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Astăzi la ștrandul „Dapte Gherman
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ELPrimele partide din cadrul turneului 
international 
„Cupa

Atit de mult așteptat la sfîrșitul 
săptămînii trecute, de tinerii înotători 
rornini și germani, soarele a apărut 
în toată măreția lui abia ieri readu- 
cînd optimismul printre organizatorii 
turneului internațional de polo pe 
apă: „Cupa București".

O vizită făcută ieri dimineață la 
ștrandul „Dante Gherman", locul unde 
se vor desfășura astăzi primele par
tide, ne-a pus în legătură cu condu
cătorii echipelor participante, care 
ne-au furnizat ultimele amănunte

de polo pe apă
București

Primii sosiți la antrenamente au 
fost jucătorii maghiari. Am stat de 
vorbă cu conducătorul lotului țosif 
Verteszi, o veche cunoștință a noas
tră. „Am ținut foarte mult, ne-a spus 
Verteszi, să însoțesc la București 
echipa de tineret a Ungariei. Doream 
să felicit, personal, pe coisducătorii 
notației romîne pentru frumoasa lor

FOTBA I.FOTBA I.sărbătorirealaîn Capitală a delegației sovietice care participă 
romîno-sovietice

(Foto : AGERPRES) 
masă, tir și atletism (10 probe). 
Sportivii craioveni vor susține în a- 
ceastă 
echipe 
R P 
aduce 
la cinstirea ac.stui 
ment pe care îl trăiește cu bucurie 
întreg poporul nostru.

Lunii prieteniei

intrațj în mult așteptata 
Prieteniei Romîno-Sovietice. 

IPretutindeni se observă o atmosferă 
Ide mare sărbătoare susținută de nu- 
Imeroase manifestări culturale, art's- 
Itice și sportive. Din țara vecină și 
■prietenă, Uniunea Sovietică, au sosit 
■oaspeți de seamă care ne vor vizita 
■țara și vor asista in tot acest timp la 
■ numeroasele manifestări închinate 
■Lunii Prieteniei.
I Printre acestea vn loc de seamă îl 
locupă fără îndoială și întrecerile spor- 
kive ce vor avea loc pînă Ia 7 No:em- 
Ibrie in fiecare raion, regiune sau oraș 
[Sportivii din orașul Bacău au și făcut 
[începutul duminică după amiază cind. 
[iau participat la un frumos concurs 
[atletic ale cărui probe finale s-au des- 
[fășurat în pauza jocului de fotbal Di- 
Lnamo Bacău — Energia Moreni. Miile 
B» spectatori prezent în tribune au 
[admirat cu acest prilej măiestria unor 
|tineri atleți, componenți ai lotului Șco- 
[lii sportive de tineret din localitate, 
[cum sînt Zamfira Malinchi, Ion But- 
|naru și alții. Dar acesta este abia în- 
|ceputul. Atleții băcăoani așteaptă a- 
cum cu nerăbdare întrecerea atletică 

[triunghiulară Bacău — Ploești — 
[Constanta care va avea loc la 26 oc- 
[tombrie la Bacău.

Și pentru că tot ne am apucat să 
scrutăm viitorul, trebuie să amintim 
că Luna Prieteniei va îmbogăți acti
vitatea sportiva din toate regiunile 
țării cu noi și interesante competiții 
sportive. La Oradea, de pildă, gimnas
tica, șahul, tenisul de masă, basche
tul. popicele și mai ales fotbalul, vor 

[fi intens popularizate prin competiții 
special organizate, dotate 
„7 Noiembrie" sau „Cupa 
Nici competițiile de masă 
fedin bogaiul program al 
W către sportivi a Lunii Prieteniei. 
Concursurile de atletism pentru cuce
rirea „insignei de atlet", trecerea 
normelor G.M.A. sau a normelor de 
reconfirmare vor constitui adevărate 
sărbători sportive de masă. De la Hu
nedoara primim vestea că sportivele 
din regiune vor cinsti Luna Prieteniei 
printr-o competiție| rezervată fetelor: 
„Spartachiada Feminină" la discipli
nele volei, baschet, handbal, tenis de

lată-ns 
ună a

co Cupa 
Prieteniei", 
nu vor l<p- 
sărbătoririi

lună întîlniri internaționale cu 
din R.P.F. iugoslavia 

Bulgaria. Așa dar sportul va 
și el o contribuție valoroasă 

însemnat eveni-

Lotul olandez de polo pe apă, în holul hotelului Ambasador

• Trei arbitri francezi la jocuf 
Roinînia-Grecia.

' Intilnirea de fotbal Romînia-GreciBi 
care se va disputa la 3 noiembrie la. 
București, va fi condusă de trei arbitn 

, francezi, ale căror nume urmează să fi» 
comunicate de federația franceză. Me- 

eciiipele B de >.a Atena va» 
de im arbitru grec și de unul roinînT^

LUPTE

. ...’.. „ - . ' ---------- , 7,. . o ue ia Atena va»inițiativă de a organiza această corn- «rt-itrat de un italian, ajutat la tuș» 
petiție care oferă tinerilor jucători de ri“ *’K‘**" 
polo din ROMINIA, UNGARIA, O- 
LANDA, IUGOSLAVIA, R. D. GER
MANA și POLONIA să facă un util 
schimb de experiență. Toți conducăto
rii reprezentativelor care se află la 
București vor trebui să cadă de acord 
ca această competiție să fie înscrisă 
în calendarul internațional al Ligii fzută plecarea spre Ankara 
Europene de Natație". / ’ ------ ~

• Meciul Romînia Suedia va ft 
condus de doi arbitri neutri.

