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• Azi la Belgrad: Romînia 
Iugoslavia,

Azi se desfășoară la Belgrad prima 
întîlnire <?e box dintre echipele repre
zentative ale RomSnaei și Iugoslaviei. 
Formațiile sînt următoarele in ordinea 
Categoriilor: ROMJNIA: Puia Ntcolae, 
C. Gheorghiu, I. Mlhalic, D. Done, C. 
Gherasim, M. Stokui. I. Dragnea, D. 
Gheorghiu. Gh. Negrea șl V. Marluțan. 
IUGOSLAVIA: Sarle, Mltzovto, Pano- 
vȘc, Benedek, Mezura, Keiava, Marte, 
Sorșhic, Davidevtc și stretenovie.

OP.GAH Al COMITETULUI PENTRU

ATAT1E
• Echipa R. D. Germane a 
stt, ieri, la București.

so-

De ieri d Lî.pă-amiază tinerii înotători, 
săritori și jucători de polo pe rț>ă ai 
R.D. Germane sînt oaspeții Capitalei 
noastre. Fi se vor întîlni sîmbătă și 
duminică la ștrandul „Dante Gherman" 
eu tinerele speranțe ale natețied romî- 
nești. Reprezentativa de tineret a R.D. 
Germane va participa și la turneul in
ternațional de polo pe apă — „Cupa 
București ’, care se va desfășura între 
8 și 13 octombrie. Herbert Moke condu
cătorul delegației de sportivi germani 
ne-a declarat la sosire: ,.Va fi foarte 
greu pentru noi, ds/r viem să cîști-

RUG Bf
• Azi, Locomotiva Grivița 
șie întîlnește selecționata 
șoviei.

Ro-
Var-

Zilele acesteia, secția de rugbi a co
lectivului Locomotiva Grivița Roșie săr
bătorește o frumoasă aniversare: 25 de 
ani de la înființare. Cu acest prilej 
echipa de rugbi va susține azi la orele 
16 pe stadionul din Parcul Copiluflui, 
o întîlnire internațională în compania 
selecționatei oralului Varșovia, care 
debutează cu acest prilej în capitala 
țârii noasire. In aceasta partidă fero- 
ivlarii vor folosi formația lor din cam. 
■pionat, în care își va face reintrarea 
și internaționalul Vasile Mlădia, mult 
tțmp indisponibil din cauza unui acci
dent.

• Energia Republica învingă
toare în Polonia.

‘‘intîlnind în localițațfta Pifioo (situată 
lîngă Poznan) . .coxtâlnSta Poznania, E- 
nergiia Republica a terminat învingă
toare cu scorul de 12-6 (3-0) ai doilea 
meci susținut în Polonia. Pentru echipa 
romînă. punctele au fost realizate de 
Dumitrescu, 
o încercare) 
lovitură de 
al rom inilor 
Poznania.

Iliescu și Boitenco (cite 
și din nou Dumitrescu (o 
pedeapsă). Următorul joc 
va avea ioc la Kalice cu

BASCHET
i • Echipa feminină 

mai cîștigat patru 
Cehoslovacia.

Energia 
meciuri

pe care

CU Ț. D. N. A
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M ani] esfafii sportive internaționale
Ih C INSTEA ZILEI ARMATEI

LA RH Y C.C.A. a cîștigat fără emoții C. C. A. învingătoare 
OUA revanșa cu Vorwârts în întîiniroa ds volei

t Antecedentele revanșei pugilistice 
[dintre C.C.A. și Vorwărts-Berlin, ca 
,și frumoasa evoluție a unei alte echi
pe germane, S. K. Traktor, la Pl-ești 

[și Constanța, ne îndreptățeau să aș
teptăm mai mult de la gala interna
țională de box de marți seara. Din 
[păcate, optimistele noastre așteptări nu 
iși-au găsit decît o foarte slabă con
firmare. Intr-adevăr, berlinezii au bo
xat crispat, folosind cam des obstruc
țiile, ceea ce a știrbit din spectaculo
zitatea unor partide care se anunțau 
deosebit de interesante (de pi"" 
dintre Dobrescu și Milleck). Ir 

’nea condiții, boxerii bucureșteni, mai 
[caimi, mai tehnici și cu mai multă 
■ finalitate în acțiuni, și-au croit fără 
mari emoții drumul spre victorie, sco- 
[rul de 14—4 în favoarea lor fiind eloc
vent
[ Indiscutabil, meciul cel mai frumos 
s-a disputat în limitele categoriei co
coș, vădind ferma

rildă, cea 
n aseme-

bună în care
VICTOR ȘCHIOPU

Făcînd abstracție de primele două 
seturi, se poale spune că întîlnirea 
de volei dintre echipele C.C.A. și 
Ț.D.N.A, a satisfăcut aseară pe spec
tatorii prezenți în sala Floreasca. 
Jocului variat și fantezist al valoroa
sei formații bulgare, voleibaliștii ro
mîni i-au răspuns cu acțiuni viguroa
se în atac, cu o mai mare constanță 
și în special, cu un final superior, 
fapt care le-a adus victoria pe me
rit, dar după o luptă strînsă: 3—2 
(15—11, 15—11, 4—15,14—16,15—12).

Este drept că ambele echipe s-au 
pus greu pe picioare și credem că 
unul din motive este și lipsa — ex-
pus greu pe picioare și credem

plicabilă — a activității în sală.
Primii care s-au regăsit 

fost componenții formației 
care, cu sobrietatea și eficacitatea lor 
caracteristică», mai ales în acțiunile la

au
C.C.A.

aînf
in continuarea turneului 

întreprins în Cehoslovacia echipa 
Hftiină de baschet Energia Trustul 1 
"onstrucții București a înregistrat un 
frumos succes, cîștigînd toate cele pa
tru meciuri pe care le-a mai disputat. 
Iată rezultatele înregistrate : Energia 
— Podelnoly Praga (liga a n-a) 77-23, 
Energia — Ustelinele Praga (liga I) 
38- 56, Energia — selecționata Liberec 
(liga I) 73-47, Energia (formată numai 
din rezerve) — Lomnice (liga a n-a) 
32-25.

l-a 
le-

PARAȘUTISM
comportare a• Excelenta (

! sportivilor noștri în Bulgaria.
Marți s-au înapoiat în Capitală ve- 

nlnd din R.P. Bulgaria parașutiștii ro- 
tfilni care au participat — alături de 
rarașutiștii bulgari și iugoslavi — la 
Antrenamentele comune în vederea 
&anpionatului mondial ce se va des
fășură în iulie 1953, la Praga.

Cu acest prilej, a avut loc pe aero
portul Musacevo și un concurs la care 
au participat pe lîngă parașutiștii ro
muri — patru maeștri emeriți și opt 
maeștri ai sportului din Bulgaria și 
Iugoslavia. Sportivii noștri s-au com- 
p.ottat excelent cucerind două medalii 
de aur (Flisabeta Popescn, 
Angela), lina de argint 
și trei de bronz — prin

TIR

<
Rezultate tehnice : 

Dobrescu (CCA) b.p. 
(V) ; cocoș : v. ~ ’ 
p. E. Brandenburg 
Cișmaș 
cr 
b.

Ț
(continuare In pag. a 3-a)

In întîropi narea 
lui 7 Noiembrie

CONCURS MOTOCICLIST LA 
SIBIU

Intîmpinînd cea de a 40-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste dine 
Octombrie, colectivul sportiv Voința! 
Sibiu a organizat un reușit concursă 
motociclist pe circuit închis, la car»-, 
a participat un număr de 53 de sparte 
tivi, reprezentînd colectivele Progresul! 
Citii, Voința Timișoara, Progresul Alt- 
ba Iulia, Voința Orașul Stalin, AVSAP* 
Cluj și Voința Sibiu. Concursul a r»*- 
lsvat buna pregătire a numeroși concu-A 
renii, printre care Cristian Doritz șil 
Eduard Heinz (Voința Sibiu), Puiul 
Ovidiu (Voința Orașul Stalin! etc t

/, Dostan și I. Ionescu 
corespondenți

DEMONSTRAȚII SPORTIVE L®.
SATE

in cinstea zilei de 7 Noiembrie, coi 
mitetul raional CFS Urziceni a orga
nizat cîteva demonstrații sportive înț 
mediul sătesc. Astfel, echipa de volell’ 
din Lrziceni s-a deplasat în comunal 
Gîrbovi, susținîod un meci ir» com->» 
pania sportivilor colectivului Recoitafj 
din comună. Peste 500 de țărani aut 
urmărit această f.umoa'ă demonstra— ț 
ție sportivă, manifcstîndu-și dorința cai 
astfel de inițiative să fie continuate...

Demonstrații similare vor mai aveai 
loc în comunele A mășești, Coșereni.. 
Grindu și Dridu. ;

Gh. Doncîu — corespondent j
COMPETIȚII REZERVATE SPOR-* 

TIVILOR DIN ȘCOLI SI O 
SPARTACHiADA FEMININA LAt 

HUNEDOARA
La Hunedoara, cea de a 40-a ani-ii 

ve"sare a Marii Revoluții Socialiste din)- 
Octombrie este întîmpinată și prin nu** 
meroase întreceri sportive. Este vorba,2 
în primul rînd, de o competiție dotată sl 
cu „Cupa 7 Noiembrie", rezervată ele-o' 
vilor școlilor medii și profesionale, cărei) 
se vor întrece la volei, tenis de masă,.! 
atletism, baschet și fotbal. De aseme—•* 
nea a fost organizată „Spartachiadau 
feminină" . la volei, baschet, handbal,,! 
atletism, tenis de masă și tir, compe
tiție care are drept scop angrenareai 
într-o măsură tot mai largă a ele** 
montului feminin în practicarea orga-* 
nizată a sportului.

Gh. Balogh — corespondent:

musca : M. 
Kurt Milleck 

Schiopu (CCA) b. 
(V); pană; E.

(CCA) b.p. H. Kăstner’ 
(V) : ușoară : K. H. Weidner (V) 
b. p. V. Czegell (CCA) ; semimlj- 
loeie : H. Helm (V) b.p. Dobre Pa-, 
vel (C-C-A ); mijlocie-nșoară : șerbu 
Neacșu (CCA) b. p. D. Buchsen- 
schuss (V) ; mijlocie : V. Tiță* 
(CCA) b. p. S. Olesch (V) ; semi* 
grea : Ghețu Velicu (CCA) b. p. 
U. Krause (V) ; grea : D. Ciobotaru- 
(CCA) b. pl G. Siegmund (V). La 
categoria semiușoară, 
tre Gh. Fiat și H. 
mal disputat.

meciul dîn- 
Olesch nu s-a

—:
campionul 

întîlnat 
vechi

Victor Șchio
pe Erich 

internațional, 
se-

[ se află
pu. Deși l-a 
Brandenburg.

