile și posi
bilitățile locale ți, in special, 
la inițiativa organelor care 
răspund de această sarcină. 
ȘTAFETA trebuie să treacă 
însă prin centrul de regiune, 
pornind din raionul cel mai 
mărginaș pînă la prunul ra
ion al regiunii învecinate. Ce
lelalte Ștafete care nu pot fi 
cuprinse in traseul regional se 
vor contopi cu acesta în cele

(Continuare în pag. 4)

Vînt și frig la Cluj, totuși... 

Un nou record și doua mari surprize 
in prima zi a campionatelor naționale de atletism

CLUJ 27, (prin telefon de 
la trimisul nostru).

Aspre condiții au de înfrun
tat cei peste 400 de atieți care 
au venit la Cluj pentru a se 
întrece în campionatele națio 
nale pe anul 19571 In prima 
zi de concurs termometrul a- 
răta aici 11 grade, iar umidi
tatea atmosferică era de 75 la 
sută. A bătut și un vînt rece, 
în rafale, care însă, din feri
cire, n-a influențat prea mult 
desfășurarea probelor.

Campionatele s-au deschis 

șît la capitolul „performanțele 
învingătorilor*  și la cel al me
diei tuturor rezultatelor, nive
lul calitativ al edițiilor prece
dente.

De altfel, este edificatoare în 
acest sens declarația pe care 
ne-a făcut-o dL Otto Horber 
(Elveția), membru al con
ducerii Uniunii internaționa
le de Tir, invitat al comisiei 
de organizare la această com
petiție: „Concursul de la Bu
curești, la care am avut onoa
rea să fiu prezent, a întrunit 
toate condițiile — mă refer la 
organizare și la valoarea per-

Proaspătul student al Institutului de Științe Juridice și titular 
al reprezentativei A. Vasile Anghel. in plină acțiune la ultimul 
antrenament al naționalei.

Iată-ne în ajunul marelui meci!
Mîine, pe stadionul ..23 Au

gust”, se desfășoară întilnirea 
dintre echipele reprezentative 
ale Romîniei și Iugoslaviei, 
contind pentru calificarea în 
turneul final al campionatului 
mondial de fotbal.

sub semnul unor întreceri foar
te disputate și, mai ales, sub 
acel al unor mari surprize. To
tuși, nu pe acestea le voi con
semna în primul rînd ci noul 
record obținut la proba de 110 
m. g. de Tiberiu Ardeleanu. 
Alergînd în cea de a doua 
serie a probei, alături de re
cordmanul țării Mircea Ursac 
și de Gheorghe Stanei.

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. 8) 

formanțelor — unei mari com
petiții internaționale. Voi aviza 
la U.I.T. omologarea rezulta
telor obținute aici, care depă
șesc actualele recorduri mon
diale. Socotesc că astfel de mi
tinguri sportive sînt de mare 
necesitate pentru progresul ti
rului și pentru aceasta, felicit 
călduros pe organizatorii cam
pionatelor de la București”.

Satisfacția noastră a fost 
cu atît mai mare, cu cît per
formantele despre care vor
bește dl. Horber au fost ob
ținute de doi sportivi romîni : 
IOSIF SIRBU (398 p. la armă 
liberă calibru redus poziția ge
nunchi) și ȘTEFAN PETRESCU 
(588 p. la pistol viteză). Pri
mele medalii pentru aceste re 
corduri. ca și pentru rezultatele 
înregistrate la pistol liber și 
3x20 juniori, au fost acordate 
de către Federația Franceză de 
tir, prin dl. Bonin, reprezentan
ților noștri losif Sîrbu, Ștefan 
Petrescu, lutius Pieptea și Pe
ter Sandor, considerați ca per
formerii principali ai acestor 
campionate.

Un alt membru al conduce
rii U.I.T., generalul Giovanni

RENATO ILIESCU 
HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. 4]

(Foto: L. TIBOR)

De multă vreme, la noi ca 
și in (ara prietenă, discuțiile 
asupra acestei partide care 
poate închide sau deschide por
țile spre jocurile finale din 
1958 din Suedia, sînt pe pri
mul plan al opiniei publice 
sportive. Interesul în jurul a 
cestui meci nu Se oprește însă 
la granițele celor două țări. 
Spre întîlnirea de mîine de la 
București se îndreaptă privirile 
tuturor cercurilor sportive eu
ropene.

Cit privește răsunetul pe 
care îl are acest meci în rin 
durile celor ce iubesc fotbalul 
în tara noastră, orice subliniere 
este de prisos. Simplul amă
nunt că stadionul „23 August", 
unul din cele mai mari din 
Europa, apare de proporții 
liliputane față de avalanșa ce

rerilor de bi.’ete, vorbește de 
la sine !

Cuvintele devin aproape inu
tile atunci cînd este vorba să 
accentuăm importanța și difi
cultatea acestei partide. Mai 
bine decît orice vorbesc situa
ția din clasament și palmaresul 
și renumele adversarilor noștri. 
Lucrurile acestea le cunosc 
foarte bine jucătorii care ne 
vor reprezenta și le comentea
ză de foarte mult timp amatorii 
de fotbal din țara, noastră.

Și unii și alții se află în 
ajunul unui greu examen.

Echipa noastră — pentru a 
cărei selecționare și pregătire 
s-au luat toate măsurile posi
bile în situația actuală a fot
balului nostru — va face și 
trebuie să facă tot ce este cu 
putință pentru a-și asigura ca
lificarea în turneul final al cam
pionatului mondial, într-un 
meci în care va fi solicitată la 
maximum, poate pînă la epui
zare.

La rindul lor, SPECTATORII 
TREBUIE SA FACA DOVADA 
UNEI DEPLINE ÎNȚELEGERI 
A DATORIEI LOR. SA NU 
UITE NIMENI CA PARTIDA 
DE MIINE ARE O MIZA 
DEOSEBIT DE PREȚIOASA, 
CA NERVII JUCĂTORILOR 
VOR FI PUȘI LA GREA ÎN

Iert la sosirea oaspeților iugoslavi. JradiUonaiele buchete d® 
flori au fost schimbate, ziariștii și-au închis blocnotesurile, iag 
acum este rindul fotoreporterilor. Blitzurile au început să ful*  
gere, obiectivele primind nelipsita fotografie de sosire...

CERCARE ȘI CA INTR-UN' 
JOC DISPUTAT IN ASEME
NE \ CONDITIUNI, GREȘE- 
LILE TEHNICE SINT INE
RENTE. BA POATE CHIAR 
MAI NUMEROASE DECIT IN 
ALTE PARTIDE. In rceastă si
tuație. APOSTROFĂRILE ȘT 
DEZAPROBĂRILE NLT-ȘI ALT 
NICI UN ROST. ELE PRO
VOACĂ DERUTĂ ȘI DESCU-» 
R.ĂJARE. MĂRESC NERVOZI
TATEA. Istă de ce, zecile da 
mii de iubitori ai fotbalului 
TREBUIE SĂ-I ÎNCURAJEZE 
PE REPREZENTANȚII LOR 
TOT TIMPUL ȘI MĂI ALES 
IN MOMENTELE DIFICILE.

Și echipa noastră va avea 
nevoie de încurajările specta
torilor. Intilnește doar un ad
versar de elită al fotbalului 
european, decis să refacă Is 
București terenul pierdut la A- 
tena. Meciul nul cu Grecia a 
răpit iugoslavilor cel puțin 25%' 
din șansele pe care le aveau

(Continuare în pag. 5)

Publicul 
bu cureșiea n 

a întâmpinat 
cu căldură pe 

fotbaliștii 
i ugoslavi 

care au sosit ieri 
în Capitala noastri

ACTUL I. Gara de Nord. 
Obișnuitul decor ai primirilor! 
oficiale. Fotoreporteri, gazetari, 
buchete de flori. Două vagoane 
de dormit iugoslave — atașat® 
la expresul de Timișoara — a- 
duc pe membrii reprezentative
lor A și de juniori din țara ve- 
oină. Slrîngeri de mînă, inmî- 
nări de buchete, bună dispozU 
ție, urări de bun venit. Atmos-; 
feră caldă, amicală. Fotbaliștii 
iugoslavi nu fac nici un fe: de 
dificultăți colegilor de breaslă*  
Ne dumirim în bună m sură 
aflînd că avem confrați pr.nira 
ei: Mitici — gazetar sportiv, 
Boșkov — autorul unei apre
ciate cărți „Impres i dc călăto
rie în China".

Tîmanici este bine dispus as
tăzi. Se pare că și-a regăsit 
verva odată cu fermuia de e- 
chipă utilizată duminica tre
cută împotriva ȚDNA-ului. Cel 
puțin așa afirmă Mitici.

Mai rămîne de îndeplinit o 
singură operațiune: urcarea ît» 
autobuse. Pînă la scara confor
tabilelor „Skode" internaționa
lii iugoslavi trec printr-o mică 
escortă de sportivi bucureștenl 
aflați ad-hoc la gară. De pretu
tindeni întrebări: „Care-i Boș*

(Continuare în pag. 5)
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...Și totuși, octombrie nu este o lună de odihnă, așa cum mai 
cred unii activiști sportivi, care socotesc că e firesc ca activitatea 
să-ți încetinească ritmul într-o lună socotită ca aparținînd în exclu
sivitate... ploilor. Că nu este așa tind să demonstreze și rîndurile din 
această „agendă" care nu au însă numai acest unic scop ci mai 
ales menirea de a îndemna la treabă.

Competiții sărbătorești ...

£

Există bunul obicei — devenit tradiție — ca 
sportivii să întîmpine marile sărbători și eveni
mentele politice participînd la competiții dotate 
cu trofee în cinstea acestor evenimente. Or, din 
acest punct de vedere, luna în curs marchează, în 
afara zilelor de 2 Octombrie — Ziua Forțelor 
Armate ale R.P.R. — și 6 Octombrie — Ziua Pe
trolistului — începutul Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice, preludiu al sărbătoririi celei de-a 40-a

aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. An de an. în 
cinstea acestor evenimente s-au organizat nenumărate întreceri deo
sebit de reușite, cu care activiștii sportivi s-au mîndrit pe drept 
cuvînt. Este de la sine înțeles că anut acesta — anul celei de-a 40-a 
aniversări — organizarea și desfășurarea acțiunilor 
relei sărbători vor căpăta o amploare deosebită, fapt 
planurile întocmite în acest sens, în fiecare colectiv 
deci, un mobil al unor eforturi susținute și, totodată, 
activitatea, în toate sporturile, nu va stagna.

In afara competițiilor sărbătorești, două acțiuni tradiționale mult 
iubite de masele de tineret vor trebui să stea în centrul atenției : 
crosul de masă pe echipe „Să întimpinăm 7 Noiembrie" — a 
desfășurare de pînă acum nu este satisfăcătoare — și Ștafeta 
teniei Romîno-Sovietice.

închinate mă- 
mărturisit de 
sportiv. Iată, 

o chezășie că

cărui 
Prie-

...și activitatea sportivă de masă

O nouă .competiție ciclistă internațională

mîine Începe a jcii-a ediție
A „CURSEI VICTORIEI”

Mîine începe desfășurarea celei de 
a XI!-a ediții a „Cursei Victoriei" 
organizată <fe către Casa Centrală a 
Armatei în cinstea aniversării „Zilei 
Forțelor Armate ale R.P.R.". Startul 
festiv se va da la ora 8,30 din fața 
C.C.A. (Calea Victoriei). O jumătate 
de oră mai tîrziu, starterul va marca 
plecarea efectivă în prima etapă 
București — Găești — București (132 
km.). Sosirea, în jurul orei 12,30, la 
km. 8, de unde s-a dat startul tehnic.

Pentru prima oară „Cursa Victo
riei" va avea caracter internațional, 
prin prezența la start a reprezenta
tivei W.K S. Legia din Varșovia. Re
prezentativa poloneză este alcătuită 
din următorii sportivi: Tadeus WA-

L1SZEWISCHI, vice-carnpion de fond 
al Poloniei, clasat pe locul VII în 
„Turul Poloniei" 1957; Wieslaw PO- 
DOBAS, clasat pe locul II în „Turul 
Poloniei" 1956 și component al echi
pei poloneze clasată pe locul I în 
cursa internațională din R.D.G. (Ber
lin — Kodfoos — Berlin)"; Woclaw 
WOJCIK, de 5 ori în reprezentativa 
Poloniei din „Cursa Păcii", cîștigă- 
tor de 2 ori al „Turului Poloniei" și 
dublu campion de fond ; Henryk CIE- 
SLAK, ermpion militar al Poloniei 
1955; Stanislaw OCHMAN, compo
nent al reprezentativei poloneze la 
Jocurile de la Moscova, unde s-a cla
sat pe locul 10, în proba de fond; 
Dominik JUREK, clasat pe locul 6 
în „Turul Poloniei" 1957.

Fără îndoială, participarea cicliști? 
lor polonezi mărește interesul aces- 
tei probe, la care vor lua parte și a? 
proape 70 de c'cliști romîni, repre- 
rentînd diferite asociații. Cercetînd 
lista înscrierilor, se desprinde clar că, 
p? plan intern, se va da o luptă sper-, 
Civă aprigă între , selecționata A a 
asociației Dinamo și prima formație â 
organizatorilor. Zanoni, Șelaru, Moi-: 
ceanu, Schuster, Stefu și Angelescu 
țDinamo), vor încerca să bareze 
orumul spre victorie al formației mi-, 
iitare, alcătuită d'in C. Dumitrescu, 
I. Vasile, Poreceanu, Șerban, Tudose 
ți Constantine:cu.

Din punct de vedere tehnic, istoricul 
„Cursei Victoriei" ilustrează în mod 
elocvent progresul realizat de ciclis
mul de fond in uunnii ani. Iată, în 
acest sens, un edificator tabel, cu-, 
prinzîrad numele cîștigătoriior și al 
mediilor orare realizate în fiecare an 
pe un traseu peste 90 la sută același 
în fiecare ediție.

1945: N. Chicomban (30,120 km/h); 
1946: N. Chicomban (31,261 kmh)';
1947: E. Norhsdian (32,102 km/h));
1948: E. Norhadian (33,560 km/h));'
1949 : M. Niculescu (34,300 km. h)) ;
1950: C. Șandru (31,200 kmh).; 1951: 
C. Șandru (36 km/h) ; 1952 C. Stă-i 
nescu (36,550 km/h) ; 1953: C. Șan? 
dru (36,666 km/h) ; 1954 : (nu s-ai 
alergat) ; 1955: I. Constantinescu
(37,330 km/h) ; 1956: D. Munteanu 
(37,800 km/h) ; 1957 : ? ! !...

Din 1945 și pînă în 1956 s-a rea
lizat un salt de 7,680 km/h. In cele 
11 ediții au fost parcurși 9.513 km., 
în 268 ore și 20 minute, ceea ce în-; 
seamnă o medie orară generală de 
35,400 km/'h.

Plutonul e încă compact, în ultima etapă. Tricoul galben (X) D. Mun- 
ieanu (Dinamo), ciștigăiorul cursei pedalează prudent în frunte. Aspect din 
ediția de anul trecut.

frigFaptul că octombrie se
ploi, nu înseamnă că vremea va

anunță cu „ 
fi la fel 

timp de 31 de zile. Dimpotrivă, meteorologii sînt 
optimiști, tinerii sportivi la- fel iar activiștii... tre
buie să intre și ei în horă. Din totdeauna, prima 
lună a ultimului trimestru a fost rodnică pentru 
activitatea sportivă de masă și nu există motive 
ca 1957 să facă excepție. Ce este de făcut ? Mult. 
Mii de tineri doresc să cucerească Insigna de 

atlet. Cei mici (12—13 ani) așteaptă cu nerăbdare să se organizeze
alergările de viteză și cursa cu obstacole, pentru a și putea trece 
normele regulamentare, Cei „mari" (14—15 ani) speră și ei să poată
lua startul cît de eurînd în alergări, să-și poată încerca forțele în 
aruncările și săriturile impuse de regulament. Ei se numără cu miile 
și constituie o minunată rezervă de cadre pentru secțiile de atletism 
ale colectivelor sportive școlare și din întreprinderi. In plus, nor
mele impuse aspiranților la insigna de atlet sînt valabile și pentru 
complexul F.G.M.A. Tot în această perioadă, calendarul activității 
sportive școlare prevede organizarea de competiții atletice, în afara 
celor din alte ramuri de sport. Iată dar cît de bine pot fi folosite
viitoarele zile frumoase ale lui octombrie pentru o vie activitate atle
tică de masa, în rîndurile tineretului.

Atletismul — bine reprezentat în calendarul activității sportive 
de masă — trebuie să fie un imbold pentru sportivii începători în 
a-și trece normele complexului G.M.A. Ca și în ceilalți ani, com
plexul G.M.A. trebuie să se bucure de o deosebită atenție în zilele 
de toamnă. Concursurile pentru trecerea normelor ân sporturile de 
sezon (adică în... toate sporturile cu excepția natației și schiului), 
trebuie să se îmbine cu acțiunile în vederea reconfirmării calității de 
purtător al insignei. Este un teren foarte vast, în care spiritul de 
inițiativă și dorința de muncă a activiștilor sportivi din colective ca
pătă frîu liber.

Intre timp, activitatea competițională oficială nu stagnează. Nu 
ne referim la... campionatul republican de fotbal, handbal, rugbi ele. 
pe care nici activiștii nici... spectatorii nu le vor uita. îndemnul 
nostru vizează însă pregătirea concursurilor de închidere de sezon 
la canotaj, concursul interorașe prin corespondența la haltere, con
cursul școlilor- sportive de tineret la lupte clasice, Cupa Orașelor la 
lupte libere, ultimele întreceri din campionatul de polo pe apă, pre
cum și la competiții asemănătoare în alte sporturi. Sînt întreceri 
importante pentru pregătirea sportivilor respectivi și ele trebuie să 
se bucure de atenția cuvenită.

Treburi gospodărești
Octombrie este totodată luna bunului gospodar. 

(Apropierea iernii, anotimpul care pune în stare de 
.alertă" gospodinele de pe întreg cuprinsul țării 
nu trebuie să-i lase... reci nici pe gospodarii din 
colectivele sportive pentru care iarna este la fel 
de aproape. Cîte nu sînt de făcut, chiar cînd nu 
ai pe cap problema murăturilor sau a lemnelor 
de foc! Deschiderea sezonului de activitate în 
sală obligă posesorii de săli la treburi pe care

toți le cunosc foarte bine dar puțini le fac la vreme. A nu avea sală 
nu înseamnă totuși a aștepta iarna cu brațele încrucișate. Echipa
mentul și materialele sportive trebuie verificate, inventariate, repa
rate și completate. Unele terenuri pe care activitatea a încetat vor 
suporta greu trecerea iernii fără anumite amenajări care trebuie 
făcute în actuala perioadă. Iar în tot acest timp, activitatea pre
gătitoare în aporturile specifice iernii nu trebuie să stagneze.

Sînt treburi cu zecile, pe care numai contribuția colectivă a 
tuturor activiștilor din colective le pot rezolva cu succes.

Și dacă colectivele au de lucru, sarcina organelor sportive locale 
du se rezumă nici e?' la îndrumare și control. Octombrie este o pe 
rioadă propice analizei activității anumitor comisii pe ramură de 
sport. Această acțiune trebuie întreprinsă cu toată seriozitatea, 
pentru că numai astfțl rezultatul ei va fi o îmbunătățire efectivă a 
muncii comisiilor. Tot în această perioadă trebuie organizate cursuri 
de instructori și arbitri, iar selecția, instruirea și examinarea 
acestor viitori activiști obștești trebuie făcute cu toată atenția.