Pentru joi 17 octombrie este previf- 
. — ,, ,tis a echipe*

Europene de Notație". Antrenorul3 Dinamo București campioana de lupt» 
maghiar Fabian ne-a furnizat lotul • $?,U*LiU?°.astre’ LyPtători‘ bucureșteni 
Kunos, Garan, Csillag, Felkay, L. 
Kiss, Rusovan II, Dancsa.

De acord cu cele spuse de Verteszi, 
s-a declarat și Ben Planjen, secreta
rul federației olandeze de natație și 
conducătorul lotului: „Am primit cu 
multă plăcere invitația federației ro 
mine de a participa la acest turneu 
rezervat reprezentativelor de tineret. 
Drept să vă spun, noi dorim de mult 
să stabilim un contact cit jocul de 
polo din răsăritul Europei, unde aceas
tă disciplină sportivă a atins o înaltă 
valoare. Noi jucăm deseori cu echipele 
franceze și belgiene, dar fără nici un 
folos pentru că în aceste țări jooul de

JSa țării i
3 vor participa -
„turci și bulgari — la un turneu organU 
?>zat In capitala Turciei în zilele de U 
j£și 20 octombrie. Dinamo urmează

«lături de luptători 
la un turneu organt-

(Foto: GH. DUMITRU) (Continuare în pag. 4)

Meciul Balcani —Scandinavia

CAUZE ALE COMPORTĂRII NECORESPUNZATOARE 
A ECHIPEI BALCANICE

S-a stabilit data celei de a 11-a
ATENA 7 (prin telefon). Duminică 

seara după încheierea ultimei probe 
din concurs, zecile de mii de specta
tori care umpluseseră tribunele de mar
moră albă ale stadionului Averoff se 
revărsau ca un fluviu uriaș pe străzile 
din vecinătatea uriașului edificiu al 
sportului, leagăn al atletismului grec. 
Discuțiile purtate se legau desigur 
despre întrecerile aprig disputate, la

care fuseseră martori timp de trei zile 
și la care cu toții participaseră, sus- 
ținînd cu entuziasm evoluțiile repre
zentanților celei dinții echipe balca
nice de atletism.

Nimeni nu se aștepta la o victorie 
a echipei Balcanilor în fața puternicei 
reprezentative a Scandinavici, dar o 
comportare mai bună era dorită de 
toți. Tocmai de aceea spectatorii ate-

Cum se vor desfășura alegerile organelor U.C.F.S.
— Înscrierea membrilor Reorganizarea colectivelor sportive

<<

'Și
mai susțină 
'ombrie două 
unor formații

Dinamo urmează să 
în zilele de 26 și 27 oct- 

întîlniri 
de ch*b

★

în compania 
din Istanbul.

, Meciul internațional
nativele de lupte ale Romîniel și Sue
diei, care se va desfășura la Bucuh 
rești, în ziua de 13 noiembrie, va fi cone 
dus de doi arbitri neutri: italianul Ga-, 
legcjtti și cehoslovacul Poznicek.

HOCHEI PE IARBA

dintre reprezea-

[ • Energia I. E. OradeaEpitol^
Budapesta 0—0.

, Jucînd duminică la Budapesta, echipa 
ide hochei pe iarbă Energia I. E. din 
Oradea a terminat la egalitate, 0—0, cu 
,formația maghiară Epitok. Cei mM 
buni din echipa romînă: Sipoș, Krupka. 
'Tent.

HANDBAL

interes 
lui de 
tică a
2 iulie

Opinia publică 
desfășurarea 

organizare a 
sarcinilor cuprinse în Hotărîrea 
1957.

sportivă din țara noastră a urmărit cu viu 
lucrărilor ședinței de constituire a Comitetu- 

în aplicarea prac- 
și Guvernului din

U.C.F.S. — etapă importantă 
Partidului

In cea de a doua parte a lucrărilor 
ședinței, odată cu instruirea activului 
din țară, au fost elucidate și nume
roasele probleme privind munca orga
nizatorică ce trebuie desfășurată, în 
această perioadă. în fiecare regiune 
Și, pentru că în această importanță 
acțiune vor fi angrenați — într-o tnă- 
sură mai mică sau mai jnare —. nu 
numai activiștii participant la lucră
rile ședinței, ci toți membrii organe
lor și organizațiilor sportive, canside 
răm că înfățișarea principalelor o- 
biective ale acestei etape se face ne
cesară. Aceasta, cu ații mai muit cu 
cît. încă de pe acum, unii dintre citi
torii ziarului nostru ne-au adresat o 
serie de întrebări cărora credem că 
le vom găsi răspunsul, oprindu-ne a- 
supra celor mai importante sarcini ce

în perioada actuals tuturor acti-revin 
viștilor sportivi.
CONSTITUIREA

ORGANIZARE A U.C.F.S.
Mai întîi, citeva informații privind 

datele de constituire ale acestor co

COMITETELOR DE

PE TEME ACTUALE
mitete: 7—14 octombrie pentru cele 
regionale, 15—30 octombrie pentru 
cele raionale și orășenești.