'de mai multe ori titular în
> lecționata R.D. Germane, Schiopu a 
’obținut o victorie confortabilă. Mircea 
[Dobrescu n-a putut acționa în voie 
(din pricina repetatelor țineri ale lui 
[ Knrt Mi Keck. Totuși el
[timpul peste adversar, 
o defensivă permanentă, 
lucrînd precis în directe

a fost tot 
obligîndu-l la 
Emil Cișmaș, 
și croșeuri la

MARIUS GODEANU

(continuare in pag. a 3-a)

Frimii fotbaliști romîni Ia Wembley!
jg Săptămîna viitoare, selecționatele noastre de iineret și juniori iau drumul MariC 

Britanii pentru patru jocuri în nocturnă A Popas la Londra, Dublin și Belfast 
și — pentru juniori — probabil și la Liege și Bruxelles

la C.C.A. pe terenurile din 
Sheffield, ' '
alte două echipe rorrrinești se 
prezenta exigentului spectator brita
nic. De fapt, însă, acum e vorba de 
primele echipe naționale romînești 
care vor juca în Miarea Britanic. In
tr-un fel, s-ar putea spune că engle
zii ne datorează mai de mult o re-

Au trecut cîteva zile de la partida 
cu Iugoslavia, epuizantă și pentru 
jucători și pentru... spectatori, și e- 
courî’e și comentariile continuă cu 
însuflețire. Și pe bună dreptare. Cu 
greu se uită o rssemcnea întîlnire de 
fotbal. Atmosfera este deci tocmai 
bună pentru a pregăti intrarea în 
...arenă a unui alt eveniment fotba
listic care — ca noutate și perspec
tivă — poate egala în interes me
ciul cu Iugoslavia: turneu] în Marea 
Britanie ai reprezentativei de tineret 
și turneul în Anglia și Belgia al e- 
cl-.ipei naționale de juniori, a cărui 
dată de începere se apropie (13 oc
tombrie).

Așadar, la un an de la evoluția — 
plină de succes — a fotbaliștilor de

Londra,
Luton și Wolverhampton, 

vor

|A început un nou an universitar la ICF

‘ • Reprezentativele
și juniori ale Romînîei au pk- & 
cat la Belgrad.
Ieri seară au părăsit Capitala, 

dreptînduo spre Belgrad, reprezen-*. 
tativele de juniori și sonlo.ire ate C 
R.PJEl. care vor participa la campion a-C 
tele ev.roprne de t.ir. Din lot fac parte: £ 
ludith 2-loscii, Marieta Juveideanu, v. 
Teresa Qul.uius, Ana Gorelti, Felicia 
lovănescu senioare), I. Yăcziru, I. Giu- y 
glam, E-Z. Străoanu, Iosif Aron și -Ja- v 
cqueline, Svonevschi (juniori'. La nlc- 
care antrenorul iotului, Petre CI mlgiu, > 
ne-a făcui următoarea deH^r ție- ,rRe- ’’ 
prezenta;:vc'e noastre vor 1 ’pit de la 
egal li sgni ou celeîal’.o -'r?tn^.'>nl?v? 
ale o' pnp'ioî’.atelcr ocaparea
unuia «in primele trei iocun-S

Nfctse 
(Ion Negroiu) 
Elena Suciu.

de senioare

leri dimineața, studenții Institutului de Cultură Fizică au trăit bu
curia primelor clipe ale unui nou an universitar, pe care ei îl doresc cit 
mei rodnic. Vechii colegi s-au bucurat de revedere. „Bobocii" în schimb, 
au pășit cu emoție pe sălile Institutului in care abia, au intrat, iar orice 
întîlnire cu un „veteran" a fost un fericit prilej de intrare in atmosferă. 
Pa!-ii vedea ccesi lucru în fotografia noastră, in zlmbetul fericit cu care 
un grup de sin-icrifi din anul I ascultă cuvintele colegului lor Florian 

u Bst-aic aht anul iV. (Foto: L. TIBORji

JUNIORII 
(pe staid io* 
HotspurJ“

acestui

vanșă, după meciul disputat la Bucu
rești în mai 1939. Evenimentele isto
rice, care au dus la cel de al doi
lea război, au determinat însă o... 
mică aminare de 18 ani. Intre timp, 
echipa de tineret a Angliei a și jucat 
la București (în primăvară), făcînd 
mai sigură vizita jucătorilor noștri 
în Marea Britanie.

Importanța și perspectiva
eveniment nu scapă, desigur, nimă
nui. „Tinerii noștri jucători au ne
voie de multe meciuri internaționale 
și în compania unor adversari pu
ternici, de valoare ridicată — ne 
spunea tov. Tudor Vasile, Directorul 
Fotba’ului. Și acest turneu — pe li
nia cehii organizat In iarnă In F 
grpt. Liban și Siria — vine 
pundâ acestei necesități. Am 
gerea că va corespunde și 
și chiar ca rezultate".

Intr-adevăr, tinerii noștri 
vor avea de susținut întîlnfrj dificile 
în compania unor echipe de valoare. 
Iată de aitfet programul 
turnee-

SELECȚIONATA DE 
(JUCĂTORI SUB 23 DE

16 octombrie la Londra 
sul stadion Wembley) Anglia 
tninia.

20 octombrie la Dublin : 
liberă (Eire) — Romtnia.

23 octombrie la Bedfast: 
de Nord — Rcmiilnri.

să răs- 
convhi- 

ca scop

jucători

ce tor două

TINERET
ANI):

faîmo-
— Ro-

(?e

Irlanda

Irlanda

SELECȚIONATA DE 
15 octombrie la Londra 

nul clubului Tottenham 
Anglia — Romînia.

La înapoiere, juniorii se vor oprf 
in Belgia unde vor disputa unul sau' 
două meciuri, dintre care unul cu ea 
chipa Belgiei. Primul meci este pro* 
ieciat pentru data de 16 octom-* 
brie, adică a doua zi după focul da* 
la Londra (drumul din capitala An* 
gliei pînă în Belgia, cu avionul, du
rează circa 30 de minute). Al doilea’ 
adversar urmează să fie cunoscut în 
2—3 zile. S-ar putea ca el să fie 
Standard (echipa tatîia) și în acest • 
caz partida va avea loc la Liege, sau 
Anderlecht (echipa a doua) și atimef 
întîlnirea se va disputa la Bruxelles.

Două amănunte interesante în ie* 
gătură cu jocurile din Marea Brita* 
nie: Primul: toate ce1e patru meciuri 
(trei la tineret și unul la juniori) 
vor avea loc la lumina reflectoarelor 
(începînd de la ora 
21.30 ora romînească), 
și pentru CCA anul 
constitui un handicap , 
noștri reprezentanți. Al doilea: tocul 
de tineret Anglia — Romînia va fi 
condus de un arbitru 
Eire —* Romînia 
dez. Nu au fost 
doi arbitri.

Și acum, ceea 
desigur, peste cele de mai sus: lotu
rile de jucători. Acestea vor infra în 
pregătire de luni, după etapa de 
campionat de duminică. La juniori 
sînt prezenți toți jucătorii eonvGcați 
pentru partidele cu Polonia și Iugo
slavia. plus Mii'.iiil‘'scu 
București), iar la tineret 
care aut fost în iarnă în 
Mijlociu și în vară îa 
Uțu, Cazma. Pahonțu 
VrwRe, Bodo; Nunws*Uer 
Biikossy E»t II. Meszwcs II, D'ou- 
lescu etc. rdus c:t°va nume toi : 
Cacove■^t’*•. Hotei. Georgescu. I otu- 
rile definitive vor ft alcătuite răntă- 
mîna viitoare.

19.30, adică 
ceea ce — ca
trecut — va 

pentru tinerii

francez, iar 
de «iu! nord irLan- 
fîxați încă ceMalțî

ce vă interesează

(Progresul 
fotbaliștii 

Orientul 
Moscova ; 

Stancu. AL
V. Anehel,

(P- S l i



Cu cajmetțțl țțe. T^eț/oȚîenjțțrin țmwi
Povestește un bătrîn petrolist...

Cu un secol în urmă la Buștenari izbucnea din a- 
dineuri, pentru prima oară în Romînia, aurul negru, bo
găție de neprețuit... Și de la acea vreme de pionierat, 
cînd țara noastră a ocupat pentru un timp primul loc în 
lume în ceea ce privește producția de petrol, au trecut 
100 de ani.
100 de ani de 

muncă neîntrerup
tă la sonde sărbă
torește și familia 
comunistului Vasiie 
Șerban, brigadierVasile Șerban

șef la schela Băicoi, pe care l-am 
fiitilnit in zilele din preajma cente
narului, la datorie.

„Cu o sută de ani in urmă, alături 
de alți oameni, bunicul meu a pornit 
să strîngă păcură să muncească pe 
meleaguri îmbibate de țiței. L-a ur
mat tata și acum 35 de ani m-a-tn de
dicat și eu acestei meserii. Nu fără 
mîndrie pot să afirm că viața noastră 
este legată de evoluția și extinderea 
extracției petrolului. Am cunoscut din 
plin viața de petrolist legat de intere
sele stăpînilor străini și băștinași. 
Petrolul pe care-l iubesc ca pe un 
copil și al cărui miros mi se pare 
aidoma celui mai prețios parfum, 
curgea șiroaie (transformat în bani) 
pentru huzurul unui mănunchi de oa
meni, care de cele mai multe ori nici 
nu știau unde se află sondele. Viața 
amară nu cunoaștea nici o rază de lu
mină. Nici o destindere după munca 
grea neomenească. Cinematograful, 
teatruil, cartea sau sportul erau inacce
sibile pentru noi. Sport se făcea, e 
drept. Dar terenurile de tenis și golf 
erau rezervate numai pentru stăpîni. 
Au trecut ani și ani de atunci. Viața 
noastră a căpătat un alt sens. Munca

COMPETIȚII IN CINSTEA
ZILEI PETROLISTULUI

Volei, sîmbătă și duminică pe te
renurile colectivului sportiv Ener
gia Trestul iii, turneu masculin 
cu participarea echipelor : Trestul 
III, selecționata Vlachița, Uzina 1 
Mai. C.S.A. ,Bloc-ulei.