*
Ce părere aveți, după ce ați parcurs această „agendă" care, 

fără îndoială, mai comportă completări în funcție de specificul local? 
Este octombrie o „lună moartă" pentru activistul sportiv?

Tinerii luptători sînt
pentru turneul în R.

bine pregătiți
D. Germană

Pregătirile lotului de tineri luptă
tori ai țării noastre înaintea ple
cării în R.D. Germană se apropie 
de sfîrșit. Zilele care au trecut au 
fost deosebit de pline: antrenamen
tele de condiție au alternat cu pre
gătirea tehnică și cu adevărate con
cursuri, urmărite de specialiști și 
conduse de arbitri. Astfel de între
ceri, la care au participat o serie de 
luptători fruntași din Capitală, s-au 
desfășurat duminică și jci seara.

Pentru a afla amănunte în legătu
ră cu ultimele pregătiri și cu depla
sarea care urmează a fi făcută, 
ne am adresat celor doi antrenori ai 
lotului de tineret, I. Tozser și C. 
Popescu.

„Meciul cu tinerii luotători ger
mani este foarte dificil*, ne-a spus

C. Popescu. Din mai multe motive. 
In primul rînd. pentru luptătorii ger
mani avantajul terenului (meciul se 
desfășoară la 5 octombrie la Dresda) 
constituie un serios atu", cu atit 
mai mult cu cît în ultima vreme gaz
dele au marcat un progres simțitor. 
Să ne amintim doar de rezultatele 
obținute cu ocazia Jocurilor sportive 
de la Moscova, unde „cocoșul" Krop- 
ka a făcut meci egal cu Cornea, iar 
mijlociul Neuberg a cucerit medalia 
de bronz la stilul liber.

In sfîrșit nu trebuie uitat că dorin
ța de revanșă va constitui pentru 
gazde un serios stimulent. (Anul tre
cut la Tg. Mureș reprezentanții noștri 
au obținut victoria asupra echipei de 
tineret a R.D.G.)".

„Băieți noștri sînt însă optimiști.

Meciuri viu disputaie
în finalii campionatului 
de hochei pe iarbă

Primul meci desfășurat joi în 
cadrul turneului final al campiona
tului republican de hochei pe iarbă 
a opus echipele Progresul M. Ciuc 
și Energia Oradea și a luat sfîrșit 
cu victoria primei echipe, cu scorul 
de 2—0 (2—0). Jocul a fost egal și 
numai faptul că Progresul M. Ciuc 
a acționat mai decis în fața porții 
i-a făcut posibilă obținerea unei vic
torii prețioase. Trebuie să adăugăm 
că Deleanu, portarul Energiei Ora
dea, primește prin ieșirile sale nein
spirate, multe goluri parabile. Așa 
a primit golul al doilea din jocul 
de ieri și cel puțin trei goluri la me
ciul susținut în compania echipei Ști
ința, desfășurat miercuri.

Progresul a înscris prin .Andre N. 
(de fapt el a marcat cu crosa în
toarsă și normal nu trebuia accrdat 
goi) și Szabo. Au condus Deușan 
(Buc.) și Mitchang (Timișoara).

In cel de al doilea joc, Progresul 
Gheorghieni a trebuit să se între
buințeze serios pentru a dispune de 
Voința Ploești cu scorul de 3—0 
(0—0). Prima repriză a aparținut Vo
inței, care nu a putut să concreti
zeze ocaziile avute. La reluare, Pro
gresul joacă mai hotărît și în
scrie prin Butiucă (angajare de 
penalizare) și Kary (2). Nu s intern 
de acord cu atitudinea jucătorilor de 
la Voința, care —■ văzînd că pierd 
meciul — s-au dedat la acte de m- 
disciplină provocî.nd la .răspunsuri de 
același gen și pe unii jucători de 
la Progresul. Vociferările și lovirîle 
reciproce s-au soldat cu eliminarea

jucătorilor: Petre C. (Voința) și AI- 
massy II și Gheorghi (Progresul) 
Meciul a fost condus de Catană Șt. și 
Cristoloveanu. Celui din urmă ii
imputăm faptul că nu a fost mai 
sever și nu a sancționat imediat ac
tele de indisciplină.

■ Timpul nefavorabil a făcut ca în- 
tîlnirile de ieri să piardă din specta
culozitate și totul să se rezume la o 
luptă dîrză pentru rezultat. In primul 
meci Progresul Gheorghieni a între
cut cu 2—0 (2—0) pe Energia Ora
dea. Prima repriză a aparținut învin
gătorilor care au marcat prin Kary 
și Butiurcă. La reluare Energia joa
că mult mai bine, reușind să țină 
în șah linia de atac a Progresului. 
Jocul a fost condus cu competență de 
Uxkull și Vartparonian.

In al doilea joc, Știința l.C.F. a 
învins după un joc conluz și plin de 
neregularități pe Progresul M. Ciuc 
cu 3—0 (1—0). Starea terenului a 
inlluențat în. mare măsură jocul. E- 
chipa Progresul. îormată din elemente 
tinere a opus o rezistență dîrză. Au 
înscris: Samur, Matei și Pașcalău. Au 
arbitrat Preiss și Varro.

a continuat TC-zser, și noi împărtă
șim acest sentiment. Sînt puși la 
punct cu pregătirea și animați de 
dorința de a confirma bunele rezul
tate reușite in ultimele întreceri in
ternaționale. Firește, sînt conștienți 
de importanța meciului și vor lupta 
pentru a repeta rezultatul dela Tg. 
Mureș.

Ultimele concursuri de verificare 
ne-au ușurat într-o m.are măsură sar
cina alcătuirii formației pentru prima 
întîlnire. (Vom susține și un a! doi
lea meci, la o dată și într-o locali? 
tate care ne vor fi comunicate 
loc).

Intîmpinăm oarecare greutăți kt 
categoriile mari de greutate (o pro
blemă mereu în suferință). Am g^sit' 
însă o soluție care, sperăm, va co? 
respunde și anume: am fixat pentru 
categoria semigrea pe I. lonescu (E« 
nergia Reșița) și pe Gh. Popovicî 
(Dinamo) l-am „urcat" la categoria 
grea. Cei mai în formă! la celelalte 
categorii — în ordine —- sînt: C.
Ofițerescu (Loc. Tim.) I. Cernea, 
(Energia Sinaia), V. Mictila (C.C.A.), 
Gh. Dumitru (Energia Sinaia), C. Uj-' 
bar (Loc. Tim.), I. Țăranu (Progr. 
Buc.). Bine se mai prezintă: A. 
Zseder (Energia B.M.), P. Popescu 
(Energia Reșița), D. Grczavu 
(C.C.A.), Gh. Toth (Loc. Tim.).

Echipa definitivă va fi alcătuită 
abia luni, după ultimul antrenament".

Să sperăm și nci că rezultatul me
ciului revanșă va fi favorabil repre-’ 
zentanților noștri și înaiintea plecării 
la urăm un călduros SUCCES.

Ir. urma acestor jocuri 
se prezintă astfel : 
Progresul Gheorghieni 
Știința l.C.F. 
Progresul M. Ciuc 
Voința Ploești 
Energia Oradea

Astăzi se dispută 
Gheorghieni 
Ploești — 
nică : Știința 
și Progresul 
Gheorghieni.

clasamentul

4
4
3 
1

3 0 0 3 1:12 0 
jocurile : Progresul 

— Știința l.C.F. și Voința 
Energia Oradea, iar dumi- 

I.C.F. — Voința Ploești 
M. Ciuc — Progresul

Fază din îmilnirea Vein's. Ploești—* 
Progresul M. Ciuc.

Szilagy (P) a depășit pe Marinesca 
(V) și se îndreaptă spre poartă.

(Foto: I. WELBER1
.—1-1 V. BENKOVSKY



practicării '• Necesitatea
unui box modern

cite ori vine

mult de gîndît antrenorilor noștri și mai 
și Dinamo care au în grija lor un număr 
fruntași între fruntași Sînt și eu de acord 
în formă bună. Dar fie-mi permis să in
și alți boxeri înzestrați ca C. Dumitrescu,

ȚICU SIMION
\\

Cunoașteți desigur discuțiile care se iscă ori de 
vorba despre box. Sînt încă foarte numeroși aceia care socotesc că așa 
numita „nobila artă" este de fapt o îndeletnicire care nu poate avea 
nimic comun cu preocupările unui tînăr care primește o educație 
bazată pe principiile comuniste. Mărturisesc că sînt hotărît împo
triva unei atari poziții și păstrez încă din anii copilăriei o caldă pa
siune pentru sportul cu mănuși. Nu vreau și nici nu este cazul să 
fac aici o apologie a boxului (ar fi de prisos, căci nemuritorii scri
itori Jack London și Bernard Shaw au făcut-o de mult) dar nu mă 
pot opri să subliniez că înfruntarea în ring a doi tineri vînjoși 
și bine clădiți, curajoși, cu ochiul ager și reflexe de felină, folosind 
eschive, fente și centre, cu acțiuni prompte și bine gîndite este un 
spectacol care-ți poate place și chiar foarte mult.

In memoria a zeci de mii de spectatori stăruie și acum, după 
atîțîa ani, amintirea satisfacției pe care au resimțit-o atunci cînd 
au văzut boxînd pugiliști înzestrați ca: Lucian Popescu, Toma Au
rel, Gh. Âxioti și alții mai tineri ca Ion Popa, Ion Chiriac. La astfel 
de boxeri a impresionat nu atît forța pumnului, cît ceea ce se în
țelege prin noțiunea de scrimă pugilistică, acea îmbinare armonioasă 
între gîndire, viteză, forță, mișcare. Despre micul Aurel Tema se 
spunea — și pe bună dreptate — că era o adevărată mașină de 
pumni. Dar această mașină pornea doar atunci cînd era momentul 
cel mai potrivit și foarte rar loviturile trimise de acest boxer nime
reau în vint. Firește, dacă ești boxer trebuie să te aștepți să pri
mești și lovituri. Altfel nu se poate. Dar trebuie să știi să te aperi 
în așa fel îneît să primești cît mai puține lovituri. Așa procedează 
adevărații pugiliști. Se spune, în mod îndreptățit, că boxul este în 
primul rînd „arta de a te apăra". Aceasta nu înseamnă că vei putea 
obține laurii victoriei doar prin eschive, parade și blocaj. Dar o bună 
apărare este baza victoriei.

Mî-au revenit în minte aceste cîteva elementare adevăruri... pu- 
gilistice, urmărind, cu atenție profesională, evoluția în ring a aproape 
tot ce are mai bun boxul nostru, cu prilejul recentelor finale ale cam
pionatului republican. Firește, au fost și lucruri bune: cîteva ele
mente noi, înzestrate și cu frumoase perspective (Stoianovici, Mi- 
halic, Balaș); unele meciuri disputate corect și cu multă însuflețire, 
deciziile aproape toate juste etc. Insă, dacă stai să faci atent bilanțul, 
nu prea ai de ce să fii prea mulțumit. Boxerii — și din păcate 
aproape toți — au sacrificat pe altarul combativității acele elemente 
care fac ca boxul să nu fie o încăerare în care doi tineri să-și tot 
care la pumni, ci o artă, o adevărată scrimă, o încintare. Are de o 
mie de ori dreptate vechiul și experimentatul antrenor Petre Alexan- 
drescu, atunci cînd socotește „printre lipsurile principale în primul 
rînd dezinteresul majorității boxerilor pentru apărare", lată o consta
tare care trebuie să dea 
ales acelora de la C.C.A. 
mare de boxeri, adevărați 
că Mircea Dobrescu este 
treb : cum se poate ca el T. —___ _________— — -----------
V. Tiță, Gh. Negrea, V. Schiopu, C. Gheorghiu să primească atît 
de multe lovituri ? Numeroasele fente și eschive ale Iui C. Dumi- (> 
trescu (executate cam fără noimă, cînd trebuie și cînd nu trebuie) ??
nu l-au ferit de un număr considerabil de lovituri trimise de Ghe- <<
rasim, iar Gh. Negrea a primit lovituri cu carul de la Zaharia care >> 
este departe de forma iui de altă dată. <<

In lume se vorbește astăzi cu respect și considerație de boxul >> 
romînesc, fapt care ne bucură, firește, pe toți. Dar, chiar după ma- « 
rele succes de la Melbourne ca și după acela mai recent de la S)
Praga, s-au putut citi comentarii în presa străină, prin care boxerii >>

romîni erau lăudați pentru combativitate dar... criticați pentru lipsurile << 
tehnice. La unele dintre aceste comentarii intenționam să răspundem, 
deoarece le consideram exagerate și uneori chiar rău intenționate.
Ne gîndim însă, acum, că în bună parte, erau îndreptățite și că am <<
făcut bine că nu am luat poziție publică față de ele. Finaliștii din zz
acest an au demonstrat cu prisosință că trebuie să mai lucreze >>
mult la capitolul tehnică, un capitol foarte important în manualul <<
unui boxer modern. Combativitatea este foarte necesară, dar fără zz
tehnică este anevoios să te afirmi, în boxul amator îndeosebi.

Cel mai convingător exemplu ni l-au oferit în ultimii ani bo- \<
xerii sovietici care practică un box modem, îmbinînd cu succes corn- Zz
bativitatea cu o tehnică ridicată.

Avem un material uman dotat de natură cu prețioase calități: <<
forță, curaj, inteligență. Este o datorie a tuturor antrenorilor să ?? 
acorde mult mai multă atenție în viitor înzestrării acestor ele- z> 
mente talentate cu tot mai multe cunoștințe tehnice, pentru a putea ty 
întări și duce mai departe faima boxului romînesc. 7?

Stadionul August" este gata pentru meci'.,.
V Vă prezentăm cîteva din realizările de pe frumoasa noastră 

bază sportivă. P’’ Ce mai este de făcut ?

In intimpinarea „Zilei petrolistului44

Sportivii d e la schela Tirgoviște
Petroliștii de pe întreg cuprinsul 

patriei vor sărbători curînd împlini
rea unui secol de la înființarea in
dustriei noastre petrolifere. Cu a- 
cest prilej o nouă sărbătoare se 
înscrie în calendarul vieții noastre 
socialiste:. Ziua petrolistului.

Cîte minunate realizări nu au de 
trecut în revistă harnicii noștri pe- 
itrolișt: 1 La loc de cinste se află și 
activitatea sportivă ce o desfășoară 
astăzi tot mai mulți muncitori petro- 
Jlști. Iată un singur exemplu: la
schela Tirgoviște se găsesc în pre
zent 69 de purtători ai insignei 
GM.A. gr. I și 14 gr. II iar 56 de 
sportivi au obținut diferite categorii 
'de clasificare. Echipele de fotbal, vo
lei, tenis de masă și atleții au cu
cerit pînă acum multe locuri frun- 
fflaișc în competițiile la care au hiat 
•paste. La schela Tirgoviște s-au ri- 
âioat numeroși sportivi fruntași cum 
sânt Tănase Toma, rabotor meca- 
pic, Vasile Economu, mecanic, Gh. 
Nitu, strungar. Ion Brînzei, mecanic, 
oare depășesc normele cu peste 200 
la sută.

. Iubitorilor de sport de Ia schela 
Tirgoviște Ii s-au creat prin grija co
mitetului de întreprindere, direcțiunii 
și colectivului sportiv condiții din cele 
mai bune pentru practicarea dife
ritelor ramuri de sport. Au și fost 
îndeplinite aici toate angajamentele 
prevăzute în contractul! colectiv pe 

anul 1957. Astăzi, muncitorii petro
liști de Ia schela Tirgoviște dispun 
de maj multe terenuri de volei și 
baschet, cei de la secția Anhioasa 
de un frumos teren de fotbal iar 
cei din sectoarele Suța și Dragomi- 
reșii de cîte o popicărie nou ame
najată.

Plăcute au fost și cele patru 
excursii organizate la Giurgiu, Con

Stadionul din Cimgina, o rnîndrie a sportivilor. petroliști.

Pe zi ce trece, Stadionul „23 Au
gust* devine mai frumos și-și atrage 
admirația oaspeților străini. El con
stituie unul din principalele puncte 
de atracție ale Capitalei pentru tu
riștii străini. Aprecierile lor elogi
oase umplu de bucurie pe cetățenii 
Capitalei și-i stimulează pe toți cei 
care contribuie la buna lui întreținere, 
î.ncepînd cu direcțiunea și serviciul 
de organizare-întreținere al stadio
nului și terminînd cu lucrătorii din 
rfndurile cărora Gelim Abdul. Tîrtan 
Fior ea. Ivan Vasile, Tu[u Marin fi 
Pircalăbescu Ion și-au cucerit, prin- 
tr-un zei și o muncă deosebită, drep- 
tol la evidențiere.

ACTIVITATE INTENSA
In această săptamină toți cei ce 

îngrijesc complexul s-au dedicat a- 
proape în exclusivitate... toaletei Sta- 
diamihii în vederea pasionantelor în- 
tilniri de fotbal romîno-iugoslave de 
mîine, și în primul rînd pentru îm
bunătățirea și întreținerea cîmpului 
de joc (au tuns iarba, au tăvălugit 
terenul și l-au stropit permanent), fă- 
cîndu-1 numai bun de joc.

De fapt, aceasta a fost floare la 
ureche pentru lucrătorii de la „23 Au
gust*. Altceva a dat volum și- 
greutate activității lor din ultimul 
timp și acest „altceva* îl constituie:

— asfaltarea completă — cum ați 
observat desigur — a coronamentu
lui;

— terminarea pistei de atletism, 
care — astfel — este gata pentru 
concurs;

— îmbunătățirea gazonului (repa
rarea sau înlocuirea brazdelor pe 

unele porțiuni ale terenului și reta- 
sămînțarea altor porțiuni) ;

— reamenajarea instalațiilor sa
nitare;

— executarea ultimelor lucrări pen
tru punerea în funcțiune a stației 
de pompedren (o instalație specială 
care va trage apa din drenu! tere
nului de joc și o va evacua spre 
canalul ICAB).

Aceasta în incinta Stadionului. 
In parc sînt și alte realizări: au 
fost amenajate două terenuri de fot
bal (unul în spatele peluzei dinspre 
Bd. Muncii, unde își fac încălzirea 
echipele și altul la plantațiile de 
duzi), un al treilea este în cuns de 
amenajare (destinat echipelor de co
pii), este aproape gafia pista de 

atletism din jurul terenului de fot
bal Nr. II, iar spre turnul de lan
sare pentru parașute un teren de 
handbal redus este de m.ai multă 
vreme la dispoziția sportivilor.

MAI ESTE INSA DE FĂCUT
J$i acest lucru îl știu și cei cara 

trebăluiesc de zor pe stadion și în 
tribune, și spectatorii care duminică 
de duminică și uneori chiar în cursul 
săptănânii își ocupă locul obișnuit 
(atunci cînd ii mai găsesc liber...) 
în tribune. Sînt lucruri de care te 
izbești atunci cînd vii să asiști la un 
meci. Ne grăbim să Ie semnalăm 
cu speranța că se va găsi posibilita
tea unei rezolvări cit mai grabnice.

stanța, Morocni și București la care 
au luat parte peste 600 de munci
tori și tehnicieni fruntași din între
prindere. Intr-un cuvînt, o rodnică 
activitate sportivă care va fi comple
tată cu prilejul Zilei petrolistului 
cînd vor avea loc numeroase mani
festații sportive închinate acestui im
portant eveniment.