Care este șarcina principală a a- 
cestor corn tete? Iată o întrebare pe 
care am auzit-o rostită de mulți acti-.

viști sportivi în aceste zile. Trebuie 
știut că acestor comitete le revine 
importanta sarcină a organizării ale
gerilor pentru organele UCFS. Pînă 
atunci însă trebuie îndeplinite toate 
sarcinile cu privire la constituirea 
comitetelor. In fiecare regiune vor fi 
prezentate, cu acest prilej, dări de 
seamă care trebuie să reflecte fidel 
dezvoltarea mișcării sportive, să scoa
tă la iveală în mod curajos lipsurile, 
metodele de muncă greșite folosite 
de activiștii sportivi, să analizeze cu 
profunzime cauzele deficiențelor.

REORGANIZAREA COLECTIVELOR 
SPORTIVE

In prima etapă a reorganizării se 
va face decomasarea colectivelor spor
tive prin desființarea actualelor 
cercuri sportive. Acțiunea de reorga
nizare începe la 15.X.1957. 
țiunile cu privire la aceste

(Continuare în pag.

Instruc- 
probleme

2J

ediții —
nieni au încercat o ușoară decepție. 
Dar epidemia de gripă care a bintuit 
prin lotul balcan’c explică, în parte, 
comportarea nesatisfăcătoare a unora 
dintre atleți, iar absența altora a slă
bit considerabil formația balcanică. 
Din acest motiv. Ioni 
Wiesenmayer nu a putut j 
lua startul în proba sa j 
de specialitate, la 400 m. 
plat. Am regretat foarte 
mult această absență de 
la 400 m., deoarece Wie
senmayer se arătase a fî 
într-o formă foarte bună 
și participarea sa alături 
de celebrul atlet finlan
dez Voitto Hellsten (me
dalia de bronz la J. O. 
de la Melbourne) ar fi, 
fost pentru el un puter
nic stimulent în a realiza 
un nou rezultat de va
loare și poate chiar un 
nou record național. 
Fără să se fi refăcut pe 
de-an-ntregul „Wisi“ a 
luat startul la 200 m. dar 
evoluția sa nu a mai fost 
cea așteptată. Același lu
cru s-a întîmplat cu’ Ba- 
civarov, Kaburov, Tsaka- 
nikas și alții. Din acest 
motiv echipa Balcanilor 
a trebuit să fie comple
tată în ultimul moment 
cu o serie de atleți, im
provizați în probele res
pective. Astfel Vamoș a 
trebuit să alerge la 
m„ Hiotis la 1.500 
Mugosa care tocmai

(Continuare în pag. 4)

> • Jucătorii de Ia Voința au în4
[ trecut Start Varșovia cit 

18—11 (9—7).
' Un rezultat așteptat este cei obținut 
de echipa masculină d<s handbal Voința 
care a dispus cu 18—11 (9—7) de Start 
Varșovia.

, Echipele asociației sportive Voința vor 
,mai susține cite o întîtnire, după car» 
se vor înapoia în țară.

Satelitului II văd III
Desen de MAl'TX ;



însemnări după „Cursa Victoriei**

r Faptul că în toate etapele cu 
©tecarea în bloc au sosit la sprin
teri final cîite 40—50 concurența ar 
putea constitui pentru spectatorul 
îjeavizat, un indiciu că a fost vorba 
de etape în oare nu s-a întâmplat ni
mic deosebit. Etape calme, fntr-un 
cuvrnt. Și totuși, nu a fost așa. 
Mediile orare (pe etape) de 40—41 
km., ca și media orară generală de 
peste 38 km., arată ou prisosință că 
alergătorii nu au pedalat de fel 
calm, cu toate că unele etape s-au 
desfășurat în oondițiuni cu totul 
nefavorabile: temperatură scăzută, 
ploaie, vînt, mîzgă.

Explicația este următoarea:

I. Va-

și G. Șerba.n. In ceea 
Dinamo I, o formație o- 
destul de activă (cu A. 
Moiceanu, Schuster, 
- cel mai combativ

D.

0 manifestare
care se situează

__r__ în 
«uda faptului că s-a alergat foarte 
rapid și au fost întreprinse nenu
mărate tentative de evadare, pluto
nul nu s-a fărîmițat ca în alte 
curse. Aceasta dovedește că nivelul 
unui important număr de cicliști a 
crescut simțitor. Printre aceștia, și 
o serie de tineri (mare parte, bine 
dezvoltați fizicește) care se află în 
real și îmbucurător progres. Vom 
nota doar cîteva nume din cele 
multe: I. Braharu, C. Moiceanu, M. 
Voinea (o nouă speranță), A. Si- 
mion, V. Cohanciuc, de la Voința, 
ani adus o contribuție efectivă la 
dinamismul cursei, ei aflindu-se a- 
praape mereu pe avanposturi. Com
bativitatea manifestată de acești 
(tineri ilustrează orientarea 
antrenorului A.
Hriimite tinerii 
cum se spune.

Tot la acest 
cu perspective,

C. Dumitrescu, îmbrăcînd tricou 1
galben, a controlat autoritar cursa, 
obținind o victorie deplin meritată, 
ca și echipierii săi de altfel :
sile, C. Tudose, V. Dobrescu, 1. Con- 
stantinescu 
ce privește 
mogenă și 
Șelaru, G. 
Munte anu ■
G. Calcișcă, I. Hora — cu oscilații), 
a trebuit să plece steagul în fața 
unui adversar categoric mai bun.