Fotbal. Meciuri amicale după ur
mătorul program : sîmbătă pe te
renul Fero-email : Rafinăria 2 —
Fero-email ; I.M.R. Dacia — Ra
finăria 1 ; duminică teren Locomo
tiva : Energia I.T.A.U. — Locomo
tiva C-F.R. ; teren Dorobanțul : FI. 
roșie Dorobanțul — Energia Unirea.

Handbal . Sîmbătă pe terenul 
Rafinăria 3 : turneu cu participa
rea echipelor Uzina 1 Mai, Rafi
năriile 1, 3 și 6. Duminică finala.
Atletism . Duminică pe stadionul 
Energia concurs cu participarea at- 
letilor din Ploești și Cîmpina.

Popice. Vineri și sîmbătă se des
fășoară la arena Energia întîlnirea 
amicală dintre formațiile Energia 
Conducte-Țiței Ploești și Energia 
Boleslaw Bierut București.

Tenis de masă. Intre 3 și 6 oc
tombrie în sala clubului 16 Fe
bruarie : concurs individual și pe 
echipe cu participarea sportivilor 
din regiune.

Șah. Sala 16 Februarie (5—6 oct.) 
concurs cu participarea șahiștilor 
din colectivele Energia.

Tir. Poligonul Energia (5—6 oct.) 
concurs individual.

este acum o chestiune de onoare, iar 
cei vrednici se bucură de stima și 
respectul tuturor. Orașul nostru (pe 
vremuri sat) s-a transformat complet. 
Blocuri noi care adăpostesc familiile 
muncitorilor petroliști teatrul, cine
matograful, biblioteca, spitalul mo
dern terenurile de sport și multe al
tele au dat un aspect nou orașului 
nostru.

Copiii mei au avut posibilitatea să 
învețe, să îmbrățișeze meseria pe care 
au îndrăgit-o. Ana a învățat meseria 
croitului; Gheorghe este lăcătuș me
canic; lon-rafinor, iar Constantin-teh-

PAGUBAȘ: ATLETISMUL..
Ne-am așteptat ca și la Ploești a- 

fletismul să se situeze în centrul a- 
itenției activiștilor sportivi. Și așa 
este. Numai că în loc să fie vorba 
despre o activitate bogată, despre 
numeroase competiții care să angre
neze tineretul sau să dea posibil!ta
les celor trrlertrti șă se afirm?, totul 
ee rezumă ia o dispută acerbă — ne- 
tezolvătă încă — între antrenori

Obiectul discuției: cine se po-ite 
ocupi de pregătirea elevilor. O dis- 
poziiie’ a secțiunii de învățămînt a 
Sfrtilui Popular regional Ploești dă 
dreptul la aceasta numai școlilor spor
tive de elevi. „Armă" în mîiia pro
fesorului M. Simion. în Ploești se 
află însă, în cal'trt? de antrenor la 
școala sportivă de t urret, Alex. Ma- 
zilu, nume bine cunoscut în lumea 

nolog aici la schela din Băicoi. Și 
fiindcă știu că vă preocupă sportul 
am să vă vorbesc și despre el. Așa 
cum meseria de petrolist este o tra
diție în familia noastră și pasiunea 
pentru sport a prins (e drept de mai 
puțină vreme) rădăcini adinei. Ion 
joacă handbal. Constantin este mem
bru al echipei de fotbal. Eu nu lip
sesc niciodată... din tribune la mani
festațiile sportive și atunci cînd tim
pul îmi permite merg la arena de po
pice să mă întrec cu tovarășii mei de 
muncă.

Ar fi bine să faceți cunoscută și o 
mai veche dorință a noastră: aceea de 
a se dezvolta în măsură egală la 
Băicoi o serie de sporturi pe care co
piii noștri le iubesc. Mă refer în spe
cial la handbal și la tenis de masă.

O INVITAȚIE LA SERIOZITATE!
fa, tot așa nu poate fi con-nu se poate concepe ca un portativ să na aibă la început o cheie, sol sau fa. tot așa nu poate fi con- 

competițle sportivă care să nu fie precedată de o ședință. O șe dință tehnică în care se pun la punct 
mai discută regulamentul întrecerilor și se validează înscrierile concu

Cum 
cepută o 
toate amănuntele de participare, se 
rcnților.

Pentru că nu poate fi făcută nici o 
excepție de la această regulă, absolut 
generală, la Cluj a avut loc ședința 
pentru campionatele republicane indi
viduale de atletism. La aceasta au 
participat reprezentanții celor nouă a- 
sociații care, oameni serioși cum îi

/. WIESENMAYER

știm, au făcut înscrierile cele mai se
rioase cu putință. In funcție de aces
tea, comisia de organizare a alcătuit 
seriile, a tipărit un program, îndepli- 
nindu-și conștiincios sarcinile. Dar 
iată că în ziua întrecerilor au început 
să curgă și surprizele (nu de alta, dar 
cum acesta a fost un campionat al 
„surprizelor", el a ținut să nu se dez
mintă -nici din acest punct de vede
re...). Dar să vedeți despre ce surpri
ze a fost vorba: foarte mulți dintre 

atletismului. El cere ca la centrul de 
antrenament pe care-l conduce să 
poată avea acces și elevii. Argumen
tul: faptul că școlile sportive de elevi 
nu pot cuprinde un număr atît de 
mare de tineri. Și de aci disputa. Ni
meni nu cedează. Cel care păgubește 
sigur este însă atletismul, care in 
Ploești nu-și mai găsește locul prin
tre sporturile cele mai răspândite.

In loc sa se ocupe de atragerea 
tinerelului din școli și uzine spre 
practicarea probelor atletice, să ceară 
cu insistență dotarea colectivelor cu 
echîprment sportiv, construirea unei 
noi piste și mărirea interesului în co
lective pentru atletism cei doi an
trenori (M. Simion și Alex. Mazilu — 
fiecare reprezentînd cîte o „tabără") 
pierd în discuții interminabile timpul

O nouă bază sportivă

După campionatele republicane de atletism

concurenții înscriși nu au mai venit 
Ia Cluj (de ce?) și absența lor a de
terminat alcătuirea unor noi serii, iar 
alții care erau totuși în Cluj, nu au 
mai participat la unele din probele la 
care fuseseră înscriși. Din acest motiv 
organizatorii s-au văzut puși în situa
ția. ca de pildă, să renunțe la desfășu
rarea seriilor la 200 m. femei și să 
programeze direct finală. Dar și a- 
ceasta cu numai 5 (citiți bine: cinci!) 
concurente. Același număr, tot 5 con- 
curenți, au participat la 5.000 m. etc.

Este fără nici un fel de discuție o 
treabă complet neserioasă, de care 
s-au făcut vinovați atleții respectivi 
(nu avem intenția să le înșiruim nu
mele, căci ar fi mult prea mulți), an
trenorii lor și chiar delegații asociați
lor respective

Am încercat să discutăm cu unii 
dintre ei și să aflăm o explicație cît 
de cît plauzibilă. Unii spuneau: „Ce 
să cant la proba cutare, unde nu am 
nici un fel de șansă la victorie, și să 
nu merg eventual la o alta unde pot 
spera la locul întîi“. N-am înțeles, 
atunci după cum nu înțelegem nici 
astăzi de unde provine o asemenea 
mentalitate, pe care noi o socotim 
străină sportului nostru și o con
damnăm cu toată hotărîrea.

Pe de altă parte, faptul că au fost 
puțini participarăți la unele probe, ri- 
dică din nou problema sărăciei de ca
dre care este caracteristică multora 
dintre probele atletismului nostru, 
subliniază (pentru a cita oară?) 
problema muncii depuse de unii dintre 
antrenori, de activitatea care se des
fășoară în cele mai multe din colec
tivele noastre sportive, și credem că 
ea a exprimat cum nu se poate mai 
clar slăbiciunile atletismului nostru..

Poate că și actualii', regulament de 
desfășurare al Campionatelor republi
cane individuale să nu fie corespunză
tor cerințelor. Poate, (după părerea

prețios pe care l-ar putea afecta 
creșterii tinerilor atleți.

După părerea noastră conflictul (a- 
cesta este termenul cel mai potrivit) 
nu poate fi rezolvat între antrenorii 
M. Simion și Alex. Mazilu. Este ca
zul să se intervină la nivelul comi
siei centrale de atletism (caie prin 
tabela de punctare a activității an
trenorilor contribuie direct la alimen
tarea unor astfel de dispute) și al Di
recției Educației Fizice din Ministe
rul Invățămîntului și Culturii. Aceas
ta cu atît mai mult cu cit la Ploești 
există suficient material uman, dra
goste pentru atletism (ne referim la 
tineret) și cadre tehnice, cu calificare 
superioară, care ar putea crea o ade
vărată pepinieră a atletismului romî- 
nesc în orașul petrolului. 

tinora, aceasta este „cheia" și de aici 
provin lipsurile cele mai mari) ar fi 
necesară o discuție generală pe mar
ginea campionatelor și din concluziile 
care vor fi trase să se treacă la în
tocmirea unui regulament viabil.

Dar ce se reproșează acestui regu
lament? Faptiîl că nu se admite parti
ciparea în concurs decît a atleților de 
categoria I și a maeștrilor limitează 
această participare la un mic număr 
de atleți (Dacă ar fi participat totuși 
toți cei care aveau dreptul era încă 
foarte bine și atunci toate lucrurile 
erau în regulă. Nu?). Se spune — 
aici este adevărat — că avem puțini 
atleți. că există un decalaj mare între 
valori (atunci de unde atîtea sur
prize?) și că tocmai de aceea ar tre
bui să se admită participarea în con
curs a tuturor atleților indiferent de 
categorie. Sîntem de acord și cu acea
sta, dar cum rămîne atunci cu cei de 
categoria a III-* care în mod normal 
nu ar avea nici un fel de șansă ia 
primul Ioc (?!?). Despre acest regula
ment se spun încă foarte multe.

Nu avem intenția să enumerăm 
toate cite se spun, dar nici să luăm 
apărarea acestui regulament. Tocmai 
de aceea propunem o discuție deschisă 
pentru lămurirea acestui caz și în 
mod special invităm pe cei în culpă 
la Cluj, să devină oameni serioși așa 
cum atletismul și sportul nostru 
are nevoie.