Mișu Avanu, corespondent

Spectatorii iau cu... asalt unul din bufetele de la stadionul „23 August".
In primul rînd, nugtărul fîntînilor 

de pe coronament este insuficient. 
Cele 40 de iîntîni (în grupe de cîte 
5) sînt departe de a putea deservi nu 
70— 80.000 de spectatori, dar chiar 
30—40.000 și de a-i scuti fie de co
zile care se formează în jurul lor, 
fie de o deplasare foarte puțin plă
cută, chfâr obositoare, la fîntînile din 
aleea din jurul stadionului. Cu alte 
cuvinte, se impune construirea de noi 
fîntîni, dublîndu-se cel puțin numă
rul lor (bine ar fi să se gîndească 
direcțiunea stadionului și la fîntîni 
în fața tribunelor). Loc este și rețea 
de apă la fel. Și ar mai trebui ceva, 
de data aceasta ca o contribuție din 
partea ICAB-ului, la satisfacerea ce
rințelor spectatorilor: în zi de meci 
să asigure o presiune mai mare pe re
țeaua de apă care deservește sta
dionul. Altfel, fîntînile — oricît de 
multe ar fi ele — n-ar mai servi 
scopului

In al doilea rînd (dar la fel de im
portant) bufetele volante constituie 
și ele un alt motiv de nemulțumire

In preajma concursului republican de pe Mure?

Contact cu maeștrii slalomului nautic 
din R. D. Germană

Inspecția noastră de sporturi nautice a făcut de curînd cub 
specialiștii din R.D. Germană un util schimb de experiență în le
gătură cu un sport introdus la noi de puțin timp și practicat 
după reguli sumare: SLALOMUL NAUTIC.'

Vizita noastră a concis cu campionatele care se țineau în țara prie
tenă în orașul Sprembcrg pe rîul cu același nume, situat la o ’ distanța 
de 143 km. de Berlin. Dar înainte de a vă relata pe scurt impresiile 
culese la aceste importante întreceri este bine ca cititorii să afle cîteva 
din caracteristicile acestui sport.
SLALOMUL NAUTIC se practică 

numai pe ape curgătoare și agitate 
care dispun de torenți, căderi de apă, 
curenți, contra-curenți, stăvilare etc. 
Se recomandă de asemenea ca un 
parcurs de slalom să aibă pe cîț pqși- 
bil obstacole naturale sau artificiale 
ca piloni de pod, baraje, stînci și al
tele. Deasupra acestor rîuri se întind 
cabluri de sîrmă, de la un mal Ia al
tul, pentru a permite agățarea unor 
bețe denumite jaloane, vopsite în di
verse culori. Cu ajutorul lor se insta
lează nenumărate obstacole, așa zise
le porți, prin care concurentul este o- 
bligat să treacă cu ambarcația sa, di
recția de trecere prin porți fiind de
terminată de respectarea culorilor in
ternaționale ale marinei. Un par
curs de slalom nu va avea niciodată 
mai puțin de 15 obstacole.

In ceea ce privește tehnica, SLA
LOMUL PE APA se caracterizează 
prin mișcări aciclice și cere concuren
tului o îndemînare deosebită în mane
vrele prin porți și totodată o pregă
tire tehnică și fizică excepțională.

Slalomul solicită o atenție extraor
dinară pe parcurs, viteză în acțiune, 
o cunoștere perfectă a regulamentului 
(foarte dificil) și a modului de pena
lizare a obstacolelor (10, 20, 30, 50 
sau 100 puncte). Sînt folosite mai 
multe tipuri de ambarcații, din clasa 
caiac (de tip faltbot — numai de o 
persoană și confecționat din pînză ca- 
uciucată acoperită cu pînză de doc) și 
canoe speciale (din material lemnos — 
brad •— îmbrăcat în pînză obișnuită 
peste care se dă un rînd de duco). 
Canoele se mai construiesc din ma
teriale plastice la baza cărora stau 
poliesta și vata sticlată. Vizitînd două 
ateliere de ambarcații din R. D. Ger
mană ne-a surprins faptul că ele 
sînt destul de mici, dpr am aflat că 
sportivii, pentru aprovizionarea lor 
cu materiale, nu recurg numai la a- 
ceste ateli"re și își lucrează singuri 
ambarc-ațiilc.

Jn ceea ce privește poziția sporti

pentou spectatori. Nemulțumește și 
numărul mic (6) și deservirea care 
se face în condițiuhi anevoioase și 
neigienice. De ce oare nu se reali
zează proiectul — existent — de a-: 
menajare a mai multor bufete fixe, 
din faianță, de-a lungul coronamen-: 
tului? S-ar asigura astfel (plus ua 
personal mai numeros și mai grija-: 
Iiu) pe de o paW cortdițiuni mai 
bune de depozitare și desfacere a 
mărfii, iar pe de altă parte un as
pect mai frumos, în nota generală a 
bazei sportive.

In sfîrșît (și acest fapt nu este mai 
puțin important) nici numărul insta
lațiilor sanitare nu corespunde ne
voilor.

Iată ce ar mai trebuie făcut. Să 
sperăm că foarte curînd vom avea 
plăcerea să consemnăm tot aici că 
au și fost făcute, o dată cu știrea 
— foarte îmbucurătoare — că a în
ceput să prindă viață proiectul deîm 
zestrare a stadionului cu instalații 
electrice pentru „nocturne*.

(P g ) I

vului în barcă, trebuie să se știe că în 
faltboturi (atît la băieți cît și fete)j 
poziția este clasică, exact ca în caiac» 
iar la simplu și dublu canoe survin 
unele modificări.

Parcursul de pe rîul Spremberg a 
avut o lungime de 700 m. cu 24 ob-. 
stacole penalizatoare. Viteza apei cca_> 
3m.'sec. cu o diferență de nivel de a-f 
proximativ 1 m. Startul se dădea îna- 
intea stăvilarului, complet deschis, iar 
porțile 1, 2, V și 4 erau așezate exact 
deasupra torentului. Concursul s-a 
bucurat de o deosebită amploare, a~. 
vînd 365 concurenți finaliști (277 ani- 
barcații) din 33 cluburi și a durat 2 
zile pline. Publicul extrem de nume-, 
ros (aproape 4000 spectatori), orga-, 
nizarea exemplară, reușita populari-* 
zare a competiției, competența arbitri
lor de porți, judecători și calculatori 
(înzestrați, cu aparate de calculat!): 
au confirmat prestigiul de care 
se bucură acest sport în R. D. Ger
mană. De altfel, este cunoscut că la 
campionatele mondiale de slalom na-, 
title desfășurate la .4;/gsburg (R.F.G.). 
slaiomiștii din R. D. Germană au cîș-, 
tigat 7 din cele 10 titluri puse în joc,,' 
două revenind sportivilor din R.F.G. 
și unul celor din R. Cehoslovacă.

Cele văzute în cadrul importantului 
campionat de slalom mutic din R.D., 
Germană, interesantele indicații pe 
care ni le-a dat totodată antrenorul 
de stat al R.D.G. lobau Lenz. vom 
căuta să le aplicăm cît mai fidel în 
activitatea noastră internă care,, așa 
după cum au putut-o constata bticu- 
reștenii, a început de curînd să se ini 
firipe și în țara noastră. Astfel, sîm- 
bătă și duminică tinerii reprezentanți 
ai slalomului nautic din peste 10 orașe, 
din R.P.R. se vor întrece la Arad, pe 
Mureș, în primul concurs republican 
de specialitate.

Dorim ca acest mic eveniment si 
fie primul pas sigur pe un drum rod-* 
nic și plin de succese. ;

CORNEL RADUȚ l 
antrenor de st„t j



Mircea Dobrescu (stingă) și Kurt Milleck — pe care ii vedem aci in 
meciul susținut la campionatele europene de la Praga ■— se vor întîlni 
marți seara pentru a treia oară in acest an. (Foto : CETi-KA — Praga)

In așteptarea echipelor participante 
ia „Cupa București11...

Despre jocul de polo maghiar și olandez

Se va tranșa în întîlnirea de box
C.C.A.-Vorwărts rivalitatea dintre Dobrescu 

și Milleck ?
• TREI BOXERI DIN LOTUL R.
• O PROBLEMA PENTRU C.C.A. : 
SEMI GREA, e LA CATEGORIA

Săptămîna viitoare se anunță — din 
punct de vedere sportiv — sub sem
nul unor importante întreceri pugilis- 
țfce internaționale. Intr-adevăr, „na
ționala" noastră va pleca zilele aces
tea la Belgrad în vederea celor două 
dificile partide pe care urmează să le 
susțină în compania selecționatei iu
goslave (care nu trebuie uitat că a 
învins nu de mult Franța cu 5—4). 
<La Craiova, pugiliștii dinamoviști fac 

Intense pregătiri pentru întîlnirea cu 
echipa iugoslavă Radnicki. In sfîrșit, 
inline sosesc la București, boxerii e- 
ehipei germane Vorwărts Berlin, care 
vor încrucișa marți seara mănușile cu 
pugiliștii redutabilei formații a Casei 
Centrale a Armatei.

Publicul bucureștean, mare amator 
de box, după cum a dovedit-o cu pri
sosință în cele trei reuniuni ale cam
pionatelor republicane, cînd a luat cu 
asalt Stadionul Republicii, va avea 
deci ocazia să asiste la o întîlnire 
cars prezintă cele mai interesante 
perspective. Să nu uităm că, la înce
putul anului, boxerii de la C.C.A. au 
pierdut întîlnirea cu Vorwărts, dispu
tată la Magdeburg, la scorul de 11—9 
(aceasta’ și pentru că nu a avut re
prezentant la categoria grea!). Elevii 
lui Marcu Spakov sînt deciși să-și ia 
revanșa, dar se presupune că pugiliș
tii germani au intenția să arate că 
rezultatul de la Magdeburg n-a fost 
c întîmplare. Nu trebuie să omitem și 
sn alt aspect: întîlnirea de marți sea
ra ne va permite să urmărim în rin
gul de pe Stadionul Republicii (sau, 
in caz de ploaie, din sala Floreasca) 
o serie dintre cei mai buni boxeri din 
țara noastră și din R. D. Germană!

A. S. K- Vorwărts aduce la Bucu
rești o echipă puternică. Cel mai 
țjtare" om al lotului oaspe este neîn
doielnic pugilistul de categorie muscă 
KURȚ MILLECK- El este campion al 

D. Germane, după ce timp de 3 
ani a ajuns cu regularitate în finale. 
Performanța cea mai bună: victoria 
le puncte asupra lui Mircea Dobrescu, 
la Magdeburg. Cîteva luni mai tîr-

D. GERMANE IN ECHIPA OASPE 
REPREZENTANTUL LA CATEGORIA 
GREA VA EVOLUA D. CIOBOTARU 
ziu, la campionatele europene de la 
Praga, Mircea Dobrescu și-a luat re? 
vanșa. Kurt Milleck, boxer înalt, cu 
alonjă și cu garda inversă, se anunță 
un adversar greu pentru campionul 
nostru. Lui Milleck îi urmează în ie
rarhia valorilor „semigreul" ULRICH 
KRAUSE. Deși în vîrstă de numai 21 
de ani. el are la activ 100 de meciuri. 
După întîlnirea de la București, Kra
use va face parte din echipa R. D. 
Germane care va întîlni la 8 octom
brie, la Glasgow, „naționala" Scoției 
și apoi va pleca, tot cu echipa repre
zentativă, într-un turneu de două 
săptămîni în Egipt.

încă un boxer din lotul R. D. Ger
mane figurează în. echipa oaspe: „mij- 
lociul-ușor" DETLEF BUCHSEN- 
SCHUSS. Acesta a cucerit doi ani la 
rînd (1956 și 1957) titlul de campion 
militar, iar la campionatele naționale 
ale R. D. Germane a pierdut — în fi
nală — în fața renumitului Rolf Ca
roli. Alți boxeri cu experiență în me
ciuri internaționale sînt: ERICH 
BRANDENBURG (cat. cocoș, campion 
militar), HERBERT OLESCH (cat. 
semiușoară, campion militar), HORST 
KASTER (cat. pană, finalist în cam
pionatele R. D. Germane, fost cam
pion de juniori), PAUL MUNN1CH 
(cat. semimijlocie, campion militar). 
Lotul este completat cu HERBERT 
HOFFMANN (muscă), KARL HEINZ 
WEIDNER (ușoară), HANS HELM 
(semimijlocie), LOTHAR FAELLER 
(ușoară), SIEGFRIED OLESCH (mij
locie), DIETER SUETOVIUS (mijlo
cie), ULRICH MANUSCH (semigrea) 
și GUNTER SIEGFRIED (grea).

C.C.A'. va prezenta formația urmă
toare : Mircea Dobrescu, Victor Schio- 
pu, Emil Cișmaș, Gh. Fiat, Vasils 
Czegeli, Dobre Pavel, Șerbu Neacșu, 
Vasile Tiță și Dumitru Ciobotaru. 
După cum se vede, din echipă lip
sește Gh. Negrea, care pleacă la 
Belgrad. Cum va rezolva antre
norul Marcu Spakov problema titula
rului la categoria semigrea?

„Ungurii au în sînge jocuil de 
polo" — spunea un gazetar spor
tiv în timpul Olimpiadei de la Mel
bourne, entuziasmat de măiestria re
prezentativei maghiare. Ce altă a- 
preciere ar fi putut sublinia mai 
elocvent valoarea pe care a atins-o 
această disciplină sportivă în țara 
vecină? Intr-adevăr, aoum un sfert 
de veac, ungurii cîștigau la Los 
Angeles —- pentru prima dată în 
scurta istorie a jocului de polo — 
titlul de campioni olimpici. De a- 
tunci, numai ediția 1948. desfășura
tă la Londra, a întrerupt seria ma
rilor victorii olimpice reușite de po- 
lo-ul maghiar. Rînd pe rînd, Jocu
rile Olimpice de la Berlin, Helsinki, 
Melbourne, precum și campionatele 
europene de la Torino, au însemnat 
tot atîtea succese pentru jucătorii 
maghiari. Care este explicația a- 
cestor răsunătoare și repetate vic
torii? In primul rînd, răspîndirea 
jocului de polo în rîndurile largi 
ale tineretului, izvor nesecat de ta
lente pentru prima echipă a țării. 
Așa se face că ori de cite ori s-a 
simțit nevoia, echipa Ungariei a fost 
reîmprospătată cu elemente tinere, ca 
Marcovits, Karpati, la început, și 
mai apoi Ka-nizsa. Mayer și Varga.

Pricepuții tehnicieni maghiari nu 
s-au înșelat niciodată în calculele 
lor. Referindu-se la adevăratul po
tențial a! polo-uîui maghiar, cineva 
afirma că ungurii sînt capabili să 
alcătuiască, oricînd, două selecționate 
la fel de valoroase. Justă opinie. 
Reprezentativa de tineret a Ungariei, 
care a evoluat cu succes și la noi în 
țară, a jucat de la egal la egal cu 
puternica formație a Iugoslavie; în 
perioada pregătirilor pentru „Trofeo

PRIMA GALĂ DIN „CENTURA 
CAMPIONILOR” CEFERIȘTI

Prima reuniune din cadrul competi
ției pugilistice dotate cu „Centura 
campionilor'4 a stimulat interesul boxe
rilor ceferiști care, în majoritate — 
dată fiir.d miza competiției — au lup
tat eu o înverșunare puțin, obișnuită, 
fără a uita să arate că știu a prac
tica și un box clar, în linie, mereu 
ofensiv.

Cele mai interesante au fost parti
dele dintre Gh. Vereș—Dobrică Ange- 
lescu, V. Seșeanu—Constantin Calom- 
fir și ion Ailenii — T. Jiga.

Rezultate tehnice : muscă : Gh. Ve
re*; (Locomotiva București) b. p. D. 
Angelescu (Locomotiva Brăila); cocoș : 
Const. Calenciuc (Locomotiva Iași) b. 
p. Gh. Brad (Locomotiva București); 
pană : Ion Boceanu (Locomotiva Gri
vița Roșie) învinge prir. descalifica
rea adversarului pe Gh. Aldea (Loco
motiva Constanța); semiușoară : V. Se
șeanu (Locomotiva Iași) b. p. C. Ca- 
lomfir (Locomotiva București); I. O- 
prea (Locomotiva Constanța) b. p. 
Victor Surugiu (Locomotiva Craiova) ; 
ușoară : Ion Ailenii (Ix>comotiva Bucu
rești) b. p. Traian Jiga (Locomotiva 
Constanța).

Astă seară, începîr.d de la ora 19, 
se desfășoară în sala Giulești finalele 
„Centurii campionilor".

Italia". Armele lor principale: o teh
nică ireproșabilă, mare viteză și re
zistență la înot.

Puține reprezentative se pot mîn- 
dri cu un palmares atît de bogat în 
succese ca al Olandei: locul III la 
Jocurile Olimpice de la Londra 
(1948); locul I, cu un an mai tîrziu 
la prima ediție a turneului dotat cu 
„Trofeo Italia"; locul IV la campio
natele europene de la Torino. .

A fost epoca în care a devenit ce
lebru Van Feggelen, renumitul ju
cător al naționalei olandeze. Dar 
Van Feggelen, „spaima" portarilor 
— cum i se spunea — a îmbătrânit 
și a trebuit să cedeze locul său al
tuia mai tinăr. „Orchestra" își 
pierduse vioara întîia și odată cu ea 
și parte din strălucirea de odini
oară...

Intre timp, datorită modificărilor 
aduse regulamentului, jocul de polo 
se dezvoltă neîncetat. Alături de con
sacratele selecționate ale Ungariei, 
Iugoslaviei, Italiei apar noi forțe în 
arena internațională: U.R.S.S., Ro- 
mînia. Germania occidentală. Des
tul de departe de activitatea inter
națională în ultimii ani, echipa Olan
dei a reapărut anul acesta la turneul 
de Ia Zagreb într-o formulă nouă. 
Fără să obțină rezultate deosebite 
olandezii au impresionat, totuși, 
printr-o concepție modernă de joc.

G. NICOLAESCU

Ștafeta Prieteniei 
Romîno - Sovietice 

va cunoaște In acest an 
o amploare tteebiiâ

(Urmare din pag. 1)

trei zile pe care le are, în general, 
fiecare regiune pentru organizarea 
ȘTAFETEI. Pentru cunoașterea fe
lului în care se vor desfășura ȘTA
FETELE, comitetele C.F.S. regiona
le vor înainta C.C.F.S./C.M.—Direc
ția Organizatorică — planurile spe
ciale întocmite cu acest prilej. In 
acest an, ȘTAFETELE inter-comuna- 
le, raionale ca și cele regionale vor 
angrena un număr mult mai mare 
de sportivi. Se recomandă organiza
rea ȘTAFETELOR combinate în toa
te cele trei etape, angrenîndu-se cît 
mai mulți atleți fondiști călăreți, 
motocicliști sau canotori (acolo unde 
trebuie traversate ape) echipe de 
turiști, cicliști etc.