Formații ca Flamura roșie, Recolta 
și Progresul 
din elemente
putut depăși un niyel mediu 
ceastă cursă

în centrul atenției
sportivilor noștri

— alcătuite in 
în dezvoltare—

ultra rapidă.

justă a 
Someșan, care își 
mereu la... bătaie,

capital, al tinerilor 
mai subliniem com-subliniem com-

genere 
nu au 
hi a-

EMIL IENCEC

★

In continuare ciasamen- 
individual: 11. N. Pel

’Publicăm 
tul generai 
caru (Voința I) 19:30,38; 12. I. Stoi
ca (CCA II) 19.31,4; 13. S. Ochman 
(Legia) 19:3141; 14. G. Ca'cișcă 
(Din. I) 19:31,45; 15. A. Simion
(Voința I) 19:32,10; 16. N. Grigore 
(CCA II) 19:32,21; 17. C. Baciu (CCA 
II) 19:32,36; 18. P. Gane (Energ ) 
19:33,21; 19. Al. Mitroi (CCA II) 
19:33,30; 20. I. Hora (Din.I) 19:33.31;

pentru locul I pe care l-a ocupat 
Victoriei".

(Poto: GH. DUMITRU)

IC. Dumitrescu (C.C.A.) este premiat 
„Cursa

în
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Traseul Ștafetei Prieteniei Romîno-Sovietice.

Ștafeta Prieteniei Romîno-Sovietic
In întâmpinarea celeiIn întâmpinarea celei de a 40-a 

aniversări a Marii Revoluții din Oc- 
tombrie, tineretul din întreaga țară 
participă la numeroase și însuflețite 
manifestări in toate domeniile. Printre 
acestea. Ștafeta Prieteniei Romîno- 
Sovietice se află în centrul atenției 
generale. Organizată de către comite
tele regionale, raionale și orășenești 
U.C.F.S. cu sprijinul comitetelor 
U.T.M). și al consiliilor A.R.L.U.S. 
Ștafeta Prieteniei Romîno-Sovietice 
va antrena numeroși sportivi, atleți, 
călăreți, mofocicliști, canotori și tu
riști. O scurtă trecere în revistă a pre
gătirilor ce se fac în aceste zile, în 
reședințele de regiuni, ne oferă o i* 
magine fidelă a interesului vădit pe 
care-1 stârnește această frumoasă ac
țiune a tineretului din patria noastră, 
o dovadă în plus a sentimentelor 
frățești ale tineretului romîn față de 
tineretul sovietic.

La Pitești, cei care organizează 
această acțiune au._ debutat prin în
tocmirea unui plan larg de agitație 
și propagandă, cuprinzînd emisiuni 
Ia stațiile de radioamplificare, ma
teriale apărute în presa locală, afișe 
și panouri cu schițele traseului Șta
fetei, instalate în diverse puncte ale 
localităților prin care aceasta va tre
ce. Sînt in curs de amenajare și nu
meroase expoziții de stradă, cuprin-

zind aspecte ale mișcării de cultură 
fizică și sport din Uniunea Sovietică.

Grijulii, cei din Orașul Stalin au 
luat din vreme măsuri pentru amena
jarea unei tribune în piața 23 Au
gust, locul unde se va face schim
bul de ștafetă, precum și pentru pa- 
voazsrea traseului. In ziua în care 
Ștafeta va sosi la Orașul Stalin, din 
piața 23 August vor fi lansate sute 
de porumbei.

In aceste zile, activul sportiv al 
regiunii Timișoara, avînd și spriji
nul organizațiilor locale, pune la 
punct ultimele detalii, in localitățile 
de schimb ale Ștafetei vor fi organi
zate mitinguri și serbări populare.

Pentru sportivii din regiunea Ora
dea, perioada în care are loc desfă
șurarea Ștafetei coincide cu aniver
sarea eliberării orașului Oradea de 
către unități ale Armatei Sovietice. 
E și firesc ca pregătirile ce se fac 
aici să îmbrace un caracter cu to
tul festiv. Expoziții cu temă sportivă, 
concursuri de fotografii, serbări 
tural-sportive, 
acțiunile 
pregătite 
Oradea.

Cînd 
sovietice 
lași, va

iată numai cîteva 
de mare amploare ce 
în prezent de tineretul

cul- 
din 
sînt 
din

Ștafeta prieteniei romîno- 
va intra pe străzile orașului 
fi o zi de adevărată săr-

Duminică : reluarea campionatului

bătoare I Delegații de pionieri puri 
tind buchete de flori și cadouri peni 
tru tineretul sovietic vor ieși în înl 
tâmpinarea sportivilor. De altfel, la 
Iași solemnitatea de primire a ȘtafeJ 
tei se va desfășura după an program 
special, a cărui alcătuire se află ta 
prezent în centrul atenției organeloa 
locale. Manifestații cultural artistica 
și sportive, cu participarea celor mal 
bune formații din oraș și regiune! 
vor avea loc și în ziua de 7 NoJ 
iembrie, zi în care, prin punctul de 
frontieră Ungheni, Ștafeta va intra 
pe pămînt sovietic.

Energia „Mao Tzc-dun” 
și Voința Lugoj învingătoare 
în turneul de calificare 

ia lupte 1 
desfășurat între 4—6Tulcea s-a

portarea alergătorilor Grigore Ni- 
colae, I. Stoica, AL Mitroiu, C. Ba
ciu (C.C.A.), W. Siegler (Energia) 
și alții. Pentru acești aspiranți la 
gloria ciclistă, ca de altfel și pen
tru alergătorii consacrați, a 12-a e- 
diție a „Cursei Victoriei" — 
pfaată în bune cond-ițiuni de 
Casa Centrală a Armatei — a 
stituit un edificator criteriu de 
licăre și, după cum se vede, 
olaiziile sînt dintre cete mai bune.