ROMEO VILARA

de atletism, editat într-un număr res- 
trîns de exemplare, adresate specialiș
tilor și în primul rînd, bineînțeles, 
Statisticienilor... consacrați.

UN GRUP DE SPORTIVI DIN 
TURDA. — Maestrul emerit al spor- 
tului Iosif Petschowski a jucat de 28 
cri (inclusiv meciul de duminică) în 
prima reprezentativă a țării. El are 36 
ani. credem că vă sati9fac aceste a- 
mănunte și că nu mai țineți neapă
rat să cunoașteți și luna și ziua exac
tă de naștere. Afară de cazul cînd 
vă gîndiți să-i trimiteți cu această o- 
cazie o telegramă de felicitare, sau 
(mai știi !)... un cadou.

EUGEN IVONICI, SIMBRIA. — 1) Ca 
și cînd v-am fi ghicit glodurile, am 
publicat în numărul nostru de marți 
un amplu reportaj cu Lucian Popes
cu. Sperăm că ați aflat astfel tot 
ceea ce vă interesa, inclusiv amănun
tul că Lucian Popescu activează și 
astăzi în disciplina sportivă care i-a 
adus consacrarea : e antrenor de box. 
2) Recordul mondial la aruncarea dis
cului (bărbați) este de 59,28 metri. 
El a fost stabilit la 29 august 1953 de 
atletul american Fortune Gordien. 3) 
Portarul echipei Energia Petroșani, 
Cronic, e mult mai tînăr decît cre
deți dv. și... poate și alții, dat fiind 
faptul că joacă de multă vreme. Are 
?9 ani. Să-l spunem deci „mulți 
înainte** și cît mai mult timp în are
na sportivă !

CIOCAN ANTONIU, COMUNA DETA, 
RFGH’NEA TIMIȘOARA. — Ne pare 
rău, dar nu putem soluționa favorabil 
•nici noi, din aceleași motive ca și 
revista „Stadion** — lipsa de rna- 
»iu — rugămintea dv. de & publica 
recordurile de atletism (bărbați și fe
mei) ale tuturor țârilor europene. 
De altfel, o statistică atît de vastă 
n-a apărut în nici o publicație de 
specialitate, în afară de anuarul aso
ciației internaționale a statisticienilor 

Puterea 
pasiunii...

Antrenorul, acest arhitect anonim 
al construcției succeselor sportive, este 
rareori aplaudat pentru contribuția 
sa la realizarea performanțelor. Doar 
noi gazetarii mai amintim din cînidl 
în cînd de acești pasionați ai sportu
lui. Așa vom face și astăzi cu dr. 
Eugen Străjescu, cel care a format, 
a crescut și a condus echipa feminină 
de volei Progresul Invățămînt Tîrgo
viște către o adevărată performanță: 
calificarea în categoria A. Ce senti
mente l-au animat oare pe dr. Stră
jescu, antrenor voluntar, în această 
activitate care îi răpea și ultimele 
ore libere? (Trebuie să știți că Dr. 
Străjescu este directorul spitalului 
Unificat din Tîrgoviște). Răspunsul 
ni l-a dat chiar el-

„Dragostea pentru sport, poale chiar 
pasiunea... Și nu mă refer numai la 
mine care am cedat cu plăcere, orele 
de odihnă sportului. Fetele, care anul 
acesta vor juca în prima categorie, 
au înfruntat cu Curaj toate dificultă
țile, inerente de altfel, și au luptat cu 
ardoare pentru realizarea acestui suc
ces. Acum mai avem o singură do-, 
rință: o sală pentru antrenament".

O spartachi a dă 
a fetelor

O veste bună pentru sportivele din 
raionul Tîrgoviște: au început între
cerile spartachiadei fetelor organizată 
de comitetul raional C.F.S.! Pasiunea 
pentru atletism, volei, handbal sau 
gimnastică își poate găsi satisfacere de
plină prin participarea la competițiile 
incluse în programul spartachiadei. De 
altfel, numeroasele înscrieri ilustrează 
elocvent faptul că întrecerile sparta
chiadei fetelor au răspuns unei do
rințe comune a sportivelor din acest 
raion. Intensa activitate a profesori-, 
lor de educație fizică, a instructorilor 
sportivi și a activiștilor din colective 
asigură întrecerilor o desfășurare la 
înălțimea unei competiții importante.

Deși pînă la finale mai este sufi
cient timp (ele vor avea loc în zilele 
de 26 și 27 octombrie) la Tîrgoviște 
pregătirile sînt în toi. Intenția co
misiei raionale de organizare a com
petiției este aceea de a transforma 
spartachiada fetelor într-o sărbătoare 
sportivă. Noi le dorim succes deplin!

ȘTEFAN INTAȘ BUCUREȘTI—Angelica 
Rozeanu a cucerit pentru primo oară 
titlul de campioană mondială în 1949, 
la Budapesta, învinglnd-o în finala 
probei de simplu femei pe deținătoarea 
de pînă atunci a titlului suprem, ju- 
cătoarea maghiară Gizi Farcaș. In anii 
următori, la Viena, Bombay, București, 
Londra și Utrecht, Angelica Rozeanu 
și-a confirmat supremația, cîștigînd de 
fiecare dată titlu! de campioană mon
dială. Ea a deținut oceșt tâtlu 6 ani, 
ceea ce reprezintă un reco-rd în istoria 
tenisului de masă. Pînă la Angelica 
Rozeanu, Gizi Farcaș reușise să eîștige 
titlul de campio.-nă mondială de 3 ori 
consecutiv, iar mai de mult, o altă1 
mare jucătoare maghiară, M. Medny- 
anszki deținuse titlul timp de 5 ani.

AL HERBERT, TAȘI—Sîntem de ace
eași părere cu dv. Arbitrii noștri slnt 
mai... prompți, ca sâ spunem așa, în 
sancționarea hențurilor în careu, decît 
a faulturilor, deși în priihui caz. în 
proporție de 90 la sută e verbs de o 
greșeală involuntară, în timp ce faul
tul, mai întotdeauna, este o acțiune 
conștientă, prin care se încearcă o- 
prirea unei faze de gol. Adevărul este 
că, din ; ceste două situații, majorita
tea arbitrilor noștri o preferă pe cea 
de a... treia, aceea de a „închide ochăi** 
și de a nu da ,,11 metri". Așa face, 
de pildă, rbi'rul Toth, de ia Oradea» 
un bun cunoscător al tuturor artico
lelor din reg-flament, afară de acela 
privitor la lovitura de la H metri. 
Dacă ar fi scos din regul ment, iov. 
Tot’n ar fi probabil cel mai fericit om 
din lume !

ION POȘTAȘUL



MEROASE
în etapa de astăzi

REINTRĂRI IN ECHIPELE DE CATEGORIA A
„La Skoplje meritam cel puțin un rezultat 
(ie egalitate, dar arbitrul Zsolt a vrui alltel“

Oficial a Vll-a, in 
-a (fiindcă una a fost 
irșitud turului) etapa de azi a ca- 
goriei A oferă amatorilor fotbalu- 
i u>n mic divertisment la mijloc de 
ipțămină, iar echipelor prilejul de a 
intra — fără prea mult timp de 
iidîre — în atmosfera de campio- 
it, în lupta pentru o mai bună 
asificaire. Este drept însă că pen
ii puțină vreme (doar patru zile) 
•ndcă de ' ' '
vacanță.

>ate f ace 
Inirîle de
BUCUREȘTI- CCA — ENERGIA 

ETROȘANI (stadion „23 August" 
•a 15.30)
DINAMO — ENERGIA ORAȘUL 

TALIN (stadion Dinamo ora 15.30) 
TIMIȘOARA: ȘTIINȚA — LOCO

MOTIVA BUCUREȘTI
ARAD: FLAMURA ROȘIE

ROGRESUL BUCUREȘTI
CLUJ: DINAMO — ENERGIA 

LOEȘTI
ORADEA: PROGRESUL — ENER- 

JA TG. MUREȘ 
lajoritatea formațiilor anunță masi- 
e reintrări.
LA PROGRESUL ORADEA — E- 

IHIPA APROAPE NOUĂ. Orădenii 
or apare complet schimbați la față, 
eiintră Țiriac, Gebner, Barta, pro- 
abil Toth și apare pentru prima 
iră în formația orădeană — Băcuț I.
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI CU 

EORGESCU ȘI OLARU. Feroviarii 
icureșteni au plecat marți seara 
-re Timișoara unde vor fo'osi, pro
bii următoarea formație: Dungu — 
xieanu, Stancu, Macri — Bodo 
:nga — Copil III, Olaru, Ene II 
eorgescu, Seredai.
IVANESCU LA CCA ȘI LAZAR 
»SIF LA DINAMO BUCUREȘTI, 
ntrenorii Savu și, respectiv, Ba- 
itki și Gh. Nictilae intenționează să 
filizeze astăzi pe Ivăcescu (proba- 
il fundaș) la CCA și Lazăr (stoper) 
1 Dinamo. Dacă CCA va folosi foc 
lația standard. în schimb dinamo- 
iștii au incertitudini fiindcă Că'i- 
oiu este bo'nav și nu se știe dacă 
a putea iuca.
ALTE REINTRĂRI. ȘI ENERGIA 

ETROȘANI anunță în formație pe 
inia cate va juca probabil extrem, 
i rest formația obișnuită. PROGRE- 
UL BUCUREȘTI — oare a parcurs 
fstanța București—-Arad pe calea, 
erului ieri dimineață — ne-a comu- 
icat formația următoare: Birtașu — 
aniță (Dobrescu), Caricaș, Soare— 
tirbei, Mihăilescu — Oaidă, Ozon, 
lat-ianu. Smără'ndescu, Dinulescu. 
eci și aici o reintrare: Soare. FLA- 
IURA ROȘIE ARAD îl va folosi 
robabil pe Marin Marcel care are 
rept de joc dar nu va beneficia 
robabil de aportul lui Farmati încă 
erestabilit. ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
pare cu formația standard. DINA- 
40 CLUJ va apela la cei 11 jucă- 
>ri care au disnus de Dinamo la 
ucurești. în timp ce ENERGIA 
LOEȘTI nu este în situația de a 

,ulița reveniri în echipă (frații 
knteanu sînt încă accidentați). E-

realitate a 
a minată la

luni ele vor reintra iar 
Dar în două etape se 
treabă bună. Pentru în- 
astăzi:

NERGIA TG. MUREȘ are o sin
gură noutate: Meszaros II, revenit 
din echipa B, își... reia locul în for
mație. Cit privește pe ENERGIA 
STEAGUL ROȘU ea va conta pe un 
efectiv în plenitudinea fcrțelor fiind
că puțini știu că la întreruperea cam
pionatului mulți dintre jucători erau 
bolnavi și nu au ' * 
normal.