O bună popularizare a datelor de 
desfășurare a acestor ȘTAFETE va 
contribui nu numai la mărirea nu
mărului de sportivi dornici să ia 
parte ci și a numărului celor care, 
în fiecare an, urmăresc — ca spec
tatori — mănunchiurile de sportivi 
purtători ai mesajelor de prietenie 
adresate tineretului sovietic cu pri
lejul zilei de 7 Noiembrie.

cupa nu-și dezminte capriciile
nici la

Capriciul sorților a „vrut" ca în 
acest an (tonte meciurile s-au tras 
la sorți de la început) primele 
noastre echipe sS se înfrimte încă 
din primul tur. Astfel, Dinamo a 
întâlnit consecutiv formațiile C.C.A. 
și Locomotiva Grivița Roșie, califi- 
cîndu-se în ambele partide la mare 
luptă și eliminînd în moduri acesta 
două din principalele aspirante la 
importantul trofeu, fn ceea ce pri
vește echipa Energia I.S.P. (liderul 
campionatului) și ea a trebuit să 
treacă de trei formații de categoria 
A' Locomotiva P.T.T.. Știința Insti
tutul Mine și, recent, miercuri, de 
C.S.A. Ploești. Locomotiva Grivița 
Roșie eliminase la rîndul eri E- 
nergia Republica, tot din categoria 
A, și așa mai departe.

In felul acesta, acum în faza 
sferturilor de finală — care vor avea 
loc duminică — ne găsim în situa
ția unică în istoria, rugbiukii romî- 
nesc ca în întrecere să nu se mai 
găsească decît două formații din cat. 
A. (Dinamo și Energia I.S.P.) și 
șase din categoria secundă (Ener
gia Ploești, Știința I.M.F., Energia

rugbi
M.T.D. și Energia Mine din Bucu
rești, Știința Timișoara și Energia 
Tîrnăveni).

Dintre acestea, cea mai surprin
zătoare calificare a obținut-o forma
ția ploeșteană Energia, care a eli
minat pe Progresul F.B., perfor
mera de acum o săptămână, din 
partida ou Dinam-o. Este, după 
mulți ani, prima victorie realizată de 
o echipă de categorie secundă asu
pra unei formații din A.

In general, etapa de duminică a a- 
dus și alte numeroase surprize. Prin
tre ele, victoria Științei Timișoara cu 
scorul de 23—0, asupra Științei Chij 
(care acum Un an juca în catego
ria A), apoi dificila calificare a E- 
nergiei Mine Buc. (6—3) în dau
nă Progresului Tecuci etc. Chiar 
victoria echipei Dinamo asupra Lo
comotivei Grivița Roșie, po-ate fi 
considerată — în condițiile existente 
— (schimbarea antrenorului echipei 
dinamoviste în p'iti sezon, câțiva ti
tulari — Florescu, Voicu, Ghiuzeiea 
•—■ indisponibili etc.) la fel de sur
prinzătoare, mai ales dacă adăugăm 
la aceasta și faptul că tradiția era...

Ștefan Petrescu a corectat valorosul său record mondial
(Urmare din pag. 1)

rtde Gat ta, apreciind valoarea trăgă
torilor romîni, și-a exprimat dorința 
«ca în cursul anului viitor, Iosif Sîr-

CAMPIONII INTERNAȚIONALI
AI EDIȚIEI A IV-A

Pistol liber : Iulius Pieptea
<R.P.R.).

Armă liberă cal. mare, poziția 
Culcat : Tadeusz Skrzep (R.P.P.).

Poziția genunchi: Tadeusz Skrzep 
«R.P.P.).

Poziția oicioare : Iosif Sîrbu
<B.P.R.).

3 x 40 : iosif Sîrbu (R.P.R.).
€erb alergător 50 f. simple : ia- 

Ctandi Muscă (R.P.R.)
Pistol calibru mare : Gh. Lykiar- 

<opol (R.P.R.).
Mt’ci englez (femeii) : Nada Dozet 

<R.P.F. Iugoslavia).
Meci englez (juniori) : Peter San

dor (R.P.R.).
Talere aruncate din șanț (390 b.) : 

Josef Vary (R.P.U.).
Cerb a’ergător £5 f. duble : Er.e 

Orăgan (R.P.R.).
Armă liberă cal. redus 3 x 20 (fe

mei) : Lu Căi-gin (R.P. Chineză).
Armă liberă cal. redus 3 x 20 (ju-

Wiori) : P. Sander (R.P.R.).
Armă liberă cal. redus, poziția

eu’c^t (seniori) : I. Holub (R.P.U.).
Poziția genunchi : Iosif Sîrbu

,fR.P.R.'.
Poziția picioare : I. Dosztaly (R.P.

Ungară).
3x4-9: iosif Sîrbu (R.P.R.).
Taiete aruncate1 din turn (skeet):

CJh. Florescu (R.P.R.'.
Meci englez (seniori) : Bogdan 

Jez (R.P.F. Iugoslavia).
Pistol viteză : Ștefan Petrescu

(R.P.R.).

tw, antrenorul Petre Cișmigiu și atu 
sportivi de valoare să viziteze Ro
ma, Intr-un schimb de experiență cn

SPORTUL POPULAR
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trăgătorii italieni și cu organizatorii 
campionatelor europene (1959) și ai 
probelor de tir din cadrul, J. O. 
(1960) care vor fi găzduite de ca
pitala Italiei.
UN FINAL EXCEPTIONAL: 588 p. 

LA PISTOL VITEZA!
Inaugurarea ediției a IV-ă a cam- 

pionate'.or a fost punctată de recor
dul obținut de Iulius Pieptea la pis
tol liber (561 p.). încheierea în
trecerilor a fost dominată de per
formanța campionului nostru olim
pic Ștefan Petrescu în proba de pis
tol viteză: 60/588 p. — nou record 
R.P.R., superior eu un punct re
cordului mondial deținut de la „euro
penele" găzduite tot de poligonul 
Tunari (1955) de Cerkasov. Nasonov 
și Sorokin (U.R.S.S.) și de la Mel
bourne de Ștefan Petrescu

Disputa între 25 de concurenți din 
7 țări, în frunte cu campionii olim
pici ai ultimelor trei ediții (Karoly 
Takâcs — 1948 și 1952 și Ștefan Pe
trescu —- 1956), a determinat acest 
excepțional record, a reconfirmat va
loarea incontestabilă a campionului 
nostru, a prilejuit două mari surpri
ze: Cian Hun și Ion Tripșa pe lo
curile 2 și 3, a provocat emoții tră
gătorilor și spectatorilor și a trimis la 
periferia clasamentului pe cei care nu 
au avut stăpînirea de sine necesară 
unei astfel de întreceri (Gh. Lykiar- 
dopol, Jean Connan-Franța, Virgilio 
Gaggero-Italia, etc.). Printre cei de
ficitari fă capitolul „rezistență psi
hică" poate fi trecut și Aladar Dobșa 
(R.P.U.), concurentul care conducea 
după prima manșă și care în a dopa

parte a concursului a „capotat" din 
cauza emotivității exagerate. In 
schimb, două nume noi în întrecerile 
internaționale: Cian Hun (R. P. Chi
neză) și ion Tripșa s-au dovedit stă- 
pîni pe posibilitățile lor, au tras la 
o valoare ridicată în ambele manșe, 
chiar mult mai bine în a doua parte.

UN VALOROS CVARTET...
...a fost alcătuit de Gheorghe Flo

rescu, Dan Noica, Dumitru Danciu și 
Ștefan Popovici, primii patru clasați 
în proba de skeet (talere aruncate 
din turn), toți cu rezultate superioa
re vechiului record național. Ca și 
talerele aruncate din șanț, skeetul a 
strîns în jurul standului de tragere 
numeroși spectatori, martori ai unui 
evident progres al trăgătorilor noștri. 
Asemenea probei de cerb alergător 
și aici s-a văzut eficacitatea celor

ULTIMELE REZULTATE
Armă liberă calibru redus — meci 

englez (seniori) : 1. Bogdan Jez (R. 
P. F. Iugoslavia) 596 p. — campion 
internațional; 2. H. Herșcoviei 598 
p.; 3. Mariano Antonelli (Italia) 597 
p.; 4. ștefan Masztak (R.P. Polor.ă) 
597 p.; 5. V. Velicicov (R.P. Bulga
ria) 596 p.; 6. I. Holub (R.P. Un
gară) 596 p.; Talere aruncate din
turn — skeet (206 b.) : 1. Gh. Flo
rescu (R.P.R.) 189 t. — campion
internațional; 2. Dan Noica 189 t. ; 
3. D. Danciu 185 t. ; Pistol vltcxă : 
1. Ștefan Pețrescu 60/588 p. — cam
pion internațional; 2. Cian Hun (R. 
P. Chineză) 60/582 p.; 3. Ion Tripșa 
60/579 p.; 4. Aladar Dobsa (R. P. 
Ungară) 60/579 p.; 5. Marin Dochl-
liță 60/977 p.; 6. I. OyOnOrU (R.P.
Ungară 60/577 p.; 7. Karoly Takacs 
(R.P. Ungară) 60/575 p.; 8. Dencio
Denev (R.P. Bulgaria) 66/573 p.

cîteva antrenamente efectuate în pe
rioada premergătoare concursului. De 
unde rezultă obligația <ța aceste pro-

ENE DRAGAN

be, deficitare valoric pînă acum, să 
rămînă în centrul atenției activității 
noastre.
MECIUL ENGLEZ A FOST CIȘTI- 

GAT DE UN TRĂGĂTOR
X IUGOSLAV

Jez Bogdan (R. P. F. Jugoslavia) 
este cîștigătorul Ultimei probe de ar
mă liberă calibru redus cti un re
zultat foarte bun; 598 p„ iar Henri 
Herșcoviei a sosit la egal cu învin
gătorul, dar a rămas pe locul II. Tot 
în această probă a fost obținută și 
prima medalie a sportivilor italieni 
prezenți la campionate. Ea a revenit, 
fînarului campion al Italiei, Mariano 
Antonelli — Jocul III, 597 p,

de partea Locomotivei.
Dintre jocurile de duminică foarte* 

echiili.br ate apar partidele di n-t re E- 
nergia Tîrnăveni și Știința Timișoara 
și Energia M.T.D. — Energ’a Mine; 
Dinamo și Energia I.S.P. credem 
însă că se califică fără emoții.

SEMIFINALELE CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE ȘAH

Diimer—lider autoritar 
în grupa de la București
In grupa din Capitală, după încă 3 

runde, plutonul fruntaș a rămas des-, 
tul de compact. Dintre componenții 
săi, doar pentru Drimer și Reicher se 
întrevede o calificare probabilă, cei
lalți urmîtid să tranșeze între ei riva
litățile. Astfel, la jumătatea turneului, 
maestrul Drimer s-a instalat cu auto
ritate în fruntea clasamentului cu 8*/2 
puncte (din 9; î i ultimele 3 runde în- 
registrînd tot r.tite'i victorii (Schwartz- 
feîd, Beiu, Rotaru), în timp ce Rei
cher s-a mulțumit cu 3 remize: Cre- 
țulescu, Joița, Soos, totalizînd 7*/2 
puncte. La diferență de un punct’ur
mează Urseanu care s-a redresat în 
ultimele runde (victorii la Varabiescu 
și Malcoci, remiză cu Crețulescuț. 
Cu 6 punctî și o partidă întreruptă 
în poziție egală la Zetiin, Crețulescu 
se situează pe același plan cu Ursea
nu și Soos (5‘/2), acesta din urmă iu 
cazul cîitd va cîștiga întrerupta cu 
Gurău. Mato’scu (o partidă întrerup
tă cu Varab!e:cu), Seime»mi «i Ro
taru au cîte 5 puncte. •

D . -u
corespondent

echiili.br


De la stânga : Beara. Boskov. Mii u ti novici. Mujici și Mitici văzuți de NEAGU RADULESCU

A 25-a ÎNTÎLNIRE ÎNTRE CEI MAI BUNI FOTBALIȘTI IUGOSLAVI ȘI ROMÎNI

ominia
(Urmare din pag. 1)

1 la primul loc în grupa a Vll-a. 
omentul de față, pentru a recu- 
șansele, oaspeții au nevoie la 

rești măcar de un meci nul. In 
caz și presupunînd că vor cîș- 

ambele meciuri de acasă (cu Gre- 
i Romînia, ambele în retur), Iu- 
via va totaliza 6 puncte și locul 

i grupă, iar Romînia numai 5 
te și locul doi. In eventualitatea 
victorii a echipei noastre, Iu- 
via — cu maximum 5 puncte 

are le-ar putea acumula — nu 
poate spera în mod normal la 
care. Noi am face 6 puncte »t 
cupa locul întîi. Iar în cazul unei 
rii iugoslave, atunci situația ar 
pede : Iugoslavia 7 puncte, Ro 

a 4 puncte.
ă de ce în
importanță 

rtanță care 
ată unor alte partide de presti- 

(cu Italia, Austria, Cehoslovacia 
. De mai multe săptămîni, presa 
adio-ul au consacrat acestei par- 

comentarii de amploare, subli-
că echipa Iugoslaviei joacă o

Iugoslavia s-a dat 
întîlnirii de mîine, 

a depășit pe aceea

Iugoslavia 
carte decisivă la București, de unde 
speră să se înapoieze măcar cu un 
meci nul.

Bineînțeles că, pentru aceasta tre 
bule să fie de acord și... echipa noas 
tră. Nu ne îndoim că va fi un mec 
foarte greu. Toate jocurilz cu Iugo 
slavia au avut această caracteristică 
Dar avem încredere în puterea de 
luptă și elanul, calmul și spontanei 
tatea, hotărîrea și unitatea echipei 
noastre. Iată de ce socotim că jucînd 
la valoarea sa reală ea este în stare 
să reediteze performanța înaintași 
ei care în 1934 a eliminat, tot Ln 
București, Iugoslavia din campionatul 
mondial.

Tot mîine, la Skoplje, echipa noas
tră secundă va încerca să confirme 
buna impresie din ultima vreme, în 
fața reprezentativei secunde iugoslave, 
socotită de specialiști ca viitoare na
țională a țării vecine. O sarcină la 
fel de dificilă au și juniorii noștri 
care întâlnesc, la București, în „spe
ranțele' 
versar pus 
Victoria cu 
tigătoarea 
Spania

fotbalului iugoslav un ad- 
pe fapte mari. Dovada ? 
5—1 asupra Austriei, cîș- 
Turneului F.I.F.A. din

a ultimul antrenament
i, pe stadionul „23 Augusi-, 
iele pregătiri ale echipei națio- 

de fotbal. Timpul mohorît și 
ia măruntă și 
t antrenament 
ucătorilor 
tătarilor 
rază de 

nat puțin 
: comportarea 
ezentativei noastre. Și nu faptul 

hipa a marcat 14 goluri în cele 
reprize (7 contra Progresului

S și 7 contra Flamurii roșii 
oiembrie) a făcut loc acestei 
tatări satisfăcătoare, ci modul 

s-a mișcat echipa, independent 
adversari, siguranța acțiunilor, 
etatea și orientarea lor. Pînă și 
enorii echipei, care în mod obiș- 

nti se lasă impresionați sau în- 
ți de aspectul urmi meci de 
enament, nit și-au putut ascunde 
șoară... descrețire a frunții.

„Mi-a plăcut cum s-a descurcat 
echipa" ■— ne-a spus după an- 

ament antrenorul /lie Savu. 
ai mult chiar. înșiși jucătorii — 

e, în treacăt fie spus — au jucat 
vădită poftă, în ciuda timpului 

avorabil — s-au simțit mai mul- 
îiți după acest antrenament. 
e-arn mișcat mai bine ca la ulti- 
l joc de verificare. Sper ca du- 
ucă să-mi completez șirul satisfac-

rece, au însoțit 
punînd probleme 
joc, firește) și 

perspective...).
(de
(de...

lumină însă a mai în- 
pe numeroșii specta- 

promițătoare a

știința fiecărui membru al lotului 
nostru faptul că duminică au de 
înfruntat un adversar de clasă, îm
potriva căruia trebuie jucat cu toată 
ardoarea și energia. Și din acest 
punct de vedere, medicul lotului — 
Traian Dumitrescu — foarte zgîrcit 
de altfel, in privință declarațiilor, 
— și-a călcat pe inimă și ne-a spus 
(nu prea mult...):

— .Ceea ce pot afirma în legătură 
cu acest joc și cu echipa noastră eMt 
că sini mulțumit de capacitatea dt 
efort a jucătorilor*.

Nici nu mai vorbim de antrenorul 
de stat Gh. Popescu, care are și 
mai multe motive să fie foarte re-

„Actorii“ de mîine 
și programul după 
care vor juca

ROMÎNIA-IU GO S LA- 
arb. GHEORGHI 

^Bulgaria), ia tușe 
SEGAL (am-

ora 13.»: 
VIA (juniori), 
HRISTOV ~ 
B. SCHULDER șl S. 
bll Romînla)

ROMÎNIA (tricouri 
alta, jambiere albe):____ „___
bulescu, MMroe, Mureșan'-Petru 
Emil, petea-Ivanstae, Kaab, Ma- 
teianu. Dumitrescu, Keme.

REZERVE: Ghițâ, Nunwelller
IV, Staneiu, Neaețu, Raesi. Za- 
lint- Seînteie.

albe, chiloți 
SziUgy-Bâr-

IUGOSLAVIA (tricouri albas
tre, ebilop albi, jambiere roșii): 
Radunovici-IiuuFt. Vaeovlei-Ieva- 

Msid, Bege-KovacevM, 
I, Cebinaț II, Kiss, *e-

Mvici, 
Cebinaț 
der.

Din palmaresul întîlnirilor 
romîno-iugoslave

la seniori
constituie un mo- 
pentru fotbaliștii 
susțin al 25-lea

RBITRII AUSTRIACI AU SOSIT 
IN BUCUREȘTI

Cum se știe, meciul Rotnînta-Iugo- 
via va fi condus de trei arbitri 

istriaci: Franz Grill la centru, 
aberfelbntr și Chebat la tușă. Cel 
ei arbitri austriac! au sosit de joi 
:?ră în Capitală. „Nu pot să spun 
ne va învinge — a spus arbitrul 
rili — dar pot să afirm că pu- 
'icwl bucureștean va asista la un 
:ecl de mare anvergură”.

PETSCnOVSfțl

ora
SLAVIA_____________ _ ___
natului mondial). Arbitri: franz 
GRILL, ta tușe V. Chebat și AII- 
Hab.meaner (toți trei Austria).

ROMÎNIA (tricouri roșii, chi- 
loți galbeni, jambiere albastre): 
Voinescu-Zavssa “ 
Neacșu-Călmofu, 

Petschowski, —-
AngheL

REZERVE: 
rlcaș. Jenei, __.________
cu. Constantin.

IUGOSLAVIA (tricouri albas
tre, chilot! albi, jambiere roșii): 
Beara-Trnkbviei, Belin-Boșkov. 
Zabeț, Krstici II-Rajkov, Mitici, 
MHuUnovici, Mujici, s pași ci.

REZERVE: Krivokucea, Rado
vici, Lubenoviei, Vukeiici.

Urmează
Rom în ia-Grecia 
la 3 noiembrie

ÎL» ROMINIA-IUGO- 
(preiinunarule campio-

Ene

ii, A pol za n, 
Bone-Ene II, 
I-, Ozon, V.