Interesul pentru această tradițio
nală competiție a crescut simțitor 
prin participarea reprezentativei W. 
K. S. Legia, alcătuită în bună parte 
din elemente de prim plan în ciclis
mul polonez, printre care Podobas 
(cel mai bătăios), Ochman și Wa- 
liiszewski. Că alergătorii polonezi 
nu au putut cîștiga nici o etapă — 
cu toate că au muncit mult pentru 
asta — se explică prin aceea că au 
fost sever marcați de concurenții 
Tomîni și, am putea spune, depă
șiți net de aprigul duel 
cliștii de la Dinamo I și 
marii favoriți ai probei.

Duelul, după cum se 
terminat în favoarea cicliștilor de la 
C.C.A. atât la individual cît și pe 
echipe. Dinamo a cucerit patru vic
torii în etape , iar C.C.A. două. Sub 
acest raport, Dinamo a fost supe- 
«îior. In schimb, în cea mai scurtă 
etapă, a IlI-a, (60 km. individual 
contra cronometru) militarii au de
monstrat că au individualități net 
superioare celor de la Dinamo și au 
preluat conducerea.

orga- 
către 
cocn- 
veri- 
con-

dintre ci-
C.C.A. I,

Știe, s-a

21. St Porecear.u (CCA II); 22. 
Folbert (Energ);
(Voința I); 24. N. Vasilescu (Din. 
II); 25. M. Voinea (Voința II); 26.
I. Minulescu (Rec.); 27. V. Siegler 
(Energ ); 28. E. Mihăilă (Progr.); 
29. G. Șerban (CCA I); 30. N. Ste- 
panian 
(Voința 
33. C.
Istrate
(Din II).

PE ECHIPE:
7. Dinamo II 53:55,12; 8. FI. roșie 
54:07,18; 9. Progresul; 10. Recolta;
II. Voința II.

A.
23. V. lonescu

(Rec.);
II); 32.

Mokeanu 
(FI- r.);

31. V. Cohanciuc 
P. Soltuz (FI. r); 
(Voința I); 34. C.
35. I. Angelescu

6. Energia 53:43,16;

republican de lupte pe echipe
au o echipă omogenă, rutinată, alcă
tuită din maeștri ai sportului. Echi
librată apare lupta dintre Progresul 
București, Energia Baia Mare și FI. 
roșie Cluj. Mai grea ni se pare totuși 
sarcina Energiei Sinaia care trebuie 
să înfrunte Progresul Lugoj, formație 
în care figurează luptători ca I. Po
pescu, I. Fischer ș. a. Cu legitimă cu
riozitate este așteptată evoluția Loco
motivei Oradea și a gazdelor între
cerii de la Cluj, Energia. In ultimele 
două grupe, favorite pornesc C.C.A. 
(în fața Locomotivei Timișoara, a lui 
Dinamo Satu Mare și a Voinței Tg. 
Mureș) și Energia Reșița (ai cărei 
adversari sînt Energia Hunedoara, E- 
nergia Orașul Stalin și FI. roșie 
Arad).

Duminică se reia campionatul repu
blican de lupte pe echipe. Cu mult in
teres este așteptată evoluția luptători
lor din lotul național, care, exact pes
te o lună, vor ți chemați să apere cu
lorile țării in fața puternicii reprezen
tative a Suediei. Cum majoritatea a- 
cestora sînt încadrați în echipele 
fruntașe Dinamo București, Energia 
Sinaia și in parte la C.C.A., (și cum 
aceste formații figurează în grupe se
parate) este de așteptat ca aportul 
luptătorilor respectivi să fie decisiv 
în ce privește obținerea victoriei, cu 
ații mai mult cu cit adversarii lor fi
gurează pe locuri mai slabe în cla
sament.

In prima grupă victoria nu poate 
scăpa dinamoviștilor bucureșteni care

La
octombrie tfinala campionatului del 
calificare la lupte. Iată rezultatele! 
obținute; Energia ,.Mao Țze-dun“| 
cu FI. roșie Galați 11—5, cu Voința 
Tg. Săcuiesc 9—7 și cu Vofnța Lugojl 
8—8; Voința Lugoj cu Voința Tg. 
Săcuiesc 10—6 și cu FL roșie Galați 
8—8; FI. roșie Galați cu Voința Tg. 
Săcuiesc 10—6. In urma acestor re
zultate clasamentul este următorul: 
Energia „Mao Țze-dun“ 8 p., Voința 
Lugoj 7. p., FI. roșie Galați 5 p.,| 
Voința Tg. Săcuiesc 
mele două echipe vor 
promovarea 
un meci de 
melor două 
republican.

4 puncte. Pri-: 
sus(ine, pentru 
campionat, cite 
compania ulti-

în acest 
baraj în 
clasate din campionatul

Pregătrri pentru campionatul 
republican de baschet
cadrul pregătirilor pe care le efec

tuează în vederea începerii campion^’ 
tului republican, echipele masculine de 
baschet Dânamo Tg. Mureș și Dinamo 
Oradea au susținut du mimică la 
Mureș un meci amical, câștigat de 
ieșeni cu 71-51 (28-21). Botâlnirea, 
fășurată după noul regulament, 
bucurat de un frumos succes în 
numeroșilor spectatori.

ts- mu- 
des-
s-a 

fața

Cum se vor desfășura alegerile organelor U.C.F.S
— Înscrierea membrilor — Reorganizarea colectivelor sportive —

înscrierea membrilor în UCFS nu se 
percepe nici o taxă, urmînd ca aceas
ta să se încaseze de 
sportive în mo-mentul 
mîna noile 
UCFS.