Și-acum, pentru

dat randamentul

deplina documen-

tare, iată clasamentul 
de astăzi:
1. Energia Petroșani
2. Știința Timișoara
3. C.C.A.
.4 Progresul București
5. Flamura---- ’ ‘ '
6. Energia
7. Dinamo

• 8. Energia
9. Dinamo

10. Locomotiva București
11. Energia Tg. Mureș
12. Progresul

înaintea etapei

roșie Arad 
Ploești

Cluj
Orașul Stalin 
București

Oradea

Declarații ia reîntoarcerea în Capitală a echipei Bde fotbal
Ieri după-amiază a sosit pe calea 

aerului de la Skoplje echipa secundă 
de fotbal a țării noastre. Dorind să 
cunoaștem unele amănunte în legă- 
tură cu meciul susținut acolo, ne am 
adresat, imediat după sosire tov. I. 
SICLOVAN, conducătoruî delegației, 
care ne-a declarat: „Echipa noastră 
n-a jucat la nivelul posibilităților ei, 
arătate cu prisosință în meciul sus
ținut acasă cu Șahtior Stalino. S-au 
ridicat la un nivel superior doar Pa- 
nait și Nunweiller. Mi-au plăcut unele 
subtilități ale lui Zavoda I, iar dintre 
ceilalți remarc pe Alexandru Vasile și 
Uțu. Despre iugoslavi trebuie să spun 
că ne sînt superiori sub raport tehnic. 
Mult timp în această călătorie m-am 
întrebat cum de au ajuns jucătorii 
țării prietene la un nivel tehnic atît 
de ridicat. Eu cred că răspunsul este 
unul singur: nenumăratele turnee și 
partide internaționale susținute pe 
tot globul nu numai de echipele re
prezentative, ci rn special de echipele 
de club. O concluzie pe care o trag 
după meciurile de duminică ar fi 
aceea că echipele noastre trebuie să 
joace multe, multe, foarte multe me
ciuri internaționale, pentru că jucă
torilor romîni le lipsește rutina me
ciurilor mari. Despre arbitrul Zsolt 
las pe ceilalți să vorbească**.

Antrenorul COLOMAN BRAUN a 
spus: „Echipa noastră a luptat pen
tru o comportare cît mai bună în fața

exigentului public iugoslav și a 
reușit. Meritam cel puțin un rezultat 
de egalitate, dar arbitrul maghiar 
Zsolt a vrut altfel. Chiar ziarele iu
goslave care au apărut după meci și 
conducătorii fotbalului din țara ve
cină au recunoscut că arbitrul ne-a a- 
nulat un gol perfect valabii și a a- 
cordat complet gratuit penaltv-ul îm
potriva noastră. După meci am auzit 
că arbitrul a motivat anularea golu
lui spunînd că în momentul cînd A- 
lexandru Vasile a tras la poartă, 
Alexandrescu ar fi fost în poziție de 
ofsaid. Dar în momentul cînd mingea 
reluată din tară a intrat în poartă, 
odată cu ea au căzut claie peste gră
madă în plasă și portarii! iugos'av și 
fundașii săi “

Șut! Gol? Nu. Mingea lovită puternic de Constantin (C.C.A.) va 
ocoli poarta, dar poate că azi va ținti mai bine, dînd de lucru lui Crîsnic 
(Energia Petroșani).

CE A HOTARIT CONGRESUL FEDERAȚIEI 
INTERNAȚIONALE DE RUGBI

Reprezentantul țării noastre ales vicepreședinte al F. I. R. A. At Noi 
întîlniri internaționale în perspectivă pentru rugbiștii noștri

In Spania luptelor de tauri și a toreadorilor s-au întîlnit la 21 
septembrie reprezentanții a 10 federații naționale de rugbi. Spania a 
fost desemnată țară gazdă a congresului Federației Internaționale de 
Rugbi Amator deoarece în această țară rugbiul este în plină afirmare 
bucurindu-se de simpatia crescînd ă a spectatorilor. De altfel, așa 
cum ne-a sublimat reprezentantul țării noastre — Alexandru 
Gruia — cu care am avut o îndelungată convorbire în legătură cu 
acest eveniment, delegărilor le-a fost rezervată o atentă și priete
nească primire, iar lucrările congresului au fost facilitate de o exce
lentă organizare.

probleme

Știri din fotbal
r focul Locomotiva București-Ener- 

, i’loești se va disputa duminică pe 
tauionul din Giulești. Biletele pentru 
cest meci se pun în vînzare de mîine 
a Pronosport (Cal. Victoriei 9 și bd. 
tini cu Golescu), Dinimo, Giulești, în 
hr. I. Vidu și la agenția de voiaj din 
al. Griviții nr. 131.
• Azi, Ia ora 15.15, un joc amical pe 

“renul Electromagnetica: Energia Cîm- 
>in--Electromagnetica.
& In categoria B, iert în Giulești: 

Togresul C.P.C.S.-Progresul Focșani 
—2 (0—0).

Iată acum principalele 
discutate cu acest prilej:

— Ratificarea definitivă 
Federației poloneze de 
F.I.R.A.

— Crearea unei comisii 
gandă a Federației Internaționale, 
președinția acesteia fiind încredințată 
Cehoslovaciei

— Intervenții pentru unificarea sau 
colaborarea cu International Board. 
După cum se știe, la ora actuală e- 
xistă două organisme internaționale 
ale rugbiului: International Board și 
FIRA. Cu ocazia congresului de la 
Barcelona s-a hotărît ca o comisie a 
FIRA să înceapă cu reprezentanții lui 
International B»ard (care are sediul 
Ia Londra) o »«cie de tratative pri
vind fie unifiearea celor două foruri, 
fie îmbunătățirea colaborării dintre 
ele. Comisia este alcătuită din pre
ședintele Federației Internaționale și 
cei trei vicepreședinți.

— Alegerea conducerii Federației 
Internaționale. Congresul a a'.es in 
unanimitate următoarea conducere a

a afilierii 
rugbi la

de propa-

Federației Internaționale: Rene Cra- 
bos (Franța) — președinte —, Ale
xandru Gruia (Romînia). Mauro Lais 
(Italia) și Sentis 
ședinți, Supervielle 
tar general.

— Alte hotărîri: 
al regulamentului de joc va fi apro
bat de conducerea federației care va 
elabora și comentarii privind inter
pretarea acestor reguli. 2. Nici un 
jucător aparținînd unei federații na
ționale nu are dreptul să apară în 
echipa reprezentativă a altei fede
rații fără aprobarea federației căreia 
îi aparține. 3. Se va alcătui o listă 
a arbitrilor internaționali (pe baza

(Spania) vicepre- 
(Franța) — secre-

1. Textul oficial

propunerilor federațiilor). singurii ad
miși să conducă întîlnirile internațio
nale. 4. Revista „RUGBY" a federa
ției franceze devine și organul fede
rației internaționale. 5. Viitorul con
gres al Federației Internaționale" de 
Rugbi Amator va avea loc în 1958 
la Bruxelles cu ocazia Expoziției Uni
versale ce se va organiza acolo.

Din discuțiile avute cu delegații 
țărilor participante la Congres (Fran
ța, Italia, Cehoslovacia, Maroc. Po
lonia. R.F. Germană. R.D. Germană, 
Spania, Danemarca), delegatul țării 
noastre a putut constata excelenta a 
preciere de care se bucură rugbiul 
nostru în Europa.

Reprezentanții R.F. Germane, Spa
niei și Marocului și-au exprimat do 
rința de a susține întîlniri cu echipa 
Romîniei, ceea ce a deschis seria unor 
tratative în acest sens. Pe de altă 
parte toți reprezentanții federațiilor 
naționale au declarat că partida 
Franța—Romînia care va avea loc în 
decembrie la Bordeaux este așteptată 
cu mare interes pretutindeni dato
rită excelentei comportări și rezul
tatului de valoare reușite de rugbiștii 
romîni în partida de Ia București.

„CUPA ORAJELOR ’LA SMĂ
SIBIU 2 (prin telefon). Marți au 

început întrecerile primei ediții a 
„Cupei orașelor** la scrimă.

Rezultatele tehnice înregistrate la 
spadă sînt următoarele : Timișoara- 
Sibiu 5—4, Oradea-Carci 8—1. Cluj- 
'Lugoj 7—’2, Tg. Mureș-Satu Mare 
6—3, Oradea-Ploești 5—4, București- 
Timișoara 8—1, Satu Mare-Sibiti
6— 3, Cluj-Carei 8—1, Ploești-L-goj
7— 2’, București-Tg. Mureș 6—3, Cluj- 
Oradea 5—4, Satu Mare-Timișoara 
9—0, Lugoj-Carei 6—3, București- 
Sibiu 6—3, Ploești-Ciuj 6—3, Tg. Mu- 
reș-Timișoara 7—2, Oradtea-Lngoj 
7—2, Buaurești-Satil Mare 8—1, Plo- 
ești-Carei 8—I, Tg. Mureș-Sibiu’7—2, 
Satu Mare-Timișoara 5—-4, Lugoj-

Mare 
3—6, Ltigoj- 

Satu Mare 2—7. Pentru finală s-au 
calificat următoarele echipe: Bucu
rești, Tg. Mureș, Ploești și Oradea.

Proba de sabie, la startul căreia 
s-au Aliniat aceleași reprezentative ca 
și la spadă (în plus se află doar 
formația orașului Craiova) și-a con
sumat preliminariile

M. Vlădoiarm 
M. Lupuțiu 

corespondenți

Satu Mare-Timișoara 5—4, 
Timișoara 3—6, Cluj-Sain
6—3, Cluj-Timișoara

Finala campionatului 
feminin de șah

PLOEȘTI 2 (prin telefon). Mier
curi a început in sala de festivități 
a Palatului Culturii, finala campio
natului republican feminin de șah 
pe anul 1957. In locul jucătoarelor 
Maria Pogorevici (deținătoarea tit
lului) și Margareta Teodorescu, reț 
cent întoarse de la campionatul mom- 
dial, au fost introduse în concurs 
Sanda Filipescu și Veturia Simu.