Crîsnic, Brinzei, Ca- 
Caeoveanu, Dtaules-

privința meciului de dumi- 
văzut la lucru pe iugoslavi 
ori pînă acum și știe ce

or cu încă una: aceea a unei 
nportări bune și a victoriei echipei 
ustre" — ne a declarat la ccbine 
sile Anghel. Spre știință adăugăm 
dinamovistul este fericit că a fost 

ecțiomat din nou în reprezentativă 
sntru a treia oară) și că și-a luat 
amenul de admitere la 
îlil de științe juridice.
In această atmosferă mai senină 
de încredere în posibilitățile echi- 

i nimeni nu cade în greșeala de 
ignora valoarea echipei iugoslave, 
împotrivă. Este prezent în eon

Insti-

zervat în 
nică: i-a 
de patru 
pot.

— .Ce aștept de la acest meci? Ca 
echipa noastră să joace at mai bine, 
la valoarea ei —- ne-a spus Gh. Po
pescu, In asemenea condițiuni sper 
să se realizeze și dorința mea, ca 
de altfel a tuturorvictoria. Dar nu 
va fi ușor. Echipa iugoslavă con
stituie un adversar de elită și in 
joc va pune multe probleme forma
ției noastre. Care vor fi ele ? Vom 
vedea duminică, după începerea jo
cului "

...De joi seară, lotul nostru s-a 
retras la... Snagov, unde petrece 
zilele dinaintea meciului.

^ublicul bucureștean a

S mai 1957, Atena: Greela-Iuro- 
slavia 9—9.

In grupa a vn-a a prelimina
riilor campionatului mondial, 
s-au disputat pînă acum doar 
două jocuri:

1« iunie 1957, Atena: Grecta- 
Rominta 1—2 (1—1).

Partidele 
disnuta la

următoare 
datele:

se vor
f

n.X.1957, 
Grecia.

Belgrad: Iugoslavia-

3.XI.1957,
Grecia.

București: Romînia-

17.XI.1957, 
Romînla.

Belgrad: Iugoslavia-

Din această grupă, reamintim,
sa califică' o singură echipă. De
asemenea, reamintim că în
cursul jocului nu se pot face
schimbări de jucători, nici chiar
în caz de accident.

Egalrtate
Jocul de mîine 

mer.t sărbătoresc 
celor două țări: 
meci între reprezentativele A ale ce
lor două țări. In cele 24 de jocuri 
disputate pînă acum, nici una din 
echipe n-a reușit să ia un avans a- 
supra celeilalte: 11 victorii de fie
care parte și două meciuri nule. Doar 
golaverajul este favorabil iugoslavi
lor : au marcat 43 de goluri și au 
primit 39.

Rezultatele întîlnirilor ?
IMS: 

grad.
1923 

rești.
19» 

greb.
1927 

rești.
1938 

grad.
1929 

rești.
1929 

rești.
1930 

grad.
1931 

greb.
1932 

grad.
1933 

rești.
1934 

rești.
1935
1935
1936 

rești.
1937 

grad.
1933 

rești.
19» 

grad.
19» 

rești.
1949 

rești.
1940 

grad.
1946 

rana.
1947 

rești.
1956 

grad.
Bilanțul general 

mînesc : 143 jocuri

tigate, 28 nule, 57 pierdute, 274 go
luri date și 300 primite.

Bilanțul fotbalului iugoslav: 203
disputate, 99 cîștigate. 33 nile, 71

----------------- ------ --------

CLASAMENTUL
1. Roonînia
2. Iugoslavia
3- Grecia

i t

L 1 l 0 0 2:1 2
101 0 «:« 1 
21111:2 1——

date și 372 pri-

(Urmare din pag. 1)

>v?'
rat: Miliutinovici.. Este cel mai blond 
ntre... blonzi. La apariția lui Beara, 
iul dintre bucureșteni exclamă: „Bea- 
f Cacoveanu..." Portarul naționalei 
goslave și al echipei continentului

Ii face un semn prietenesc cu 
celui care i-a adus aminte de 
de ia Belgrad. Atît mai are 
fiindcă autobusul a și plecat 
hotelul „Ambasador".

„Dar Mitici?" Cel mai iute re-

Ie. 
ina 
ului 
np 
re
ACTUL II. După amiază. Stadio- 
il „23 August". Ploaie, ploaie, 
oaie. Ca într-o poezie de Minulescu 
u Bacovia. Tribunele goale, se în- 
!ege. Cu toate astea ați fi naivi 
că ați crede că antrenamentul na- 
inalei iugoslave s-a desfășurat în

întîmpinat cu căldură pe fotbaliștii iugoslavi
total anonimat. Marii amatori de 
fotbal au găsit ac de cojoc și ploii. 
Iată-i, peste 500 la număr în... tune
lurile care duc la cabine. Și-au pro-

• ECHIPELE reprezentative de 
fotbal A și juniori ale Iugoslaviei au 
fost întâmpinate la sosirea în Capi
tală de tovarășii Virgil Trofin, prim 
secretar al C.C. al U.T.M., și Ion 
Vaida, vicepreședinte al C.C.F.S./C.M., 
de membri al Comisiei Centrale de 
Fotbal, antrenori, «activiști sportivi, 
ziariști și numeroși iubitori ai fot
balului din Capitală. Urarea de bun 
sosit în numele sportivUor romîni a 
fost rostită de tov. Ion VaMi, iar 
cuvîntul de răspuns de șeful delega
ției sportive iugoslave — MJka Trl- 
palo, — secretar al C.C. al Tinere
tului Popular Iugoslav și vicepreșe
dinte al federației iugoslave de fot
bal.

curat imense fulgarine de... beton! 
Acum își face loc printre ei Miloșe- 
vici, antrenorul primei echipe. Pipăie 
gazonul. Dă mulțumit din cap. Cre
dem și noi. Iarba nu și-a pierdut ni
mic din elasticitatea ei deși este 
supusă de aproape două zile unui 
duș natural. Apoi, rînd pe rînd apar 
și jucătorii. Program ușor de antre
nament efectuat cu disciplină de șco
lari. La sfîrșit joacă în toată regula 
cu mingea. Apoi dușuri și plecarea 
spre hotel. După o oră de la venirea 
de pe stadion cei 32 de fotbaliști iu
goslavi (actualii. titulari plus viitorii, 
juniorii) au luat din nou loc în auto
buse. Plecau la spectacolul Circului 
de Stat. Așa a luat sfîrșit prima zi 
petrecută în capitala noastră de na
ționalele Iugoslaviei.
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Iugoslavia—Romînia 1-2 la Bel- 

Romînia—Iugoslavia 2-1 la Tî- 

R om inia—Iugoslavia 1-3 la Bucu- 

Iugoslavia—Romînia 1-1 la Bel-

al fotbalului ro- 
disputate, 58 cîș-

ULTIMELE VEȘTI
De două zile, „cadeții" noșfri sînt 

oaspeții orașului iugoslav Skoplje, ca
pitala Macedoniei. Intr-o convorbire 
telefonică avută aseară cu antrenorul 
de stat Braun Coloman; care 
țește echipa noastră, am aflat 
rie de amănunte în legătură cu 
tă vizită a fotbaliștilor noștri.

înso- 
o se- 
aceas-

■ Călătoria echipei noastre 
de, pe ruta directă București— 
Skoplje, s-a desfășurat în bune con- 
dițiuni. La ora 15.30, joi, jucătorii 
noștri au fost pe aeroportul din 
Skoplje unde li s-a făcut o primire 
extrem de prietenoasă din partea ofi
cialităților locale.

secun-

■ Imediat după sosire, jucătorii ro 
mini au făcut un ușor antrenament 
de acomodare pe stadionul — reno 
vat și cu o capacitate de 25.000 de 
locuri —- pe care se va disputa me 
ciul. Vineri după-amiază au făcut un 
antrenament mai intens, timp de o 
oră. Jucătorii manifestă o bună dis
poziție și cred într-o comportare bună. 
Formația va fi: Uțu—Zbîrcea, Panait,

pierdute, 479 goluri 
mite.
La „BM avantaj pentru noi

Echipele naționale secunde s-au În
tâlnit de trei ori pînă acum și în 

revenit re- 
într-unul

două meciuri victoria a 
prezentanților noștri, iar 
celor iugoslavi. Rezultatele : 

19ă8: Romînia B—Iugoslavia 
București.

1940: Iugoslavia B—Romînia 
Belgrad.

1940: Romînla B—Iugoslavia 
București.

In total, echipa noastră 
a susținut 20 de jocuri, a 
11, trei le-a terminat la egalitate și 
a pierdut șase (dintre care unul ÎR 
fața Bulgariei A).

„Cadeții" iugoslavi au susținut 30 
de meciuri, cu 16 victorii. 6 meciuri 
nule și 8 înfrîngeri.
Iugoslavii conduc la juniori

In sfîrșit, tinerii fotbaliști-’’ niorii. 
Și aceștia s-au întilnit de trei ori 
pînă acum, dar juniorii iugoslavi au 
cucerit de două ori victoria și odată 
au terminat la egalitate. Deci, nici 
o victorie a juniorilor romîni (o vor 
reuși mîine ?). Rezultatele : 

1940: Romînia—Iugoslavia 
rești.

1949: Iugoslavia—Romînia 
grad.

1»5«: Romînia—Iugoslavia 
(turneul F.I.F.A.).

Din 1940, juniorii noștri au dispu
tat 23 de meciuri; în 10 au învins, 
5 au terminat la egalitate și în 8 
au pierdut.

Juniorii iugoslavi au la activ 26 
de partide, 14 victorii; 5 meciuri nule 
și 7 înfrîngeri.

B

B

B

2-4 la

l-a la
2-1 ta

secundă 
eiștigat'

0-2 la Bucu-

4-1 la Bel-

1-1 la Gydr

DE LA SKOPLJE
Florescu—At. Vasihs, Nunweiller—OaL- 
dă, Meszaros H, Alexandrescu, Z»- , 
vodă I, Tătaru.

■ Vineri dimineață delegația noăs- 
tră a vizitat orașul. Timpul a fost 
ploios dimineața. După 
ploaia a stat

masă însă,

cu mare 
fost vîndute. 
jucătorii

■ Jocul este așteptat 
teres. Toate biletele au 
Vineri s-au antrenat și 
goslavi, care au impresionat pe an
trenorii romîni prin tehnica lor indi
viduală., Antrenorul Lechner — fostul ; 
internațional — nu a anunțat încă 
echipa.

■ Presa acordă mare importanță 
celor trei jocuri. Pagini întregi sînt 
consacrate acestor îhtîlniri, publicîn- 
du-se ample materiale de prezentare 
a jucătorilor romîni din echipele A 
și B. Toată atenția este îndreptată 
însă spre meciul de la. București. ; <

î



Antrenorii naționalei feminine 
de haiiM încearcă o nouă 

echipă
Joi dimineață am simțit toamna 

mai aproape ea oricînd. Era tare 
frig și credeam că lotul feminin de 
handbal a renunțat la antrenamentul 
în aer liber. Ne-am înșelat însă. 
Pe stadionul Tineretului, pe vînt și 
ploaie, handbalistele noastre se pre
găteau de zor pentru meciul cu re
prezentativa R.P. Ungare. Se lucra 
conștiincios, ca la orice antrenament 
de verificare.

Printre picături (de ploaie și de... 
timp) am reușit să schimbăm cîteva 
cuvinte cu antrenorii echipei. Am a- 
flat astr'el că în această săptămînă 
ritriud de pregătire a crescut con
siderabil. îirmînd ca în viitoarele zile 
să se pună accent pe problemele 
de ordin tactic Noua formulă de 
înaint re a echipei care se pare că 
va fi următoarea: Dumitrescu, Pă- 
dureani. Jipa, Scheip, A. Vasile — 
are muliă nevoie de pregătire tac
tică. In general, cu pregătirea fizică 
ecljipa este la punct.

In tot acest timp, jucătoarele con
tinuau să alerge și să arunce la 
poartă. Geea ce s-a remarcat a fost 
Conștiinciozitatea și perseverența cu 
care s.' antrenau. Este și firesc. Lo
tul cuprinde acum multe elemente fi
liere core doresc să se afirme, care 
doresc să probeze că nu s-a greșit 
atunci c'nd au fost selecționate. Fap
tul va putea fi și mai bine controlat 
săptămînă viitoare cînd în programul 
de pregătire sînt cuprinse și două 
jocuri de verificare. Cu acest prilej 
se va da și formă definitivă echipei.

Cu toate acestea, noi am „tatonat" 
pe cei doi antrenori pentru a afla 
amănunt? în privința alcătuirii echi^ 
pei. Linia de înaintare va fi aceea 
de mai sus. apărarea va juca, pro
babil, în formula : Ugron, Cirligeanu, 
Popesct, Scheker, Roșu, iar portar: 
Irina Naghi. O problemă o va con
stitui Portarul de rezervă, deoarece 
Irina Giinther este în sesiune de 
examene și nu este disponibilă. In 
această situație s-a apelat la Liliana 
Borcea, Dar sînt posibile și alte for
mule... antrenorii se află în plină 
căutare.

Ca încheiere un amănunt (important 
însă I) : meciul cu reprezentativa R, 
P. Ungare se va juca duminică 6 
octombrie.

Pericolul de-a fi „P rea” talentat
Este într-șJevăj peri

culos. Foarte greu vei 
găsi, de pildă, superfi
ciali și înfumurați printre 
cei mai puțin dăruițj de 
natură Acestora, lipsa 
sau insuficiența calități
lor le impuri? seriozitate, 
muncă, strădanie, fără de 
Care niciodată mi pot că
păta ceea ce natura le-a 
idat cu zgreenie. Pe cînd 
cei taientați... Sînt așa 
de inc'eminatici și le re
ușește așa die ușor to
iul, îneît' le este tare di
ficil să se ferească de a- 
mețeaia care însoțește cel 
mai adesea succesele 
prea lesne obținute.

Sînt, din păcate, re-
4 flecții prilejuite în nenu

mărate rînduri de echi-
pete noastre de volei, iar cel mai re
cent de comportarea tinerilor volei
baliști în meciurile cu reprezentativa 
R. P. Ungare.
i Aci credem că trebuie să apese cel 
mai mult pedala atenției în țregătire 
Jș'atcis Schreiber, antrenorul echipei, 
și antrenorii de la colective ai proas
peților internaționali, ajutîndu-i să cu
cerească neapărat, pe lîngă toate cali
tățile lor fizice, tehnice și tactice, se
riozitatea, spiritul de luptă și mai cu 
seamă modestia, cea mai de preț în
sușire a omului valoros și puternic. 
Este principala învățătură a în>tîlnirf- 
lor cu voleibaliștii unguri.
f Rămîn totuși deschise discuției și 
[alte capitole ale pregătirii echipei 
tioastre de tineret. Aceasta, judecind 
Jiu numai după întîlnirile cu echipa 

t

Note din Spindleruw Mlyn

DUPĂ EXCEPȚIONALA CURSĂ MOTOCICLISTĂ DE 6 ZILE
Trebuie să vezi din desfășurarea 

„Cursei de 6 zile" măcar o etapă, 
sau numai o porțiune dintr-o etapă, 
ca să-ți poți face o părere despre a- 
ceastă compețiție aparte, pe care slo
vele se străduiesc zadarnic s-o zugră
vească întocmai. Și într-adevăr, 6 
zile în șir să pleci la ora 5—5,30. 
cînd zorile încă nu au reușit să spul
bere complet umbrele nopții, să a- 
lergi 400 de km. în 11—12 ore, cu 
o singură pauză de 40 de minute 
pentru prîiiz (pe care uneori ‘îl iei 
doar în 3—4 minute, sau renunți la 
el din pricina întîrzierii) este, desi
gur, un lucru care nu poate sta la 
îndemîna oricui.

Mai trebuie adăugat și faptul că 
peste 70 la sută din traseul etapelor 
a străbătut coclauri, ureînd și cobo- 
rînd prin masivul Rrkonose, pe dru
meaguri de căruțe, pe simple poteci 
de picior, alături de care se căscau 
rîpe impresionante; porțiuni de va
duri de ape, unde motocicletele se 
înecau pînă la rezervor, și unde unii 
concurenți, răsturnîndu-se au făcut o 
foarte rece și nedorită baie; urcușuri 
sau coborîșuri pe firul torentelor, 
(ceea ce te obliga la adevărate tururi 
de forță de echilibristică), pe poteci 
în scări, printre bolovani și cioturi, 
prin noroi, sau prin desișuri care îți 
scrijeleau obrajii.

Iată, în cîteva cuvinte doar, de
corul în care s-a desfășurat cea de 
a 32-a ediție a „Olimpiadei anuale a 
motocicliștilor", competiție care s-a 
„bucurat" și de o vreme de-a dreptul 
potrivnică; ploaie cu foarte mici in
termitențe, frig, vînt, ceață, măză- 
riche, uneori viscol, iar alteori o vi
zibilitate redusă la minimum (4—5 
metri).

La unele puncte de control, con
curenței soseau atît de rebegiți îneît 
nici nu puteau ține bine cheia în 
mînă ca să strîngă o piuliță sau un 
șurub. O pană de cauciuc era un 
adevărat calvar. In timp ce concu
rentul se străduia, cu mîini nesigure 
din pricina frigului și a ploii, să 
schimbe cauciucul, spectatorii, strînși 
roată în jurul lui, se uitau neputin
cioși, fără să-i poată da o mînă de 
ajutor, întrucît regulamentul inter
zice orice fel de ajutor în asemenea 
cazuri.

Cei care izbuteau să sosească cu un 
mic avans la punctele de control, a- 
veau fericirea să se bucure de ajuto
rul „Crucii Roșii" (care a funcționat 
perfect în organizarea și ea admira- 

Mingea plecată din pumnul lui Zaporojescu a 
fost respinsă de Varga și Csafik in terenul echi
pei noastre, unde va fi preluată de Wolff.

maghiară, ci chiar și prin prisma 
comportării din meciul cu reprezenta
tiva de tineret a Poloniei.

• NUMAI ASTĂZI PlNĂ LA ORA 
24 PARTICIP ANTII DIN CAPITALĂ 
IȘt MAI POT DEPUNE BULETINELE 
PENTRU CONCURSUL PRONOSPORT 
Nr. 39 (ETAPA DIN 29 SEPTEMBRIE 
1957).