(Urmare din pag- 1)

prevăd că: ACTUALELE CONSILII 
ALE COLECTIVELOR SPORTIVE 
VOR STUDIA SI STABILI MODA
LITATEA ȘI ETAPELE PRIN CARE 
CERCURILE SPORTIVE SE VOR 
TRANSFORMA IN COLECTIVE 
SPORTIVE, CERIND AVIZUL CO
MITETULUI RAIONAL (ORĂȘE
NESC) DE ORGANIZARE A U.C.F.S.

Cîteva principii necesare: a). In a- 
ceastă perioadă nu se trece la reorga
nizare în colectivele sportive din me
diul rural; b). In vederea asigurării 
activității competiționale din acest an, 
sportivii și echipele colectivelor spor
tive și cercurile sportive existente vor 
participa în continuare la competiții 
în forma și cu titulatura actuală.

sportiv și a delegațiilor la con- 
raională (orășenească) a 

Cine are drept să participe la 
adunări? In 
ia parte la

către comitetul raional (orășenesc) 
de organizare a UCFS.

ÎNSCRIEREA CA MEMBRI IN
U.C.F.S. carnete

către colectivele 
cînd se vor în

de membri ai

ORGANIZAREA ADUNĂRILOR 
PENTRU ALEGERI

In ultima Sună a anului, începînd 
de ia l.XI. vor avea joc în întreaga

afara invitatilor 
alegeri numai cei 
adunării generale 
ai UCFS. In a-

fără adunările generale pentru alege
rea organelor de conducere ale colec
tivului 
ferința 
UCFS.
aceste 
pot să
care pînă la data 
au devenit membri 
ceste adunări se aleg consiliul colec
tivului sportiv, comisia de revizie și 
delegații pentru conferința raională 
(orășenească), respectîndu-se urmă
toarele îndrumări: un delegat în co
lectivele care au pînă la 100 de mem
bri înscriși în UCFS, doi delegați în 
colectivele cu 100—300 de membri, 
3 delegați în colectivele cu 500—10U0 
de membri și 4—5 delegați în colecti
vele cu peste 1000 de membri. Vala
bilitatea alegerilor este confirmată de

Acțiunea de înscriere în UCFS în
cepe la 30 octombrie și reprezintă o 
sarcină deosebit de importantă pentru 
fiecare activist sportiv. Adeziunile 
individuale se vor depline la secreta
rul colectivului sportiv care le va 
centraliza periodic și le va supune 
spre aprobare consiliului colectivului 
sportiv. Pe baza adeziunilor aprobate, 
se vor întocmi apoi caietele de evi
dență.
UCFS va primi un talon în baza că
ruia va putea să participe Ia aduna
rea generală pentru alegeri. Numărul 
talonului va corespunde cu numărul 
de ordine din caietul de evidență. La

Fiecare membru înscris în

★
regiune vor fi prelucrate

spicuiri pe care

In fiecare
și dezbătute pe larg toate aceste pro
bleme. Cele cîteva
le-am oferit astăzi cititorilor noștri
sînt menite să sublinieze aspectele 
cele mai importante ale muncii ce 
trebuie desfășurată în etapa actuală. 
Și, cunoașterea lor, din timp, de către 
fiecare colectiv sportiv nu poate fi 
decît o contribuție însemnată la buna 
desfășurare a acestei acțiuni organi
zatorice, la aplicarea în practică a 
măsurilor stabilite la recenta ședință 
de constituire a comitetului de orga
nizare a UCFS.



Umil din aspectele 
marelui eveniment atletic •••

s de la Atena
Pe stadionul Averoff din Atena nu s-a tranșat la sfîrșitul săptămînii 

trecute supremația mondială în atletism și nici măcar cea europeană ; la 
Averoff nu s-an obținut rezultate senzaționale, recordurile care dau trăi
nicie și strălucire peste ani și decenii marilor concursuri atletice. Și 
totuși, prima confruntare între echipele de atletism ale Balcanilor și Scan
dinavici a fost supranumită „meciul sezonului-. Cei care Lan spus astfel, 
s-au gîndit nu atît la cifrele brute, la rezultatele tehnice ale celor trei 
zile de concurs, ci la acea atmosferă de deplină înțelegere care a dat 
un farmec cu totul deosebit primei intîlniri dintre atleții celor două 
peninsule de la extremitățile continentului nostru.

O filă de aur s-a scris cu acest prilej și în istoria sportului balcanic. 
La 26 de ani de la prima ediție a Jocurilor Balcanice, aceeași nobilă 

idee care a dat naștere Jocurilor: cunoașterea reciprocă, prin sport, intre 
tineretul țărilor balcanice, s-a întruchipat acum Intr-o formă nouă, mai 
apropiată de sensul ei profund. Atleții din Balcani au alcătuit o reprezen
tativă unită, chintesență a atletismului din 4 țări. Ei s-au înțeles și ajutat 
ca adevărați colegi de echipă, luptînd cu toată ardoarea pentru victorie.