In primele ore de joc s-411 înregis
trat, în cadrul rundei I-a, urmă
toarele rezultate: Elisabeta Ionescu- 
Eugenia Popa 1—0, Maria Brana- 
Maria Grubea 1—0, Iolanda Szat-; 
mary-Veturia Simu 1—0, Magdalena 
Haidara-Elena Diaconescu 0—1 Clara 
Friedman-Rodica Manoflesctf */s.

/. Oprescu —> corespondent

Manifestații sportive internaționale în cinstea Zilei Armatei
Schimbări în clasamentele „Cursei Victoriei"

^’onosport
fajtticipanți din capitala : 
U UITAȚI ! NUMAI ASTAZI PlNA 
A ORA 12 VA MAI PUTEȚI DEPU- 
® BULETINELE -------------
URSUL 
‘IN 3 
u un 
U 171.504 1LEI. _
tcătuire a programului (un meci din 
Mirul Cupei campionilor Europeni — 
asas Budapesta — Ț.D.N.A. - - 
întîlniri dir. cadrul etapei 

lare a campionatului primei 
a 5 dintre ele trebuie 
ronoetlcurl la p^uză și finale) 
e așteptat ca și acest concurs spe- 
lal să ofere premii de valoare.
• Ip urma trierii și omologării ce
nt 926.493 variante depuse la concursul 
Tonosport nr. 39 (etapa din 29 sep- 
anbrie 1957) au fost stabilite urmă- 
larele premii: Premiu) I: 47 
lar.te cu 11 rezultate exacte, revenind 
ieeărei variante cîte 4.213 lei; Pre- 
Hril II: 1.275 variante cu 10 rezultate 
xacte, revenind fiecărei variante cîle 
ie lei; Premiul III : 10.4S5 variante
u 9 rezultate exacte, revenind fie- 
Srei variante cîte 33 lei. Necxistînd 
ici un buletin cu 12 rezultate exacte, 
onform regriiamer. tulul, IOV, din fon
ul de premii adică 92.640 lei au fost 
spor tați pentru concursul special din 

octombrie. Tot pentru concursul 
wclal au fost reportați și cei 70.860

special 
OCTOMBRIE 
FOND DE 

Dat

PENTRU CON- 
PRONOSPORT 

CARE ÎNCEPE 
PREMII MĂRIT 
fiind Interesanta

Solia și 
interme- 
categorii 
indicate 

este

lei de la concursul nr. 38 din 22 sep
tembrie.
• Plata premiilor de 

Pronosport nr. 39 (etapa 
tembrie 1957) se face în 
r.eri și sîmbătă începînd 
la agențiile proprii 
raioanele în care și-au depus 
ții buletinele.
• Cel

sport pe 
ticipanții 
concursul 
sigur că, 
ja depunerii 
cursul .
mul de duminică îndrepfîndu-și 
ția fie asupra întîlnirii 
dintre reprezentativele R.P. 
Franței (2—1 anul trecut la 
asupra meciuriZor din

va-, riei secunde. Am lăsat 
urmă în* 
tegoriel 
echipe 
fruntă 
ră «ie 
prețios 
rilor la - - - _ _ _
cru însă nu trebuie uitat nici o clipă 
de participant). La concursul n’\ 39 
r.îci un participant nu a indicat 12 re
zultate exact?... ratînd astfel ocazia 
de a obține un premiu de circa 250.000 
lei.

la concursul 
din 29 sep- 
Capitală vi

de Ia ora 17 
Pronosport din 

p-emia-

de al doilea concurs 
care-I au de... înfruntat 
în această săptămînâ 
nr. 40 din 6 octombrie, 
cei care au „scăpat** de 

buletinelor pentru 
special au și analizat

Prono- 
par- 
este 
De- 
grl- 

con- 
progra- 

." aten- 
înternationaîe 

Ungare și 
Parts), fie 

cadrul catego- 
Am lăsat intenționat la 

Inirile din cadrul etapei ca- 
A, deoarece ccie mai bune 

din campionatul nostru se în- 
astăzi într-o etapă intermedia- 
cărei rezultate vor constitui un 
ghid în acordarea pronort-u- 
concvrsu’ de duminică. Ut.

Ieri, pe șoseaua Urziceni, de a lun
gul etapei a IlI-a (60 km cu plecări 
individuale din 2 în 2 minute), con- 
curenții au avut de înfruntat un vînt 
care sufla în rafale, iar către sfîrșitul 
etapei, ploaia. Sportivii de la C.C.A. 
I au dat un asalt puternic, soldai cu 
un categoric succes: au luat condu
cerea atît în clasamentul individual, 
cît și pe echipe.

Deși scurtă, etapa a adus importau- 
te modificări in clasamentul general. 
Astfel, C. Dumitrescu, cîștigătorul e- 
tapei, a trecut de pe locul 9 pe 1,

Vasile de pe locul 10 pe 2, tînărul 
Braharu a urcat 13 locuri (de îa 
la 7), iar G. Calcișcă a pierdut 
locuri

Clasamentul etapei: 1. C. Dumi
trescu (C.C-A. I) a parcurs 60 km 
în Ih 32’19“. Media orară 39 km; 2.
1. Vasile (C.C.A.I) Ih 33-37”; 3. C. 
Tudose (C.C.A. I) lh 34'47"; 4. Po- 
dobas (Legia) lh 35'37“; 5. Braharu 
(Voința I) lh 35’55“: 6. G. Moicea- 
nu (Din. I) lh 36'35“. Clasamentul 
general: I. C. Dumitrescu
2. I. Vasile 7h 11’31“; 3. 
7h 11'53“; 4. G. Moiceanu 
5. A. Șelaru (Din. I) 7h 
echipe, conduce C.C.A. J,

€. C. A. a ciștigat 
la box...

I. 
I.
20
13 (de la 3 la 16).

7h 10'13“; 
C. Tudose 
7h 12'45“. 
13'42“. Pe 

_____________  _____ (16:38.57) 
urmată de Dinamo I (1(5:47.42), Vo
ința I (!6:"0.09) și Legia (16:52.26). 

Astăzi, etapa a IV-a București — 
Alexandria și retur. Plecarea la ora 
12.30 de la C.C.A. (cal. Victoriei), 
sosirea către ora 17,30 la km 7.

(Urmare din pag. 1) 
figură, l-a marcat vizibil pe Horst 
Kăstner. care n-a ripostat decît rareori 
și cu o anumită rigiditate în acțiuni. 
De la bucureșteni au mai plăcut: dîr- 
zenia și forța’ lui Ghețu Velicu. evolu
ția în sensibil progres a lui Dumitru 
Ciobotaru și comportarea meritorie a 
lui Vasi.'e Czegeli — victima unei de
cizii e-onate.

Arbitrajul lui Robert Vaisberg (Fran
ța), sigur și discret, fără opriri inutile 
Și J' “ ' ” ” ‘
o

„discursuri1* prelungite, ne-a lăsa# 
impresie deosebită

Un meci de baschet deosebit de spectaculos
internațional de baschet dis-Meciul 

putat aseară între valoroasa formație 
romlnă C.C.A. și campioana Poloniei, 
echipa IF.K.S. Legia din Varșovia, s-a 
ridicat la un nivel tehnic și specta
cular de mare valoare. Oaspeții s-au 
dovedit bine pregătiți tehnic Și tactic 
și sau menținut în perțhanență la 
mică diferență de scor față de C.C.A. 
deseori conduci nd, Kami ns chi și Paw
lak s-au dcviedit cei mai buni dintre . __
ei. fiind 'animatorii jocului formației C.C.A. asupra campioanei 
oăspe. Baschetbaliștii de la C.C.A. <

in(deși fcră nici un antrenament 
sală) au realizat o partidă de mare 
spectacol și de bună valoare tehnică, 
entuziasmînd spectatorii care au a- 
plaudai deseori la scenă deschisă ex
cepționalele combinații în viteză ale 
jucătorilor romîni' Aceștia, folosind 
formația de bază: Folbert, Fodor, Me
rit If, Ni cule seu, /. Di ne scit au cîști- 
gatt nu fără emoții' cu scorul de 
82—72 (37—39), Victoria echipei

i Poloniei 
constituie un rezultat de prestigiu

fileu, 
mele

...ți la voieâ
(Urmare din pag. 1)

au reușit șă-și adjudece pri- 
două seturi, dar nemai menținînd

ritmul, au pierdut următoarele două 
(al treilea set chiar la diferența). In 
această parte a jocului voleibaliștii 
bulgari „au speculat" blocajul de
fectuos ai C.C.A.-ului și au înscris nu
meroase puncte prin mingi plasate. 
In setul .5 puterea de luptă a echipei 
C.C.A. și-a spus cwîntul asig'.'rînd 
victoria.

S-au remarcat: Chezan Roman, 
Corbeanu Tfneseșcu. și respectiv Si- 
mov (cel r'cj h"n de ^e teren). To
palov, Ruski și Zahariev.



Cu cine va juca C. C. A.? Vineri,
13 EGHIfE CfiLiFICATE PEIITiW OTTIfllILE DE FldflU 

IILE COFEI CAmP»nHLOH EWEIII
— La 7 octombrie—tragerea la sorți a optimilor —

Prima fază a Cupei Campionilor 
Europeni — preliminariile — se a- 
propie de sfîrșit.

Ieri, la Belgrad, Steaua Roșie a în
deplinit o simplă formalitate dispu
tând de S4r.de Diidelange (Luxem
burg) cu 9—1 (7—I). Celălalt meci 
al zilei, Manchester United — Sham
rock Rovers, s-a disputat în nocturnă 
si rezultatul nu ne-a parvenit pînă 

închiderea ediției. Este foarte pu
țin probabil însă, ca Sharmock să fi 
putut reface handicapul din tur cînd 
â pierdut cu 6—0...