Dvpă cum se știe, la acest concurs 
FONDUL DE PREM'II ESTE MĂRIT CU 
78.806 LEI, reportați <fe la concursul 
Pronosport nr. 33 din 22 septembrie. 
Fără îndoială că acest fapt — o garan
ție în plus a premiilor de valoare ce 
vor răsplăti pe cei mai inspirați parti
cipant! — constituie unul din motivele 
principale care au determinat pe mulți 
concurenți să-și mărească numărul, de 
variante depuse, iar pe alții, care în... 
goană d;ipă procurarea de bilete pentru 
cuplajul de mîine „uitaseră” de con
cursul Pronosport, să ia — cu aceeași... 
viteză drumul agențiilor unde cu mai 
mult optimism ct oricînd au așternut 
pe buletine dorința de a vedea repre
zentativa noastră victorioasă. Spunem 
aceasta deo.xrece primul pronostic pen
tru concursul din 29 sen‘emb‘rie trebuie 
acordat la întîlnirea desnre care se vor
bește de luni de zile: R.P. Romînă — 
R.P.F. Iugoslavia în cadrul nreliminarii- 
lor. campionat’jZul mondial. In continua
rea aceluiași program, p'irtlclpanțîl vor 
găsi de altfel și alte meciuri interesante 

bilă, în ansamblu). Fața motocicliști
lor, acoperită cu o crustă groasă d? 
noroi, era spălată cu' apă caldă, 
apoi ștearsă cu prosoape uscate. Li se 
da concurenților o cană cu ceai fier
binte cu rom, sau cafea, un sandviș, o 
bucată de ciocolată, în timp ce concu
rentul, cu mîinile pe ghidon și cu 
ochii țintă la acele cronometrului. se

Aspect specific „Cursei de 6 zile": unul din concurenți s-a împotmolit, 
iar altul se strecoară anevoie pe drumeagul îngust și norotos.

pregătea din nou de plecare...
Ca să ilustrăm, într-o mică măsu

ră duritatea excepțională a acestei 
probe, vom nota următorul amănunt, 
dintr-o sumă de amănunte similare: 
In prima parte a primei etape din 
cauza condițiilor atmosferice (o ceață 
deasă care a necesitat utilizarea faru
rilor) la Prihovice doar 5 concu
renți au reușit să sosească cu un 
avans infim față de orariul prevăzut. 
Printre aceștia, și micul nostru re
prezentant Mihai Pop, din echipa A. 
Seara, juriul, după lungi discuții și, 
desigur, văzînd rezultatul primei zile 
(81 abandonuri), a decis ca urmă
toarele etape să nu se mai alerge cu 
timp de categoria A (pentru vreme 
bună) ci cu timp de categoria B 
(orariu prelungit cu 10—12 la sută). 
Și totuși, abandonurile au continuat 
să „curgă" și în celelalte etape.

Este deci lesne de presupus ce a- 
nume calități excepționale s-au cerut 
atît mașinilor, dar, mai ales, piloți-

Cu toate defectele menționate și 
care după părerea noastră au avut în 
ultimul meci — așa cum am arătat — 
alte cauze decît cele ce țin de pregă
tirea tehnico-tactică a echipei, jocul 
defensiv a fost în genere satisfăcător. 
Cu excepția preluărilor, foarte, foarte 
slabe și pentru îmbunătățirea cărora 
va fi necesară o preocupare specială. 
Cu atît mai mult cu c.ît atacul — in
suficient lucrat din pricina atenției 
dăruite în principal apărării — nu 
corespunde și nici nu va putea atinge 
nivelul de varietate și fantezie cerut 
de jocul modern, dacă nu se va bizui 
pe preluări și pe pase bune.

Și, în sfîrșit, vorbind de atac, să 
nu uităm că el înespe cu serviciul, 
căruia de asemenea s-ar cuveni să i 
se acorde ceva mai multă grijă în vi
itoarele ședințe Me pregătire. Exem
plul oferit în această privință de vo
leibaliștii maghiari e cit se poate de 
concludent.

CONSTANTIN FAUR

l^onospoxt
— 4zdintre ele tot internaționale — oare 
le vor pune la încercare cunoștințele și 
inspirația. La două dintre acestea, ma
joritatea partlcipanților — neglijînd par
că intenționat principiul pronosportist : 
meciul internațional e meci de „triplă” !
— indică ..1’’ solist. Este vorba de me
ciurile dintre R.P. Romînă — R.P.F. Iu
goslavia (juniori) și R.P. Bulgaria — 
R.P. Polonă. Intrînd în domeniul meciu
rilor din cadrul campionatului catego
riei secunde, părerile participanților 
Cu care am discutAt sînt foarte împăr
țite. Aceasta în ciuda faptului că a- 
eestea se află după cinci etape foarte 
disputate, sau poate tocmai din această 
cauză... Totuși rsupra a trei dintre ele 
se îndreaptă privirile participanților în 
căutare de soliști: Locomotiva Cluj — 
Energia Cîmpia Turzii (prima purtătoa
re a „lanternei roșii”, secunda la egali
tate de puncte cu lidgrul); Energia Lu- 
peni — Energia Mediaș (gazdele fiind 
bine cunoscute prin jocul bun desfășurat 

lor. Adversarii cei mai de temut au 
fost: terenul, vremea și mediile orare 
impuse. In atari condițiuni, să nu 
abandonezi, era, firește, un act de 
mare cinste, egal cu o importantă 
victorie sportivă. Abia în al doilea 
rînd venea disputa cu adversarii. O 
dispută de un nivel ridicat, ținînd 
seama că la Spind-leruw Mlyn își dă

duseră întilnire cele mai proeminente 
figuri ale sportului cu motor din în
treaga lume.

Vom nota că, din 246 concurenți 
au terminat întrecerea numai 95 (deci 
151 abandonuri), iar din cei rămași 
în cursă numai 25 au sfîrșit fără 
penalizări, obținirtd astfel medalia de 
aur. Din 70 de echipe participante, 
4 la „Trofeul Internațional", 20 echi
pe naționale la „Vasul de argint", 23 
echipe de constructori (de diferite 
piese, accesorii, cauciucuri) și 23 e- 
cliipe de cluburi sportive, una sin
gură a terminat proba cu formația 
completă în „Trofeul Internațional" 
(echipa din R.F.G., țară care va or
ganiza deci a 33-a ediție a „Cursei 
de 6 zile"), nici una în „Vasul de 
argint", iar din echipele de club 3 și 
la cele de constructori 4.

Printre cei 151 concurenți care nu 
au terminat întrecerea se află sportivi 
consacrați pe plan internațional (unii 
dintre ei au făcut parte din echipele 
victorioase în anii trecuți în cele două 
mari premii ale cursei, „Trofeul Inter
național" și „Vasul de argint"). Prin
tre aceștia se află cehoslovacii Rouc- 
ka și Polanka, italienii Franco și Lu
ciano Dallara, sovieticii Vasin și De- 
zinov, numeroși elvețieni, germani 
(din R.F.G.), olandezi, o serie de 
polonezi și alții, considerați drept fa- 
voriți ai probei.

EMIL 1ENCEC

începe finala campionatului 
republican feminin de șah
Marți începe la Ploești finala campio

natului republican feminin de șah. Și-au 
cîștigat dreptul să participe în lupta 
pentru titlu următarcrele jucătoare: Ma
ria Pogorevici, Margareta Teodorescu, 
Lidia Giuroiu, Elena Goian, Natalia 
Iliescu, Elena Di neon eseu (toate Pro
gresul București), Elena Gogîlea (Di
namo Buc.), Elisabeta Ionescu, Maria 
Desmireanu (Știința Buc.), Rodica Ma- 
nolescu, Maria Grubea (Energia Bucu
rești), Margareta Perevoznik (Energia 
Ploești), Margareta Haidara, Clara Fried
man (Ehergia Arad), Iolanda Szatmari 
(Progresul Satu Mare), Irina Tzitron 
(Voința București), Eugenia Popa (Lo
comotiva București), Viorica Kuznețov 
(Voința Arad), Mariia Brana (Voința 
Cluj), Elena Ududec (Progresul Bucu
rești).

pe teren propriu) și Dinamo Bîrlad — 
Progresul Suceava (dinsmoviștii candi
dați la primul loc, Progresul la... ulti
mul !).

• Plata premiilor de la concursul Pro
nosport nr. 38 (etapa din 22 septembrie 
1957) continuă în Capitală astăzi după 
amiază începînd de la ora 17 numai la 
Agenția Centrală Pronosport din Calea 
Victoriei nr. 9. ,

G Iată acum programul concursului 
Pronosport nr. 40 (etapa din G octom
brie 1957):

I. R.P. Ungară — Franța
TI. Prog. Buc. — Dinamo Cluj
III. Energia Tg. Mureș — Dinamo Buc.
IV. Energia Petroșani — Știința Tim.
V. Progr. Oradea — C.C.A. Buc.
VI. Energia Or. Stalin — FI. r. Arad
VII. Energia C. Turzii — Locom. Tim.
VIII. Locom. Arad — Energia B. Mare 
TX. Energia Fălticeni — Energia 1 M*ai

Ploești
X Locom. C-ța — Dinamo B?rlad
XT. Progr. Suceava — Energ. Cîmpina
XTI Energia Reșița — Energia Uz. 

Tr. Or Stalin
A. Dinamo B cău — Enema Moreni
B. Progr. Sibiu — Locom. Cluj

BASCHETBALISTELE DE LA 
VOINȚA ÎNVINSE ȘI ÎNVING- 

TOARE IN POLONIA
In cadrul turneului pe care l-a 3 

treprins în Polonia, selecționata fed 
nină de baschet a asociației Voința 
susținut primul meci la Gdansk un 
a fost învinsă de reprezentativa as 
ciației Start, cu 57—55 (34—36). In I
doilea joc, des-fășurat la Lodz, sele 
ționata Voința și-a luat revanșa învB 
gînd Start cu 71—54 (34—29). Cele m 
bune jucătoare din echipa romînă 
Hortensia Magdir., ‘Octavia Cucud 
Hanelore Kraus, Elena Roșu.

AMINAREA LINEI COMPETIȚII) 
FOTBALISTICE

Etapa a IlI-a din Cupa regiunii Buci 
rești la fotbal — rezervată echipelor I 
copii — programată pentru 29 septembd 
se amînă pentru data de 6 octombrl

..CUPA REGIUNILOR” LA VOLE
Teri au hxcejnit la Tg. Mureș întred 

iile finale ale „Cupei regiunilor”, <J 
ganizată pentru echipele masculine ] 
feminine. La eceastia competiție pari 
cipă echipele feminine ale regiunii] 
Oradea, Pitești, Constanța, Timișoara! 
cele masculine din Oradea, Cridovl 
Constanța și Regiunea Autonomă Ml 
ghiară. Competiția ia sfîrșit duminică]

ACTIVITATEA LA LUPTE
• „Cupa orașelor**  la lupte libere. 1

ultima etapă s-au înregistrat următol 
rele rezultate: Tulcea-București 2-14, I 
Mare-Oradea 5-11, Tg. M'ureș-Cluj 64 
Hunedoara-Lugoj 11-5, Artid-Reșița 141 
(neprezenfare). Mîine se desfășoară ml 
ei urile: Galați-Sinaia, Sf. Gheorgh
Orașul Stalin.
• Intre 1 și 3 octombrie se va dd 

fășu-rai la București, la sediul C.C.F.] 
din str. V. Conta nr. 16, consfătuiri 
metodică a antrenorilor și arbitrild 
(de categoria I). care au fost invitai

FINALA CAMPIONATULUI
DE MOTOCROS A.V S.A.P. ,

In cinstea zilei de 2 octombrie 1 
Ziua Forțelor Armate ale R.P.R. —Asl 
ciația Voluntară pentru Sprijinirea J| 
parării Patriei organizează la Bucure» 
finala campionatului A.V.S.A.P. de ml 
tocros. La această competiție sportivi 
care se va desfășura în ziua de 2 octonl 
brie, începînd la orele 8,45, particiq 
echipe din toate regiunile țării, caliil 
cate din faza precedentă a campionat! 
lui. I

Traseul concursului se întinde de I 
parte și de alta a șoselei Bucujrești-D| 
dești Cioplea și este format din terJ 
accidentat, cîmple, arătură, pădure 1 
teren mocirlos. El măsoară 50 km. pe! 
tru bărbați și 30 km. pentru femei, 1 

CAMPIONATE REPUBLICANE I
HANDBAL. Campionat republicai 

caț. B masculin, București : Locomol 
va G.N.—C.S.A. Constanța; Sighișoara! 
Voința—Progresul Odorhei; Sibiu ; I 
nergia—Energia I.C.M. Reșița; Ba-căil 
Progresul—Știința Galați; Tg. Mured 
Dinamo—Dinamo București; VariaJ 
Recolta—Progresul Arad. I

TENIS DE MASĂ : Campionat repa 
blican pe echipe. Feminin. Bucureștii 
Voința P.S.—Flamura roșie; Energia! 
Știința ; cluj : Progresul—Voința ci 
rei. Masculin. București : Flamura rd 
șie—Voința L.M.; Energia—Știința; R4 
șița ; Energia — Progresul București 
Tg. Mureș : Dinamo—Voința Arad] 
Cluj : Progresul—Progresul Satu Mari

RUGBI. Meciuri în cadrul sferturi 
lor de finală ale „Cupei R.P.R.j 
București : Energia I.S.P. — Știinl 
I.M.F.; Energia M.T.D.—Energia Mini 
Tîrnăveni : Energia—Știința Timișoaw 
Ploeștii : Energia—Dinamo Bucureșq
Restanțe din campionatul categ. A^ 
București : Locomotiva Gr. Roșie—Enel 
gia Petroșani; Locomotiva P.T.T.l 
Știința Inst. Mine.

ATLETISM. Cluj : Finalele campid 
natelor republicane.

IN CAPITAlLĂ
LZi I

Fotbal. — Stadionul Giulești, ora 16,1 
Locomotiva. Gara de Nord — Știinl 
Iași (cat. B). Teren Energia-Dud ești 
ora 15,30 Energia 23 August București 1 
FI. Roșie F.C. București (cat. C). j

Baschet. — Sala Floreasca de la oii 
18,30 Dinamo Tg. Mureș—Dinamo Tbl 
lisi, Dinamo București—(iwardia Pel 
ion ia. J

Tenis de masă. — Sala Voința (stl 
Austrului 33) Voința Prestări Servi-cl 
Buc. — Flamura Roșie București (f| 
Sala Inst. Parhon (fost CSP) — Bd. I 
Martie — ora 17,30 Energia București J 
Știința București (f), Flamura, Roșii 
București — Voința L.M. București (ml 
ora 19 — Energia București — Știind 
București (m). |

Box. — Sala Giulești, ora 19, finalei 
competiției „Centura campionilor**.  |

MiINE
Ciclism. — Cursa Victoriei, ora 8,3o| 

plecarea din. fața Casei Centrale a Ad 
matei (Calea Victoriei).

Fotbal. — Stadionul 23 August, ora 13.3 
Romînia-Iugoslavia (juniori), ora 15.3 
Romînia-Iugoslavia (A — camptond 
mondial). Teren Dinsmo Obor, ora 8,j 
ITinamo București-Flamura Roșie Giud 
giu (jun), ora 10,15 Știința București 
Energia 1 Mai Ploești (cat. B). Temej
C.A.M.  ora 9. C.C.A.-Energia Medgidfl 
(jun). Teren Laminorul, ora 8. Progresu 
CPCS-Locomotiva MCF (jun). Tere] 
Progresul FB, ora 9. Progresul FB-Ener 
gia 1 Mai Ploești (jun).

Rugbi. — Jocuri în categoria A. La 
comotiva Grivița Roșie — Energia Pe 
t.roșani, teren Parcul Copilului or 
10,30 Locomotiva PTT — Știința Tnsl 
de Mîine, teren Locomotiva PTT or 
11,30.

Jocuri în Cupa R.P.R. Energia I.9.P. - 
Știința I.M.F., teren Tineretului 
ora 9. Energia M.T.D. — Energia Mint 
teren Tineretului IV, ora 10,30.

Baschet. — Sala Flore?sca, de la or 
19. Dhamo București-Dinamo Tg. Mu 
reș, Dinamo Tbilisi-Gwardia Polonia.

Handbal. — Teren Giulești I, ora 14 
Locomotiva G.N.-C.S.A. Constant 
(mase. cat. B).



A C TJJ..A R I : VĂ : M Ă
In lumea „sportului 

o regină
Desigur, ne referim Ia victoriile 

tenismanei de culoare Althea Gibson 
care cîștigînd în această vară Wim- 
bledomil și recentele concursuri de la 
Forrest Hills a devenit incontestabil 
racheta feminină nr. 1 a lumii. Să 
nu uităm că la Forrest Hills (cam
pionatele S.U.A.J victoria ei a fost 
triplă. Althea Gibson a cîștigat ușor 
simplul (6—3, 6—2) în fața Louisei 
Brough, fostă de mai multe ori cam
pioană la Wimbledon, apoi și-a în
scris numele pe lista învingătorilor 
Ja probele de dublu femei și dublu 
mixt. Un succes complet, deci, o con
sacrare definitivă pentru această pri
mă sportivă neagră care devine cam
pioană mondială la tenis. Fiindcă 
știut este că deși nu există un 
campionat mondial oficial la tenis, o 
victorie la Wimbledon (mai ales cînd 
este completată de alte succese ma
jore) echivalează cu titlul suprem.

De fapt, contrastul de culoare din
tre supranumele dat tenisului 
noua campioană mondială nu 
chiar atît de esențial pe cît ar vrea 
occidentalii să ne facă să credem. 
Doar, denumirea de „sport alb" vine 
de la echipamentul imaculat, tradi
țional în tenis, și nicidecum de la

și... 
este

Jucătoarea americană de tenis Althea Gibson 
'esie posesoarea unui stil in care armele principale 
sînt serviciul foarte puternic și atacul la fileu. 
Jat-o, într-o atitudine caracteristică, în timpul unui 
meci pe terenurile de la Wimbledon.

Convorbiri despre șahul iugoslav
Reuniți în jurul unei table de șah, 

ne aflam acum cîteva zile în com
pania mai multor membri ai carava
nei șahiste a Energiei, revenită nu 
de mult din turneul întreprins în Iu
goslavia. Jucătoarele, Rodica Mano- 
lescu și Alexandra Nicolau, maeștrii 
Petre Seimeanu și Paul Voiculescit, 
antrenorul 1. Silberman și președin
tele secției de șah a asociației Ener
gia, M, Alcaz, toți aveau cîte ceva 
de spus despre frumoasa călătorie 

ei sportive. Fiindcă — nu

6 > • 
de spus 
și roadele 
e greu de ghicit — vizita la redacția 
noastră a acestor șahiști se explică 
mai ales prin faptul că ei se întor
ceau victorioși din turneu (cei în
vinși sînt mai scumpi la vedere, de 
obicei...). Trei meciuri — trei victo
rii, acesta este bilanțul călătoriei în 
Iugoslavia a șahiștilor de la Energia. 
Revanșa acordată echipei Palanka 
(învinsă anul trecut cu 15—9) s-a 
soldat cu o victorie și mai conclu
dentă : 16—8. Au urmat alte două 
întâlniri, la Jesenițe și Ljubljana, ter- 

” cu victorii la scor: 
remarcat că în rîn- 

adverși figurau 
ca Puc, Lukici, Vu-

minate amîndouă 
8—3 și 7—4. De i 
du] echipierilor 
maeștri cunoscuți i 
kovici, Vasilievici.

— Nu băieții, ci fetele noastre 
Sînt însă adevăratele performere ale 
acestor meciuri — ne spune antre
norul Silberman. — Din opt partide 
susținute, ele au lăsat adversarelor 
o singură remiză. Este încă o 
furie a progreselor pe care le 
șahul feminin la noi în țară...

Ne-afn întors privirile către 
de șah, pe care piesele desenau în 
complicate arabescuri o poziție din- 
tr-o partidă jucată de tînăra șahistă 
Alexandra Nicolau, în meciul cu 
Palanka.

măr- 
face

tabla

altitudine!