Caracteristică este atitudinea publicului atenian, în zilele meciului 
Balcani — Scandinavia. Întorși de la Jocurile Balcanice din acest an, 
atleții noștri ne mărturiseau că nu le-a mai fost dat să audă o „galerie* . 
ca aceea făcută de publicul de pe Averoff atleților Elladei. In convorbirile 
telefonice pe care le-am avut cu ocazia recentei competiții cu redactorii 
cotidianului sportiv Atletichi lcho din Atena, aceștia ne relatau că parcă - 
niciodată publicul grec n-a susținut o echipă cu atîta frenezie, așa cum 
a susținut de data aceasta echipa Balcanilor. Că era vorba de grecul 
Papavasiliu, sau de romînul Savel, de iugoslavul Mihalici sau de bul
garul Milev, încurajările spectatorilor erau la fel de sincere, 
ziaste.

Prietenia dintre sportivii țărilor balcanice este astăzi o 
„Spiritul balcanic" — această expresie care vrea să sugereze
atmosferă ce trebuie să dăinuiască mereu între popoarele acestui colț de 
lume : înțelegerea reciprocă, prietenia, colaborarea, și-a găsit o minunată 
ilustrare în zilele recentului eveniment atletic de la Atena.

Încă odată sportul a netezit asperitățile. Încă odată s-a adeverit — 
dacă mai era nevoie — că sportul este acea punte minunată care duce 
la prietenie, la încredere. Aceasta este marea victorie a echipei Balcanice 
în primul ei meci, pe stadionul din Atena.

PREDE AL-SFIRȘIT DE SEPTEMBRIE

TURNEUL TINERILOR
Căc .ȘijL STALIN, 7 (prin tele

fon). — Cei mai buni opt tineri ju
cători de tenis ai țării noastre și-au 
măsurat forțele în cadrul unui tur
neu desfășurat în localitate de vineri 
pînă luni după-amiază. întrecerile au 
constat din patru meciuri eliminato
rii iar apoi învingătorii și respectiv 
învinșii au format două grupe în ca
drul cărora s-a jucat sistem turneu. 
In grupa mai interesantă a învingă
torilor s-a înregistrat rezultatele: 
Cristea—Năstase 6-3, 6-4, 6-8, 6-4, 
Bosch—Georgescu 4-6, 6-2, 6-1, 6-L 
Cristea—Bosch 3-6, 6-2, 8-6, 6-4,
Cristea—Georgescu 3-6, 6-2, 6-4, 7-9, 
6-1, -Bosch—-Năstase 8-10, 6-2, 1-6,

flote critice

AȘA O FI TREBUIND SA FIE ?
N-A FOST TIMP?

Șapte ani nu șînt o zi sau două. 
In șapte ani, un nou născut devine 
școlar, un mic școlar termină școala 
elementară iar un adolescent devine 
cap de familie. Multe lucruri se pot 
face în șapte ani, numai pista de a- 
tletism a colectivului Recolta Sighet 
nu s-a putut termina. Motive se pot 
invoca destule, dar nici unul dintre

(La concursul de înot și polo, apa bazinului „Danie Gherman" 
a fost încălzită)

— Spectatorii: Ne dați voie și nouă să intrăm în bazin cinci minute 
să ne încălzim ?

Desen de NEAGU RADULESCU

de entu-

1ACINT MANOLIU

realitate, 
adevărata

JUCĂTORI DE TENIS

6-1, 6-3, Năstase-Georgescu 3-6, 7-5, 
6-4, 6-1. Clasament final: 1. Cristea.
2. Bosch, 3. Năstase, 4. Georgescu. 
5. Tiriac, 6. Viziru, 7. Sopa, 8. Bur- 
cescu.

Dintre concurenți doar Cristea și 
într-o oarecare măsură Bosch și 
Năstase au evoluat la valoarea lor 
obișnuită. Restul sub linia ultimelor 
comportări. O surpriză plăcută a 
turneului a consfît.:ît-o tînăruT Ti
riac de la Energia „Steagul Roșu* 
Orașul Stalin care a ciștigat seria 
Il-a practicind un tenis ofensiv și 
bine orientat tactic. (A Dincă — 
corespondent regional).

ele n-ar putea alina necazul tineri
lor din frumosul oraș maranwreșan, 
care doresc totuși să practice atle
tismul. Vorba ceea: în șapte ani, cite 
o lopată de zgură să fi aruncat în 
fiecare zi și tot se putea face o pis
tă de atletism !

Dar... n-aduce anul ce aduce cea
sul, așa încît sperăm, împreună cu 
corespondentul nostru V. Dabala, că

Cu un fluierat scurt, trenul se oprește în gara Predeal. Ochii nu 
cenușiul gării. Natura, mare meșteră, a creat frumuseți de neînchipuit, 
trul cerului atît de pur, încîî crestele munților par aproape de tot. N-ai 
fierăstrăului Colților Morarului. Că e numai a iluzie, îți dai însă seama 
pași de turist pe potecile țintelor celor mai ușor de cucerit.
Predealul este tocmai una din a- 

ceste localități care poate oferi dru
mețului neîncercat minunate posibi
lități de a gusta farmecul potecilor 
de munte.

Primul îndpmn ți-1 dă priveliștea de 
pe Cioplea. Panorama se deschide 
larg în fața ochilor uimiți: munților 
Jepii Mari, Jepii Mid, Caraimanul 
cu Crucea. Coștila, Moraru cu vîrful 
Omul și Bucșoiul, le distingi profilul 
puternic pe cerul albastru, in lumina 
șăgalnică a soarelui de toamnă, ma
sivele cenușii și impunătoare sînt în
veselite de pete albe, strălucitoare de 
zăpadă.