Au mai rămas de disputat trei 
Jocuri: Vasas Budapes'a ■— ȚDNA 
Sofia (retur), XFismut Karl Marx 
Stadt — Gwardia Varșovia (retur) și 
Milan — Rapid Viena (tur-retur). 
Primul se joacă chiar azi la Buda
pest?. După cum se știe, în prima 
partidă, la Sofia, echipa bulgară a 
cîștigrt cu 2—1. Cu alte cuvinte, 
ȚDNA s-ar putea califica pentru eta
pa următoare și cu un rezultat de 
egalitate, pe cînd lui Vasas îi trebuie 
a victorie de cel puțin două goluri 
diferență. ȚDNA se află de marți la 
Budapesta, cu formația sa obișnuită, 
mai puțin Boșkov ■— căpitanul ei —, 
care fiind în doliu nu a putut face 
deplasarea. In schimb, Vasas va alinia 
cea mai bună echipă a sa,

Așadar azi se va mai cunoaște 
echipă calificată pentru optimile

o
de

finala. Pînă acum, au obținut acest 
drept următoarele cluburi:

Real Madrid (Spania) — ca dețină
toare a CupeL

Antwerpen FC (Belgia), Ajax Ams
terdam (Olanda), Borussia Dortmund 
(RFG), Young Boys Berna (Elveția), 
IFK Norrkoping (Suedia), Dukla Pra- 
ga (Cehoslovacia) și CC A București 
(Romînia) — prin tragere la sorți;

Rangers Glasgow — Scoția (3—1 
și 1—2 cu St. Etienne), Aarhus GF— 
Danemarca (0—0 și 3—0 cu Glena- 
von), F.C. Sevilla—Spania (3—1 și 
0—0 cu Bîtâica), Steaua Roșie Bel
grad — Iugoslavia (5—0 și 9—1 cu 
Stade Dudelange) și Manchester Igni
ted — Anglia (6—0, cu Sham
rock Rovers) prin jocuri preliminarii.

Deci, 13 echipe calificate, la care 
se vor mai adăuga cîștigătoarele din
tre: Vasas—ȚDNA, Wismut—Gwardia 
și Milan—Rapid. Ultimele două nu 
au fost încă programate. In ce pri
vește partida Milan—Rapid (nedis
putată 
meroși 
citirile 
Olanda 
septembrie) este probabil să se des
fășoare (în ambele ediții) chiar după 
7 OCTOMBRIE, DATA ’ * 
LA MADRID — VA 
TRAGEREA LA SORȚI 
LOR OPTIMILOR 
Cupei Campionilor

deoarece Austria a folosit nu- 
jucători de la Rapid în me- 

internaționale cu Iugoslavia, 
și Luxemburg între 15—29

LA CARE — 
AVEA LOC 
A MECIUR1- 
FINALA aleDE 

Europeni.

sîmbătă și duminică la Atena

PATRU DEBUTANT!
PENTRU

IN ECHIPA FRANȚEI 
BUDAPESTA

Jonquet, Cisowski, Marcel, „sena
torii de drept" ai naționalei franceze 
au fost scoși din formația care va 
întîlni duminică reprezentativa Un
gariei la Budapesta! Această știre a 
provoc: t o adevărată senzație în lu
mea fotbalului. Dar ea apare firească, 
dacă avem în vedere că selecționerul 
echipei franceze — Paul Nicolas — 
a pleer.t, de data aceasta, de la prin
cipiul introducerii în formație a unor 
jucători tineri, aflați în plină formă.

A.'t.'el, la Budapesta echipa Franței 
va apare schimbată, prin introducerea 
a cinci jucători noi, dintre care patru 
debutanți. Aceștia sînt: Lerond (Lyon) 

fundaș stingă, Zitouni (Monaco) 
—* stoper,' Cahuzac (Toulouse) — 
hali stingă, Fontaine (Reims) — 
cșntru înaintaș și Ben Tifour (Mo- 
tiico)—extrema stingă, care reintră. 
Dar iată de altfel formația Franței

pentru acest joc: Colonna — Raelbel, 
Zitouni, Lerond — Penverne, Cahu- 
zac — Wisniewski, Ujlaki, Fontaine, 
Piantoni, Ben Tifour.

Cît privește echipa națională a Un
gariei, aceasta va fi în linii mari a- 
ceeași care a întîlnit recent echipa 
Uniunii Sovietice. Din formație nu 
vor face însă parte jucătorii Lelerika, 
Rarpati, Berendi șl Bundzsak, toți 
de la Vasas, deoarece azi ei vor juca 
cu echipa lor un meci decisiv împo
triva T.D.N.A.-ului, în Cupa Campio- 

‘ și au fost scoși dinEuropeninilor
lotul național. Pentru jocul de dumi
nică " 7
mație: Grosics — Matrcu, Sipoș, Dal- 
riokl —. Bozsik, Szojka — Sandor, 
Machos, Hidegkuii, Aspirany, Feny- 
vessy. Rezerve: Farago, Varhidi, 
Lantos.

maghiarii anunță următoarea for-

Prima întîlnire de
BALCANI
ATENA 2 (prin telefon de ta
După cea de a XVI-a ediție • 

tește să găzduiască din nou un mare 
ma intt'nire Între reprezentativele 
acestei gen de întrecere, numele cu 
două echipe, pasiunea recunoscută 
fac ca încă de pe acum, cu două 
sportivă să nu vorbească aici decît 
lor mai buni atieți dat două regiuni
După cum cred că vă este cunos

cut, meciul Balcani—Scandinavia cu
prinde numai probe masculine (toate 
probele clasice, mai puțin decatlonul 
și marșul, dar în plus ștafeta sue
deză 400+300 + 200+100). La fiecare 
probă cele două echipe aliniază cîte 
3 concurenți. Echipa Balcanilor aYe 
în componența ei aWeți din Grecia, 
Iugoslavia, Romînia și Bulgaria, jar 
cea a Scandinavici poate fi mai de
grabă numită o echipă a Nordului 
Europei.

Drept criteriu de selecție pentru 
formarea echipei Balcanilor au slujit 
Jocurile Balcanice. Cum însă ulte
rior au survenit unele modificări, u- 
nele de natură să întărească echipa 
(de pildă introducerea romînu'ui 
Constantin Grecescu la 5.000 m),
altele dimpotrivă (absența lui Rou
hanis, plecat la studii în America, a 
făcut necesară selecționarea iugo
slavului Lesek), socotesc util să re
amintesc formația pe care, în mo
mentul cînd vă telefonez, antrenorii 
balcanici intenționează să o utilize
ze: 109 m.: Bacivărov (B), Geor- 
gopoulos (G), Kolev (B); 200 m.: 
aceiași; 400 m.: Wiesenmayer (R), 
Grujci (I), Sudrigean (R); 800 m.: 
Depastas (G), Constantinidis (G). 
Radisici (I), rezervă Vameș (R); 
1.500 m.; Depastas (G), Constanti
nidis (G), Mugosa (I) rezerve Gre
cescu (R) și Murat (I); 5.000 m.: 
Mugosa (1), Papavasiliu (G), Gre
cescu (R); 10.000 m.: 
Vucikov (B), Ba’cev i 
Mihalici (I), Skrinjar 
viei (I), rezervă Dinu 
Lorger (I), Kaburov 
(I); 400 m.g.: Savel ( 
lis (G), Stanei (R); 3.000 m. obs!.: 
tPatpfavasiiliu (G), Strze’.biski (R), 
Bădici (R); lungime: Slavkov (B), 
Miler (I), loan (R); triplu: Gurgu- 
șinov (B), Katarinski (B), Stein 
(R); înălțime: Marianovioi (1), Bel- 
cev (B), Alexandrov (B); prăjină: 
Lukman (I), Efstatiadîs (G), Lesek 
(I); greutate: Tsakainikas (G), A. 
Raica (R), Ivanov (R), rezervă Ar- 
tarski (B); disc: Kunadis (G), Ar- 
tarski (B), Milev (B); suliță: Vu- 
jacici (I), Demeter (R); Pavlovici

: Stritof (I), 
(B); maraton:
(1), Stoiatno- 

(R); 110 m.g.: 
(B), Petrusici 

(R), Cambade-

atletism
SCANDINAVIA

redacția ziarului Athlitichi Icho).
Jocurilor Balcanice, Atena se pregă- 
eveniment atletic internațional: pri- 

Balcanilor și Scandir.aviei, Noutatea 
rezonanță pe care le cuprind cete 

pentru atletism a publicului atenian, 
zile înainte de concurs toată lumea 
despre importanta confruntare a ce 
atîț de îndepărtate ale
(I); ciocan; Rășcănescu
(I), Bezjak (I).

In privința ștafetelor 
discuții.

Europei.
(R), Racici

există încă

CONSTANTIN GRECESCU

(S), Heflsien (F), Pettersson (Sn 
rezervă Rekkola (F); 800 m,: An 
dersen (N), Boysen (N), SaloneJ 
(F); 1.500 in.: Salsola (F), VuorisaM 
(F), Waern (S); 5000 m: Huttunefl 
(F), Kakko (F), Rantaîa (F); lO.Ooj 
m.: Julin (F), Torgersen (D), Ah 
lund (S); 3.000 m. obst.: Auer (F)l 
Larsen (N), Helander (S); 110 m.g. 
Andersson (S), Olsen (N). Rant al 
nen (F); 400 m.g.: Mildh (F)
Swartz (S), Trolisas (S); lungime 
Vailkama (F), Porras ami (F), Kop 
ponen (F); triplu; Emarsson (I) 
Norman (S), Rakhamo (F); înălțime 
Dahl (S), Petterson (S), Torkildsen 
(N); prăjină: Lundberg (S), Suttinen 
(F), Thoriaksson (I); greutate
Koivisto (F), Uddebom (S), Wa
chenfeld (S); suliță: Dan'elsen (NT
Sillanpaa (F), Ahvenniemi (F); cio
can: Hoffren (F). As’und (ST
Strandli (N).

Pot să joace femeile fotbal?

Scandinavia deplasează o echipă 
foarte puternică și cznogenă, căreia 
specialiștii, ținînd cont de rezultatele 
înregistrate în cursul acestui sezon, 
ÎI acordă prima șansă; 100 m.: Nil- 
sen (N), Bunaes (N), Ma’mroos 
(S), rezervă: Thorbjo.-nsson (I); 
200 m.: aceiași; 400 m.: Brânstrom

întrecerile vor avea loc pe stadio-l 
mil Averoff- vineri și sîmbătă _ în 
nocturnă^ de la orele 20 iar dumîniJ 
că după amiază de la 17. La Atena 
timpul este admirabil. Dintre cont 
curenți, primii sos-iți sînt atleții roJ 
mînl, care au ajuns încă de marți 
în orașul nostru.

Vineri seara, prima reuniune d 
meciului Balcan-i — Scandinavia! 
programează următoarele probe: 40Q 
m. garduri, disc, 800 m., 100 m.J
10.000 m., lungime și 4x100 m.

ELIE SPORIDIS
La închiderea ediției an primit ști

rea că Bîcivarov fiind bolnav, va ii 
înlocuit la 100 m. de Radar iar la 200 
m. de Măgdaș.