■ ■■

în

alb“ domnește astăzi
neagra
culoarea pielii concurenților. S-a în
cercat, totuși — în tenisul nord-ame
rican — a face să circule tocmai a- 
cest sens viciat al noțiunii, anume 
că tenisul trebuie rezervat exclusiv 
pentru oamenii albi, că negrii n-au ce 
căuta în acest sport „aristocratic". 
Este concepția oficială (sau cel puțin 
oficioasă) care a domnit pînă de cu- 
rînd pe terenurile de tenis din S.U.A.

Este lesne de închipuit cît de greu 
i-a fost Altheei Gibson să-și facă loc 
în lumea sportului alb de peste o- 
cean, cîte piedici i-au fost puse în 
cale, cîte amărăciuni i-au fost sortite. 
Este motivul principal pentru care 
fosta copilă-minune, care prin forța 
talentului ei a înfrînt granițele segre
gației rasiale, pătrunzînd în acest 
„domeniu rezervat" al elitei yankee, 
n-a putut decît atît de tîrziu (Ia 29 
de ani) să obțină consacrarea meri
tată. Americanii au fost nevoiți s-o 
accepte pe terenurile de tenis, așa 
cum au trebuit să renunțe la multe 
dintre legile draconice ale discrimi
nărilor rasiale, sub presiunea mase
lor populare.

Este de notat că începutul pătrun
derii oamenilor „colorați" în tenis 
l-au fă-cut cu cîțiva ani în urmă ju

cătorii sud-americani, din 
rîndurile cărora s-au ri
dicat asemenea mari 
campioni cum sînt Se
gura și Gonzales, astăzi 
amînd'oi trecuți la profe
sionism. Pancho Gonzales, 
campionul mondial prdle- 
sionist, este astăzi necon- 

a 
o 

în 
Și

testat prima rachetă 
lumii, el demonstrînd 
adevărată supra-clasă 
fața așilor australieni 
nord-americani.

După tenisul masculin, 
iată că și cel feminin a 
așezat pe treapta supre
mă o reprezentantă de 
culoare. Althea Gibson a 
cucerit titlul mondial, 
dar și ceva în plus... Ea 
a cîștigat un punct pre
țios în fața tradițiilor ri
gide, de 
cramponează 
„gentlemeni" 
renurile de 
Apus.

care se 
încă 

de pe 
tenis

mai 
unii 
te
ci in

RADMILA PEȚARSKA

ALEXANDRA NlCOLAU

Jucătoarea care avusese albele, ne 
explică cu lux d'e amănunte cum a 
condus atacul în această poziție 
(am adăuga noi — foarte justifi
cat — ...„ în cel mai pur stil clasic").

— Așezarea mai activă a pieselor 
mele, m-a îndemnat să încep un a- 
tac la rocadă, deschizînd coloana 

„h“. Eram atît de sigură de forța 
atacului, incit tni-am permis să sa
crific calul din centru, apoi să dau 
un turn pentru nebun. Pînă. la urmă, 
se pare că am calculat bine, fiindcă 
atacul s-a încheiat cu tin mat pe 
tablă...

Și intr-adevăr, mutările pe tabla 
de șah duc inevitabil la acest dez
nodământ: 14.h5! c6 15 h:g6! c:d5
16. T:h7 C:g6 (la 16...Df6 17.C:d5 ar 
fi curmat repede rezistența negrului)
17. T:g7+! R:g7 18.DI16+ Rg8 19.Ng5
Dd7 2O.C:d5 Te6 21.NÎ6! ..............
de „blocarea" cîmpului e6) 
22. C:f6 mat...

Dar participarea la cele 
ciuri cu echipele iugoslave 
tată cu o foarte frumoasă 
pe litorarul Mării Adriatice) n-a a- 
duș șahiștilor de la Energia numai 
satisfacții de ordin sportiv, ci a fost

(profitînd
21.. T:f6

trtei me- 
(comple- 
excursie

LA ȘAH FEMININ

Romînia— Olanda 
2*

A1 doilea tur al meciului 
minin de șah Olanda—Romînia s-a 
desfășurat joi după-amiază 
orașul Utrecht. De data aceasta 
șahistele olandeze au depus o re
zistență acerbă, luptînd cu ardoa- 
e pentru înscrierea punctului de 

onoare. Aceasta le-a reușit la ma
sa l-a, unde maestra internațio
nală Fanny Heemskerk a între
cut pe campioana noastră Maria 
Pogorevici, care s-a apărat inexact 
în fața unui atac la rocadă. Jumă
tatea de punct care era necesară 
pentru victoria finală a echipei 
R.P.R. a fost obținută în schimb 
de Margareta Teodorescu, care a 
respins orice încercări de a schim
ba soarta luptei, din partea adver
sarei sale Van Aalst, obținîn-d re
miza.

Șahistele noastre revin în țară 
astăzi, fiind așteptate să sosească 
cu avionul de ora 16,35 la aero
portul Băneasa

DE LÂ WHITE CITY LA STADIONUL „RUDOLF HARBIG”
• Atleții englezi și polonezi in luptă cu... ploaia, f Moens speră 

bată recordul la Dresda
proape un tur întreg de stadion, com
plet epuizat. Timpul lui Pirie: 15:09,2. 
Evident, pista desfundată și vîntul 
rece și-au dat contribuția la înfrînge- 
rea acestuia.

Mai puțin influențate de timpul ne
favorabil au fost săriturile și arun
cările, dintre rezultatele cărora este 
de notat mai ales săritura de 7,70 m. 
a lui Grabowski, performanță care 
constituie un record al stadionului 
White City. De notat, totuși, că în 
acest meci n-a fost stabilit nici un 
record național, de ambele părți.

să-și

Nimeni nu s-ar fi așteptat ca în- 
tîlnirea revanșă de atletism din
tre Marea Britanie și R. P.

Polonă, desfășurată miercuri în noc
turnă pe stadionul White City din 
Londra, să se transforme în meci... 
triunghiular. Și totuși pe pistă a a- 
părut un al treilea concurent și chiar 
unul extrem de redutabil, anume — 
ploaia... Intr-adevăr, atleții englezi și 
polonezi au avut de înfruntat acest 
adversar comun care, bineînțeles în 
loc să stimuleze întrecerea, a influen
țat negativ în special probele de a- 
lergări, adăugind secunde și zecimi 
în plus la majoritatea timpurilor. 
Printre excepții se numără, totuși, 
cursa de 5.000 m. care a oferit o 
dispută pasionantă și a însemnat o nouă 
confirmare a tînărului fondist britanic 
Knight, învingător cu timpul 13:57,6. 
Sub 14 minute a alergat și polone
zul Chromik, învins pe ultimii metri 
(13:59,9). Al treilea a sosit compa
triotul acestuia, Zimny 14:04,0. Dar 
unde a rămas recordmanul mondial 

Gordon Pirie ? Acesta se afla la a-

șah 
mic 
km.
spa-

un excelent prilej de cunoaștere a fe
lului în care se desfășoară activitatea 
la șah în această țară. Șahiștii noștri 
au fost impresionați de eleganța și 
perfecta utilare a cluburilor de 
în care au jucat Palanka, un 
orășel industrial situat la 85 
de Belgrad, are un club de șah 
țios, cu o bibliotecă în care poți găsi 
ultimele numere ale publicațiilor de 
specialitate din toate țările lumii. 
Este interesant de știut că fiecare 
dintre cele 6 republici iugoslave are 
cite o federație de șah proprie, forul 
central aflîndu-se la Belgrad.

— După cum știți, probabil, sînt 
mare amator de statistici și docu
mentare în șah, — ne mărturisește 
maestrul Seimeanu. — Ce-am văzut 
însă la sediul Federației de șah din 
Belgrad a întrecut orice vis... Era 
acolo un fișier imens cu mii de par
tide, nu numai ale marilor maeștri, 
ci și ale tuturor adversarilor șahiști
lor iugoslavi, foști sau viitori. Eu și 
cu Ciocîltca neam găsit imediat 

numele trecut în fișe. Vă închipuiți 
ce extraordinară documentare stă la 
dispoziția șahiștilor fruntași iugoslavi!

Este firească această preocupare 
a forului de specialitate iugoslav, da
că ne gîndim că șahiștii din țara ve
cină și prietenă întrețin o foarte bo
gată activitate internațională. Echi
pa din Ljubljana, unde au jucat șa
hiștii noștri, primise nu de mult 
vizita clubului Eckbauer din Berlin 
(de comparat rezultatul: 4—4), iar 
echipa Jesenița se pregătea să plece 
într-un turneu în Italia.

Fără îndoială vizitele reciproce pe 
care și le-au făcut în ultimii doi ani 
șahiștii din R.P. Romînă și R.P.F. 
Iugoslavia sînt deosebit de fructuoa
se și asociația Energia (care a fă
cut primul pas în această direcție) 
merită sincere felicitări

RADU VOIA

pînă la vîrful Minya Konkat... lată un grup din 
care au cucerit recent acest important vîrf (7.590

Mai s’.nt cițioa metri 
cei 20 de alpiniști chinezi 
m.) din munții Tibetului, depunind un ultim efort pentru obținerea splendidei 
lor performanțe. Expediția aceasta, organizată de Sindicatele din R. P. Chi
neză, a fost compusă exclusiv din alpiniști chinezi, în majoritate tineri de- 
butanți in alpinism.

Săritorul in lungime Grabowski 
(R. P. Polonă) în plin efort.

Pe terenurile de fotbal
Miercuri seara s-au desfășurat alte 

două meciuri în cadrul „Cupei Cam
pionilor Europeni".

LA BELFAST, echipa daneză Aar
hus a învins cu categoricul scor de 
3—0 campioana Irlandei de nord, 
Glenavon. intrucît rezultatul din tur 
a fost egal 2—2, echipa daneză se 
califică pentru meciul următor.

LA DUBLIN a avut loc întilniren 
dintre campioana Angliei Manchester 
United și campioana Irlandei, Sham
rock. Campionii Angliei au luat 
start bun, terminînd învingători 
scorul de 6—0.

■un 
cu

ALTE REZULTATE t
(tineret) — 
(3—0). Go
de Greaves

LA LONDRA: Anglia
Bulgaria (tineret) 6—2 
lurile au fost marcate
(2), Haynes (2), Brabrock și Acourt

200 m. — Shenton
400 m. — Swatowski

800 m. — Johnsotl 
; 1.500 m. — Wood 
; 5.000 m. — Knight 
; 110 m.g. — Hildreath
400 m.g. — Metcalf 

3.000 m.o. — Krzysz-, 
lungime —■ 
înălțime —>

Pînă la urmă, britanicii s-au doi 
, vedit mai bine „aclimatizați" cu ploaia 

și au reușit să cîștige confruntarea cu 
oaspeții lor: 80—77 la bărbați și 
38—35 la femei. t

Iată rezultatele diferitelor probe: 
BĂRBAȚI: 100 m. — Jarzem'oowski 
(Pol.) - -

! (Ang.) 
(Pol.) 
(Ang.) 
(Ang.) 
(Ang.) 
(Ang.) 
(Ang.) 
kowiak 
Grabowski (Pol.)' 7,70;
Skupny (Pol.) 1,98; prăjină — Krze-, 
winski (Pol.) 4,34; suliță — Sidlo' 

(Pol.) 82,54. FEMEI : 100 m. —> 
Janiszewska (Pol.)) 12,3; 200 m. —« 
Janiszewska (Pol.) 24,4; 800 m. — 
Leather (Ang.) 2:08,7; lungime —• 
Ghojnaka (Pol.) 5,83; înălțime —• 
Bignal (Ang.) 1,60, 80 m.g. — Quin- 
ton 11,5.

Incepînd din 1951, în fiecare toam
nă are loc la Dresda concursul 
memorial „Rudolf Harbig", cin

stind amintirea fostului recordman 
mondial pe distanțele mijlocii, de la 
400 m. pînă la 1.500 m. In acest an, 
concursul acesta, devenit tradițional, 
a fost programat pentru mîine, cînd 
și-au dat întîlnire pe stadionul din 
Dresda o serie de atleți fruntrși din 
Europa.

Cu deosebit interes este așteptată 
cursa de 800 m. „in memoriam Ru-; 
dolf Harbig", la care și-au anunțat 
participarea, printre alții, belgianul 
Roger Moens (actualul deținător al 
recordului mondial), polonezul Ștefan 
Lewandowski, suedezul Dan Waern, 
cehoslovacul Stanislas Jungwirth.

Va cădea oare din nou recordul 
mondial pe 800 m. ? Nu este exclus, 
dacă ne gîndim la declarația ce ne-a 
făcut-o Roger Moens cu prilejul re
centei sale vizite la București: „Con
sider toate recordurile mondiale exis^ 
tente ca foarte slabe... Personal ma 
simt în stare să cobor sub 1:45,0 (I) 
cu condiția, însă, să mă decid la ari-, 
trenameniele tari, „sistem Zat mek— 
Jungwirth". Ceea ce e foarte greul..."

pentru învingători, respectiv Debîrskî 
(2).

LA GRAZ : Grazer A.C. — Dinamo 
Tbilisi 2—1.

LA RUSSE ; Aripile Sovietelor, 
Kuibîșev — Dunav Russe 2—0.

★
Duminică 6 octombrie se va des-, 

fășura la Budapesta întîlnirea inter? 
națională dintre reprezent; ti ele Uni 
gariei și Franței. In ambele there se 
fac intense pregătiri. Reprezentativa 
maghiară va alinia probabil ; ceea ți 
formație ca și în meciul cu. U.R Ș.S., 
iar echipa Franței, care va lua startul 
cu acest prilej în sezonul de toamnă, 
va avea în formație pe UjTdr, Pen- 
verne, Kaelebel, Marche, portarul Co
lonna etc.



INAUGURAREA SEZONULUI UE BASCHET Sesiunea International a
Un turneu de valoare europeană începe astăzi 

în sala Floreasca • NU 
CIZARI

După o pauză destul de îndelunga
tă, întreruptă doar de puținele com
petiții organizate în timpul verii, 
activitatea baschetbalistică din Capi
tală este reluată azi printr-un inte
resant turneu, a cărui importanță 
este reliefată în primul rînd prin 
renume!e echipelor participante. Aso
ciația sportivă Dinamo, inițiatoarea 
întrecerilor, a asigurat deschiderii 
sezonului de toamnă un cadru cores
punzător și nu ne îndoim că jocurile 
pe care Ie vom vedea timp de trei 
zile în sala Floreasca ne vor satis
face și ca valoare și ca spectacol, 
fn plus, spectatorii vor lua cunoștin
ță „pe viu" și se vor convinge de 
avantajele (sau dezavantajele) ul
timelor modificări ale regulamentu
lui de joc.

Intrînd „în subiect" vom sublinia 
in primul rînd participarea echipei 
sovietice Dinamo din Tbilisi, de trei 
.ori campioană a U.R.S.S. (1950, 1951 
si 1953) și "de trei ori cîștigătoare a 
Cupei U.R.S.S. (1949, 1950 și 1951). 
Adăugind la acest impresionant pal
mares faptul că în 1955 s-a clasat 
pe locul secund în campionatul țării 
și că anul acesta, după 17 jocuri, se 
află pe locul 4 (fiind precedată de 
Casa Ofițerilor din Riga-locul I, Di
namo ' ’nscova și T.S.KM.O.) avem 
in față valoarea reală a acestei dem
ne rep-ezentante a redutabilului bas- 
ohet sovietic. Menționăm că cu o 
zi înaintea plecării în Romînia Di
namo Tbilisi a întrecut la Moscova 
eohfpa Burepestnik Alma Ala cu 58— 
43, ceea ce dovedește că formația se 
află în plină formă. Dintre jucători 
se detașează binecunoscutul și apre
ciatul Korkija, fostul căpitan al echi
pei reprezentative a U.R.S.S. și timp 
de 8 ani component de 
„cvintetului" sovietic.

Cealaltă formație străină 
lecționata Gwardia alcătuită pe sche
letul echipei Wisla din Cracovia, una 
din cc’e mai valoroase echipe 
baschet din Polonia (în 
sa intră patru jucători ai

Valoarea echipelor romînești este 
binecunoscută : Dinamo București a 
cucerit campionatul țării de patru 
ori (ultima dată în 1957), iar Di
namo Tg, Mureș a contat întotdeauna 
ca una dintre cele mai valoroase for
mații din provincie

In acest turneu vor fi folosiți ur
mătorii jucători:

DINAMO TBILISI (antrenor Ava- 
lișvili) : Korkija, Abașidze, Kvant- 
zeladze, Minașvili, 'Hazaradze, Go
ff helia, Jghenf, Ințkirveli, AsitașviU, 
Kiladze, Djaparidze, Mirianașviii

GWARDIA POLONIA (antrenor 
J Rudelski): W.awro, Wezik, Pacula, 
Dabrowski, Niewodowski, 
ski, Kooec, Kowalski, 
Mach, Geleta' Czarnowski.

DINAMO TG. MUREȘ 
Martin Elek) : Borbely. 
Zoizon, Buzan Toth' Bokor, G. Be
re gmery, MiUelman, Kary, Kadar.

DINAMO BUCUREȘTI (antrenor 
Gh. Mittlescu): Em, Răducanu Spi
ridon, Niculescu, Cojocaru, Constait- 
tinide, Nagi)' Karagheorghe, Popa, 
BărbulescU' Popooici.

Af«rzinote-
Mojewski,

( antrenor 
Rettegy,

PROGRAMUL TURXEULIT

azi, de la ora 1S.19: Dinamo Tg. 
Mureș — Dinamo Tbilisi; Dinamo 
București — Gwardia Polonia;

mîine, de la ora 19: Dinamo Bucu
rești — Dinamo Tg. Mureș: Dinamo 
Tbilisi — Gwardia Polonia;

luni, de la ora 18.30: Gwardia Po
lonia — Dinamo Tg. Mureș: Dinwno 
București — Dinamo Tbilisi.

Meciurile se dispută in sala Flo
reasca. Biletele se găsesc la casele 
stadionului Dinamo și la casele sălii 
Floreasca.

SOFIA

HOTARIRt . CI DOAR PRINCIPII — IN PROBLEMA 
IN ALCĂTUIREA CLASAMENTELOR PE ECHIPE • 

CHET, POLO ȘI HOCHEI

această hotărîrc devine eficientă nu 
de la ediția din 1964, ci chiar din cea 
următoare — 1960, J.O. de la Roma. 
S-a făcut excepție numai pentru gim
nastică, în care se vor mai face ase
menea clasamente la ediția de la Ro
ma, cu precizarea că echipele vor fi 
formate din 5 concurenți, primii 4 
urmînd să conteze în clasamentul pe 
echipe.

In sfirșit, o hotărire foarte impor
tantă. privind tot ediția din 1960, este 
aceea ca Ia fotbal, polo pe apă, bas
chet și hochei pe iarbă, să nu fie ad
mise decît 16 echipe participante. In 
cazul mai multor înscrieri. Fede
rațiile internaționale au datoria de a 
îixa pe participant prin turnee pre
liminarii sau alte criterii. Este, deci, 
extinderea procedeului aplicat la fot
bal în ediția de la Melbourne.

Credem că este interesant să no
tăm cîteva propuneri formulate în 
timpul discuțiilor și care au fost res
pinse de plenul C.I.O. Astfel, s-a 
respins propunerea înlocuirii cu sune
te de trompete a imnurilor naționale la 
festivitățile de premiere, ca și adop
tarea „ritului elenic" (încununare cu 
ramuri de măslin). O propunere ex
trem de importantă a fost aceea for
mulată de K. Andrianov, conducă
torul delegației sovietice, care a cerut

27 (prin telefon de la tri
misul nostru special).