Pe scurt© Pe scurt @ Pe scurt
• Posturile <ie radio 

franceze au anunțat 
că a fost perfectată în- 
tîlnîrea pentru cam- 
la categoria cocoș în- 
titlului, francezul Al-

_ Intîlnlrea va avea 
la 6 noiembrie la Los Angeles.

© Pe patlnor vul ar- 
UflCUFI tificial din Moscova a 
nUvilLl iuat sfîrșit la 1 oc- 

. tiombrie turneul pre
liminar din cadrul campionatului uni

onal de hochei pe gheață. Meciurile 
s-au disputat în patru grupe prelimi
nare, primele două clasate în. fiecare 
grupă primind dreptul de a parHcipa la 
turneul final, care începe la 6 _ _ 
tombrie. Aceste echipe sînt: T.S.K. MO,

BOX
p io na tul lumii 
tre deținătorul 
phoase Halim! și mexicanul Raoul Ma
cias, challenger, 
loc

Aripile Sovietelor, Dinamo și Lokomo
tiv, toate din Moscova, echipa regiunii 
militare Leningrad, 
grad, Avangard
Gorki.

Avangard Lenin- 
Celiabin.sk șl Torpedo

oc-

RUGBI

' iVești sosite din Occident vor să ne 
Învingă că da... In Germania occi- 

ntală se pare că există o activitate 
stul de susținută în fotbalul femi- 
1 și relatări despre meciurile între 
oamne" au început să nu mai fie 
bticate la rubrica de „curiozități'" a 
irelor, ci

r Fără a ne 
Bțție asupra
adu' cu balonul rotund în rîndui fe
meilor. trebuie să notăm că primele 
meciuri feminine de fotbal au fost 
'trimite de pe poziții contradictorii de 
tytre cronicarii sportivi. Argumentele 
jSro" se sprijină pe precedentul creat 
WVi practicarea de către femei a 
fbon sporturi care cer eforturi fizice 
Vtosebite, cum ar fi alergările de 
iiemi-j on d sau unele probe de notație 
UOO m. fluture, de pildă). „Contra" 
lț-au arătat însă acei specialiști care 
'Consideră fotbalul ca un sport prea

direct la

aventura 
utilității

cronicile de

aci într-o dis- 
adoptării spor-

dur, puțind da naștere uneori la bru
talități incompatibile cu caracteristi
cile generale ale „sexului slab".

Indiferent de argumentele acestora 
din urmă, însă, meciurile de fotbal 
feminin continuă în țările apusene, 
deocamdată cu caracter semioficial — 
ni se spune. Prima echipă feminină 
de fotbal este F. C. Cruga din Essen, 
care are de-acum la activul ei mai 
multe meciuri internaționale, disputate 
în cadrul unor turnee intreprinse în 
Austria și Olanda. Rivalele principale 
ale fotbal'stelor din Essen sînt cele 
din Dorimi d care (probabil) alcă
tuiesc o echipă redutabilă. Mai aflăm 
de existența unei eclupe feminine în 
Bavaria, afiliată clubului Jahn din Re
gensburg. Interesant este că antreno
rul acestei, echipe este fostul interna
țional austriac losef Uridil.

Se joacă fotbal feminin și în Anglia, 
foarte sporadic însă. Primul club a 
fost înființat recent de jucătoarele din 
orașul Preston. Și fiindcă, probabil, 
ele n-au găsit adversare în insulă, 
fotbalistele britanice au contractat un 
meci uitertiațional, jucînl în iulie la 
Stuttgart cu o reprezentativă a R.F. 
Germane. Rezultatul — 1—1 — do
vedește că încă nu se poate vorbi de 
o supremație în fotbalul feminin...

Această activitate sui-generis
început să preocupe și forurile de 
specialitate clin țările respective. în
trebat ce crede despre fotbalul femi
nin, sir Stanley Rous, secretarul 
federației engleze de fotbal, a dat 
însă un răspuns care nu lasă nici un 
dubiu: „...Bun pentru plajă, sau așa

a

ceva, dar nu văd rațiunea 
mutăm pe un teren de fotbal

Intr-adevăr, fapte recente 
demonstreze că experiențele 
balul feminin nu sînt totdeauna sor
tite succesului. Aceasta s-a putut 
constata la primele meciuri feminine 
desfășurate pe pătrimi sud-american. 
In Brazilia. La unul din acestea — 
Pirancicaba-Moroeste — terminat cu 
scorul de 1—0 în favoarea primei 
echipe, jucătoarele învinse l-au consi
derat responsabil de insuccesul lor, 
pe arbitru, luîndu-l la bătaie cu o

o

ca să-I 
real!“ 
vin să 
cu fot-

„ferocitate mmaîlntîlnită" .(afirmă 
agenție de presă sud-americană).

Cu braziliencele nu-i de glumit.'...

Cantonatele sondiate ife planorism 
vor avea foc in R. P. Polonă

VARȘOVIA 2 (Agerpres). —
Comitetul de conducere al Aeroclu

bului R. P. Polone a definitivat da
tele de desfășurare a campionatelor 
mondiale de planorism. Ele vor avea 
loc între 15 și 29 iunie 1958 pe aero
portul din Leszno (voivodatul 
nan). La aceste campionate au 
trimise invitații de participare 
rocluburilor naționale din 48 de țări. 
Pînă în prezent au confirmat partici
parea următoarele țări: Olanda, R.F. 
Germană, Suedia. R. P. Bulgaria, 
Belgia, Franța, R. P. Romîna, R. 
Cehoslovacă, U R S S., Fln anda, R.P. 
Ungară, S.U.A., C inada, Turcia, Ma
rea Britanie, Brazilia și Japonia.

Poz- 
fost 
ae-

Familia săritorilor în înălțime de 
mare clasă s-ă îmbogățit cu un nume 
nou. Vladimir Sitkin a trecut lra cam
pionatele Ucrainei 2,15 m. (!) alătu- 
rîndu-se faimosului cuplu Stepanov— 
Kas-karov în lupta lor comună pentru 
a împinge cît mai sus ștacheta recor
dului lumii.

Era întru-totul de așteptat această 
apariție. Oricine l-a văzut sărind pe 
Sitkin, oricine i-a admirat detenta 
excepțională și ușurința cu care lu
neca deasupra ștachetei, rămînea mi
rat de faptul că acest atlet, posesor 
al unit! talent cu totul ieșit din co
mun, gravitează (totuși) în jurul a 
3,05 m., cifră pe care avalanșa de 
performanțe din acest an au trans
format-o într-o... bagatelă.

Dar era imposibil ca Sitkin să nu-și 
realizeze uriașele posibilități. Constant 
peste 2 m. în ultimii ani, el a sărit 
în actualul sezon de mai multe ori 
2.05 m., apoi consecutiv 2,07, 2,08 și 
2,09 iar la campionatele U.R.S.S. a 
dat un serios avertisment celor doi 
„mari" Stepanov și Kaskarov, învin- 
gîndu-i de o manieră categorică. Și 
iată că la sfîrșit de sezon, Sitkin se 
situează pe locurile 2—3 în rîndul 
performerilor mondiali din întreaga 
istorie a probei. Fără îndoială că 
acum, în trei, lupta pentru doborîrea 
actualului record mondial, deținut de 
Stepanov cu 2,16 m. va fi mai ușoară 
și mai repede încununată de succes.

Iată (din documentația noastră) ta
belul celor mai bune performanțe 
mondiale ale sezonului :

1. Stepanov (U.R.S.S.) 2,16 m.; 2. 
Sitkin (U.R.S.S.) 2,15 ni.; 3. Ras- 
karov (U.R.S.S.) 2,14 m.; 4. Smith 
(S.U.A.) 2,11.5; 5. Stewart (S.U.A.) 
2,10.5; 6. Dumas (S.U.A.) 2.09.5;

• In marele fief ai 
rugbiului galez — 
Aims Park din Cardiff, 
evoluat și rugbiștii ra

’ *7" a Cardiff-ului, 
țar® acum cîteva 

14-6 selecționata

acolo 
mînl, 
care 
luni, __ ___ ____ _______
centrului Franței, in echipa gale’ză au 
jucat între alții CMff Morgan, Grif
fiths, G. Wells, G. Evans și E. Tho
mas, în timp ce în formația francezi 
au figurat internaționalii : Domenech, 
Rancouie, Survielle. Markarîan etc.

unde au 
redutabila echipă 
ne-a vizitat 
a întrecut cu

■ EA A

7. Porter (Australia) 2,09; 8. Nielsen 
(Norv.) 2,09; 9. Pattersson (SuediaJ 
2,07; 10. Lewandowski (Pol.) 2,06;
11. Kovarj (Ceh.) 2,06.

★
Tot la campionatele Ucrainei, Cer- 

nobai a reușit (în sfîrșit) să treacă 
4,52 m. la săritura cu prăjina intrînd 
(singur) în posesia recordului 
U.R.S.S. pe care de-a lungul între
gului sezon l-a împărțit cu V. Bulatov 
(4,50 m.). Menționăm că în acest an 
Cernobai a sărit de trei ori 4,50 ra.

★
MOSCOVA 2 (prin radio). — In 

continuarea întrecerilor de atletism 
de la Odesa-s-au înregistrat alte per
formanțe de valoare. Victor Țibulenko 
a aruncat sulița la 82,21 m., iar tină-, 
rul alergător de garduri Alex. Re
diu a înregistrat 14,3 sec. pe 110 
m.g.

Simpozionul „Ediția ji^iliară 
a Campionatelor 

internaționale de atletism’*
In sala de festivități a Sfatului Popur- 

lar 1 Capitalei a avut loc ieri 
amiază un simpozion organizat de 
S.R.S.C.. — filiala București — în co

laborare cu ziarul „Sportul popular** 
și Comitetul de Instituție al S.P.C., cu 
tema „Cea de a X-a ediție Jubilară a 
Campionatelor internaționale de atle
tism de R.P.R.”.

Publicul prezent în sală a urmărit 
expunerile despre diferite aspect» ale 
ultimei ediții a câmp tomatelor interna
ționale, făcute de: Marla Diți, campi
oană și recordmană a R.P.R. 
carea suliței, Romeo Vilar<, 
la ziarul „Sportul popular** 
Dumitrescu, antrenor de stat pentru a- 
tletism.

la arun- 
redactor 

și Vasil a

S4r.de
Celiabin.sk