Sesiunea C.I.O. a oferit 
celor care au urmărit-o 
o veritabilă surpriză... 
deși lucrările sale urinau 
in cursul zilei de simbătă, membrii 
înaltului for olimpic s-au dovedit mai 
rapizi decît ne așteptam și au pus 
punct discuțiilor cu 24 de ore mai de 
vreme. Astfel că la ora cînd telefo
nez sesiunea 1957 a C.I.O. este de 
acum încheiată.

Trebuie subliniat faptul că acest e- 
pilog grăbit se datorează mai ales 
faptului că C.l O. n-a rezervat spa
țiul așteptat discuțiilor privitoare la 
problema definirii amatorismului o- 
iimpic. Sesiunea s-a rezumat la fi
xarea unor indicative, care să ajute 
Federațiile sportive internaționale Ia 
fixarea definițiilor lor proprii asupra 
amatorismului. Nu poate fi trecut cu 
vederea faptul că aceasta este în di
rectă contradicție cu cele declarate 
de d. Avery Brundage in cuvântul de 
deschidere, cînd d-sa a emis părerea 
că este necesară o unificare a tuturor 
acestor, definiții, sub egida olimpis- 
mului

Hotâririle sesiunii C.l O în această 
problemă nu pot fi privite decît ca 
anumite completări ale textelor exi
stente in regulile olimpice (..Olym
pic Rules*).

In continuare, pentru a rămîne in 
nota de surpriză care a caracterizat 
acest sfirșit de sesiune, s-a modificat 
hotărirea anterioară asupra elimină
rii clasamentelor pe națiuni la anu
mite sporturi. Anume, pentru ciclism 
de șosea, pentatlon modern și călărie,

Ml încheiere 
îndeaproape 
Intr-adevăr, 
să ia sfirșit

99

bază al

este se-

de
componența 
naționalei).

Viorel Manciu a preluat 
conducerea in concursul 

celor mai buni pentatloniști
Concursul celor șase pentatloniști 

ai lotului republican continuă să se 
desfășoare în aceeași atmosferă de 
luptă îndîrjită, încordată, de neevitat 
pentru o competiție cu scop de veri
ficare și selecție în vederea campio
natelor mondiale. Joi, în proba de 
scrim;". Victor Teodorescu și-a confir
mat calitățile de cel mai bun trăgă
tor din lot, înregistrînd cel mai mare 
număr de victorii. Proba de pistol, 
desfășurată ieri la Tunari, a prile
juit cel mai bun rezultat înregistrat 
vreodp*ă  la noi într-un concurs de 
pentat’on; 196 p. din 200, la pistol. 
Autorul: Viorel Manciu. După trei 
zile d? întrecere, pe primul loc a tre
cut Vidrei Manciu care se pare că 
își va lua revanșa asupra campionu
lui pe 1956 și 1957, Dumitru Țintea. 
Iată a'tim rezultatele tehnice. Scrimă:
1. V. Teodorescu 13 victorii = 936 p.
2. V. Manciu 11 v. = 872 p.: 3. A. 
Stoenescu 10 v. = 840 p.; 4. W. Roman 
9 v. = 808 p.; 5. D. lonescu 9 v. = 808 
p.l 6. D. Țintea 8 v.=776 p. Tir: I. 
V. Ma-ciu 196/200=1020 i - - - - 
tea 18^/200= 820 p.; 3. 
cu 191/. X)=720 p.; 4.

<.178/200=660 p.; 5.
174/2'0=580 p.; 6.
173/200=560 p. Clasamentul 
trei probe: 1. V. Manciu 2927 p.; 2. 
V. Teodorescu 2786 p.; 3. D. Țintea 
2456 p.; 4. D. lonescu 2385,5 p.: 5. 
Roman 2263 p.; 6. Stoenescu 2150 p. 
Azi la ora 11 are Ioc la bazinul a- 
coperit proba de înot, iar mîine la ora 
10. crosul la Călugăreni.

p.; 2. D. Tin-
V. Teodores- 
A. Stoenescu
W.
D.

Roman 
lonescu 

dună 
2.

LA 6 OCTOMBRIE

Cehoslovacia—Franța la rugbi
Echipa națională de rugbi a Fran

ței își vâ inaugura sezonul inter
național 1957—58. duminică
tombrie, cîhd va juca la Praga cu re
prezentativa Cehoslovaciei. Această 
partidă constituie returul întâlnirii de 
ia Toulouse, cîștigata de francezi cu 
categoricul scor de 28—3. Amintim 
că recent cele două echipa s-au în- 
tîlnit în cadrul Jocurilor Tineretului 
de la Moscova, victoria revenind din 
nou echipei franceze (38—19) după 
țin joc însă mult mai disputat.

6 oc-

ENERGIA PETROȘANI-ȘAHTIOR STALINO 0-4 (0-2)
(prin telefon). Stadio- 

din localitate a 
după-amiazâ meciul 
Petroșani și Șahtior 

este cunoscut: 
favoarea echi-

PetrOfOni ZI 
nul Energia 
găzduit joi 
dintre Energia 
Stalino. Rezultatul 
4—0 (2—0), în 
pei sovietice și de aceea nu mai in
sistăm asupra lui. Vom vorbi mai 
mult despre comportarea slabă a 
echipei locale care s-a arătat departe 
de forma pe care a manifestat-o In 
campionat La înf ringer ea suferită 
joi a contribuit în mare măsură și 
faptul că înlocuitorii lui Crisnic 
(Gram și Mihalache) și Panait 
(Vasiu) nu au dat satisfacție. Vina 
nu este Insă numai a lor ci a tuturor 
jucătorilor care s-au prezentat nepre
gătiți. Din această cauză au jucat 
foarte slab în special în prima re
priză. Apărarea defectuoasă a fost 
ușor depășită de jucătorii sovietici

In schimb, Șahtior s-a comportat

excelent: înaintarea a combinat
simplu dar eficace (din cîteva pase 
ajungea Ia poarta Energiei) iar 
apărarea, a stăvilit cu succes rarele 
atacuri locale. Cele patru goluri au 
fost marcate de Boboșko (min. 2)? 
Vasiu (autogol, mirt 17), Fedosov 
(min. 48), Ponomarenko (min. 53). 
Arbitrul C. Mit ran a condus bine.

/. Zamora — corespondent

Voleibalistele și handbaliștM 
de la Voința pleacă in Polonia

.Miine dimineață pleacă în Polonia 
selecționatele feminină de volei și 
masculină de handbal ale asociației 
sportive Voința. Echipele romînești 
vor susține între 1—10 octombrie 
două meciuri In diferite orașe din 
Polonia.

DEFINIRII 
TUR NEE 

PE IARBA

AMATORISMULUI • PRE- 
PRELIMINARE LA BAS-

ca în programul olimpic să fie trecute 
toate probele feminine recunoscute de 
Federațiile internaționale respective 
(cum ar fi, de pildă, baschetul sau 
canotajul academic). Ar fi vorba 
deci de modificarea art. 29 din ,.O- 
lympic Rules", care prevede partici
parea femeilor la J.O. In privința ■- 
cestei propuneri ,s-a amînat darea 
hotărîrii pentru viitoarea sesiune de 
la Tokio, din anul următor.

In încheiere, C.I.O. a procedat la a- 
cordarea unor trofee. Cupa „Baron 
Coubertin" a fost remisă Federației 
italiene sportive a surdo-muților pentru 
buna organizare a Jocurilor mondiale 
ale surdo-muților. din această vară. 
Trofeul „Bona Cossa" a revenit Co
mitetului național olimpic al Austra
liei pentru organizarea ultimei ediții 
a J.O. Trcfeul ,.Mahomed Daher" a 
fost acordat caiacistului suedez Frie- 
drikson, care, după cum se știe, a 
cîștigat cite două titluri la ultimele 
trei ediții âle J.O.

In comunicatul de închidere a se
siunii C.I.O., forul suprem olimpic) 

pic al R. P. 
lui său, (, 
pentru frumoasa primire și buna or
ganizare a lucrărilor.

RADU URZICEANU

e mulțumiri Comitetului olitn-
7. Bulgaria și președinte- 

generalul Vladimir Stoicef,

Turneul a luai sfîrși
cu victoria Bulgariei

SOFIA 27, (prin telefon de la tri
misul nostru special).

In ultima zi a întrecerilor Romînia 
a întrecut Italia cu 3—0 (10,9,9) 
după un joc destul de animat și în 
care echipa noastră s-a comportat 
bine în momentele 
joace. In al doilea 
Uniunea Sovietică a 
tot cu 3—0 (6,9,2).

Cel mai important 
și chiar at turneului 
pele Bulgariei și Cehoslovaciei, clasate 
pe primele două locuri. După o luptă 
dramatică — în anumite momente — 

de un nivel tehnic

cînd 
meci 
întrecut

a vrut să 
al zilei. 

Franța

zilei —meci al
— a opus echi-

Ș« ridicat, echipa

bulgară a întrecut Cehoslovacia cu 
3—2 (10—15, 15—13, 10—15, 15—-7. 
15—13). Bulgarii au cîștigat datorită 
pregătirii fizice mai bune și jocului 
superior la fileu. Cehii au demonstrat 
și de data aceasta aceleași subtilități 
tehnice pe care le cunoaștem, dar au 
avut totodată o inadmisibil de slabă 
pregătire fizică. S-au remarcat Ghiu- 
derov, Pondalov, T. Simov, Topalov 
(Bulgaria), Laznicika, Paldus, Mușii 
(Cehoslovacia).

Clasamentul final are în frunte e-; 
chipa Bulgariei urmată de Ce
hoslovacia, U.R.S.S., Romînia, Franța, 
Italia.

peste hotare
cadrul campio- 
de fotbal al 

s-au disputat
FOTBAL natului

U.R.S.S.
26 septembrie două întâlniri. Așteptat 
mult interes, meciul desfășurat la

la
cu-------------------- --------
Moscova intre echipele Spartak și Lo
komotiv Moscova a revenit în mod sur
prinzător feroviarilor cu scorul de 2-1 
{este cazul să precizăm că cele două

Un nou record și două mari surprize la atletism
(Urmare din P°g I)

Tiberiu Arde- 
în 14.6 
zecimi

campionul pe 1956, 
leanu a terminat alergarea 
sec., timp mai bun cu două 
de secundă decît vechiul record (Mir
cea Ursac, 14,8 sec.. București. 20.10. 
1956). Atletul Științei și-a confirmat 
excelenta sa formă realizînd și tn fi
nală un timp foarte bun: 14,7 
fată rezultatele finalei: 
ARDELEANU (Știința) 
Mircea Ursac (Dinamo) 
Gh. Stanei (Loc.) 
Dincă (Loc.) 15,3 
nescu (Din.) 15,7 sec. 
(Loc.) 15,8 sec.

Și acum, despre surprize. Adevărata 
„bombă" a zilei a constituit-o re
zultatul final al probei de aruncarea 
greutății bărbați. Campionul națio 
nai la aruncarea greutății pe anul 
1957 este reprezentantul Științei, 
Constantin Crețu. Kemarcabil nu 
este numai că i-a învins pe cei doi 
mari protagoniști, Aurel Raica și Ni- 
colae Ivanov, ale căror rezultate sînt 
inferioare 
faptul că 
formanță: 
al treilea 
timpurile, 
„ilustrul 
la Cluj să producă surpriza campio
natelor, 
campion

15,0 
sec.

scc.
1. TIBERIU
14.7 sec.; 2.
14.9 sec.; 3- 
sec.; 4 AL
5. P. Pău-

6. E. Ignat

posibilităților, ci îndeosebi 
a obținut o excelentă per- 
16,56 m.. record personal, 
rezultat romînesc din toate 
De fapt, C. Crețu nu este 
necunoscut" care a venit

El a mai cucerit titlul de 
în 1955, întreeîndu-i — tot 

la Cluj — pe Ivanov și A. Raica. 
Iată evoluția sa: 1953: 13.27 m.;
1954: 14,60 m. ; 1955: 15,20 m.;
1956: 15,52 m. Rezultatele probei :
1. CONSTANTIN CREȚU (Știința) 
16,56 m. (15,73; 15,39; 16,56; 16,09; 
15,91; 15,97); 2. N. Ivanov (Din.) 
15,93 m.; 3. A. Raica (C.C.A.) 15,80;

R. U.

echipe se voi' rc-i..,„.:i .a 1 noiembrie 
eu prilejul finalei „Cupei U-R.S.S.”). Ce 
de el doilea joc a avut loc la Chișinăi 
și a opus formația locală BurevesVna 
echipei Dinamo Kiev. Jocul a luat sfîr 
șit cu scorul 
delor.

de 1-0 în favoarea

ATLETISM

4. D. Stoian (Din.) 14,05 m.; 5. 1
Oiștea (Loc.) 12,64 m.

A doua surpriză a zilei s-a produs 
la aruncarea discului femei, unde re
cordmana țării, Lia Manoliu, a fost 
întrecută — nu de Paraschiva Lucaci, 
așa cum era mai de așteptat — ci dc 
.Melania Silaghi care, întocmai ca și 
C. Crețu, a obținut cu 44,05 m. un 
îecord personal și a treia performanță 
romînească. Rezultate: 1. MELANIA 
SILAGHI (Voința) 44,05 m.; 2.
Lia Manoliu (Energia) 43,23 m.; 3. 
Paraschiva Lucaci (Știința) 42,97 m.;

N. Bat&u (Voința) 41,73 m.; 5. 
Georgescu (Progresul) 39,56 tn.; 
Mariana lonescu (Energiai 
m.
celelalte probe, rezultatele scon-

4.
Geta
6.
39.00

La 
tate.

Lungime băieți: 1. SORIN IOAN 
(C.C.A.) 7.20 m.; 2. C. Tutuianu 
(C.C.A.) 6,95 m.; 3. Tr. Chitul (Ști
ința) 6,89 m.; 4. R. Licker (Rec.) 
6,87 m.: 5. M. Nestor (Șt) 6,58 m.: 
6. A. Georgescu (Loc.) 6.58 m.

5.000 m.: 1. C. GRECESCU
(Din.) 14:37.8; 2. I. Veliciu (Șt.) 
14:48.6; 3. V. Pop (Din.) 14:55.4; 4. 
I. Pricop (Progresul) 14:56.2.

400 m. BARBAȚI : I. I. WIESEN- 
MAYER (Din.) 47.9 sec.; 2. Ilie Sa- 
vel (Din.) 
(Șt) 49,3
50,3 sec.;
51,1 sec.

100
(Loc.) 12.2 sec.;
(Loc.) 12,5 sec.;
(C.C.A.) 12,6 sec.;
(Progresul) 13,0 sec. 5.
Stancu (C.C.A.) 13,1 sec.

400 rn. femei : 1. ALEXANDRA
SICOE (Dinamo) 57,3 sec.; 2. Ma- 
rilis Cuțui (Șt.) 57,5 sec.; 3. Aurelia 
Lipoczi (FI. r.) 58,8 sec.; 4. Geor- 
geta Mogos (En.) 59,9 sec.; 5. Ana 
Czuli (Fi. r.) 60,2 sec.; 6. Ei. Flaișer 
(En.) 63,1.

La ora la care telefonez n-au fost 
comunicate rezultatele finalei de 100 
m. bărbați, care a prilejuit o sosire 
extrem de strînsă. In orice caz timpul 
cîștigătorului este de 10,9 sec. In fi
nală s-au întrecut: Mircea Pop, Ilarie 
Măgdaș, Ștefan Kadar, Ștefan Pri- 
siceanu. Alexandru Stoenescu și Gri- 
gore Enache. .

Campionatele continuă sîmbătă și 
duminică pe stadionul „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej". -

in.

48,6 sec.; 3. Tr. Sudrigean
(Loc.)
(Loc.)

sec.; 4.
5. Gh.

femei :

Ad. Szabo
Ceman

LUȚA 
Bendiu

1. IOANA
2. Letitia
3. Ileana Blăgescu

4. Karin Artz 
Fiorentina

• La Praga a avu*  
loc memorialul de atle
tism „Dr. J?r.da Suk”. 

aruncare a discului atle- 
a obținut rezul-

rn 
tul 
tatul de 91,21 m. Cu acest prilej cu avut 
loc mai multe probe la care au partici
pat ți atieți din R. F. Germană. InitS 
cîteva rezultate: disc temei: Mertovs 
(Ceh.) 52,05 m.; greutate femei: Wernei 
(Germ.) 14,10 m.t ciocan: Malek (Ceh.) 
59,46 m„ Înălțime: Matejka (Ceh.) 2,« 
m.; suliță femei: Brommel (Germ.) 47,Ol 
m.; 80 m. g.: Elberle (Germ.)ll,2 sec.; 
lungime femei: Roskcsna (Ceh.) 5,06 m

proba de 
cehoslovac Mterta

• Zilele trecute a avut loc la Mosco
va un concurs de atletism, la care av 
participat atieți fruntați ai Uniunii So
vietice. Iată principalele rezultate: 29< 
ni.: Sirinzki 21,3 sec., 490 m.: Vanov 
47,8 sec., triplu salt: Creer 16 m.; înăl
țime: Sajenko 2,06 m., 800 ni. femeii 
Ermolaeva 2:08,3, lungime femei: Dva- 
Ilșvlll 6,01 m. și suliță femei: iaunsems 
50,04 rr.

mp: ADA • Zicrul budapestan 
IL AIM „Nep Sport” a alcă

tuit pe baza compete 
țhiOr internaționale din acest an urmă-i 
toarea echipă ă Europei: Cavazzoni (iJ 
bal ia), Kartasev (U.R.S.S.), Kasici (Iuj 
gosîavia), Markovici (Ungctria), BrftaM 
(U.R.S.S.), Mesverdanidze (U.R.S.S.) «
Jezici (Iugoslavia). !

ECHIPA UNGARIEI PENTRU A 19-a OARĂ
CAMPIOANĂ MONDIALĂ

PARIS, 27 (prin telvîo.:).
Au luat sfirșit și ultimele campio

nate mondiale pe echipe de la Pa
ris, respectiv întrecerile la sabie. E- 
chipa Ungariei a dominat campio
natul, cîștigînd fără îmfrîngere pen
tru a 19 oară titlul de campioană 
mondială. De remarcat că în ultimele 
7 ediții, formația R.P.U. a fost ne
întrerupt în fruntea clasamentului. 
Un - ----- ’
nai
va 
cui 
Pe 
iar

rezultat de asemenea excepțio- 
este cal realizat dfe reprezentati- 
Uniunii Sovietice, clasată pe Io 
II în această valoroasă dispută, 
locul III s-a situat R.P. Polonă, 
pe locul IV, Franța.

SABIE
Vineri au început întrecerile peni 

tru stabilirea campionului moridia 
individual la sabie, cu participare^ 
a peste 70 de concurenți. S-au dis] 
pubat asalturile din primele denii 
tururi eliminatorii și dim sferturi 
fina4ă, urmînd oa sîmbătă — ultimi 
zi a „mondialelor" de la Paris -ț 
să se dispute semifinalele și finala 
Din partea țării noastre au pârtiei) 
pat la individuale numai Cornel 
Pelmuș și Tiberiu Bartcș. Pelmuș i 
fost eliminat în primul tur, iar Bar 
teș. reaccidentindu-se la picior, a pă 
răsit întrecerea după tunul II.