Te cuprinde în fața acestor frumu
seți un dor nestăvilit de ducă, te îm
boldește gindul cuceririi Înălțimilor. 
Nu toate imboldurile pot fi însă aduse 
la îndeplinire și ochii tăi prudenți de 
orășean neobișnuit cu ascensiunile se 

Noua cabană de pe Cioplea va fi in curind la dispoziția amatorilor 
de excursii și de schi

agață de o cabană mititică pitită pe 
un masiv împădurit în vecinătatea 
Ciopleî. Te decizi cu cumințenie ca 
intr-acolo să faci prima incursiune.

SPRE CABANE

Drumul pînă la cabana zărită, ca
bana Trei Brazi (1129 m) este lin, 
fără urcușuri sau povîmișuri prea re
pezi. Se poate parcurge în vreo 90 
minute. Străbați Coasta Fetifoiului, 
treci Poiana Linului și ai ajuns. De 
sus de pe culme se întinde în dreapta 
Valea Timișului, cu șoseaua albă și 
șerpuită pe care mașinile par niște 
jucării. In stînga se profilează îm
pădurită Valea Rlșnoavelor. In față 
ești străjuit de masivul Postăvarului. 
Cabana nu e prea mare (45 locuri), 
e însă îngrijită și-ospitalieră.

nu va mai dura prea mult pini ce 
consiliul colectivului Recolta Sighet 
se va decide să treacă la fapte.

O IDEE GENIALA
Vrem să vă aducem IM cunoștință 

o metodă originală de antrenament 
pe care sîn tem siguri ci o ignorează 
chiar și cei mai buni antrenori de 
baschet, deși ea îmbină în modul cel 
mai fericit pregătirea fizică generali 
cu îmbunătățirea calităților morale șl 
de voință. Vom proceda metodic des
criind. paralel cu activitatea baschet- 
baliștilor din Câmpulung Muscel, mi
nunatele calități pe care le dezvoltă 
originala metodă, pe care ne.a adus-o 
la cunoștință corespondentul nostru 
V. Buceleanu.

Tinerii din Cîmpulung Muscel vor 
de multă vreme să joace baschet pe 
terenul Progresul (exercițiu pentru 
întărirea voinței!). Deci, merg la te
renul cu pricina. Aci Iși iau inima 
în dinți (hotărîre!), se uită bine In 
jur nu care cumva să-i vadă cineva 
(curaj !) apoi se aburcă pe gardul 
de doi metri jumătate înălțime (de
tentă 1). Urmează un nou salt peste 
gardul de sîrmă dintre tribune și 
teren (același efect ca exercițiul pre
cedent) și un slalom printre dunele 
de praf de pe teren (condiție fizică).

Dată fiind dificultatea antrenamen
tului. s-ar putea ca antrenorii să îti- 
tîmpine la rîndul lor... dificultăți în 
convingerea jucătorilor. Ei, aici stă 
cheia metodei: în lacătul pe care cei 
de la Progresul Cîmpulung îl țin în 
permanență la poarta terenului obli- 
gîndu-i pe tineri la întreaga exhibî- 
ție premergătoare antrenament-’hii 
propriu zis, V. A.

MIC GHID 
pentru turistul 
începător

In 30 de minute, de la Trei Brazi, 
străbătînd un platou poți ajunge la 
cabana Poiana Secuilor (1125 mj. 
Numele este sugestiv, pentru că în- 
tr-adevăr cabana este așezată într-o 
vastă poiană înverzită. Alai încăpă
toare (50 locuri) șj mai bine utilată 
decît cabana Trei Brazi, la Poiana 
Secuilor poți petrece cîteva zile. Pe 
o potecă accesibilă, numai vara, 
drum de cîteva ore, se ajunge la ca
banele Cristianul Mare (1690 m.) și

Postăvarul (1590 m.) din masivul 
Postăvarul.

Din Predeal, prin Cioplea, ai un 
drum deschis spre muntele Susai. 
După un urcuș continuu printr-o pă
dure de brazi, timp de circa 90 mi
nute, pădurea se desface ca prin far
mec. Pe un platou de o neasemuită 
frumusețe, smălțuit cu mii de brîn- 
dușe cu ochii albaștri, se ridică o 
cabană din bîrne (1350 m, 35 locuri) 
plăcută la vedere însă nu prea bine 
îngrijită. Din fața cabanei însorite se 
desfășoară în toată splendoarea Valea 
Azugii. De la Susai se desfac mai 
multe poteci: spre Cabana Clăbucet- 
Plecare (1457 m) timp de mers două 
ore, spre Lacul Gavan timp de două 
ore și jumătate, spre cabana Piatra 
Mare (1620 m) și Vîrful Piatra 'Mare 
(1844 m) din masivul cu același 
nume, timp de trei ore și jumătate.

Tot din Predeal, un drum deosebit 
de pitoresc prin variația lui este cel 
care începe de la poalele muntelui 
Clăbuceful Taurului (cabana Clăbucet- 
So6ire 1100 m., 26 locuri, situată la 
terminarea cunoscutei pîrtii de schi 
de pe Clăbucet] și care urcă timp de 
două ore printr-o pădure de fagi și 
anini pînă la cabana Gîrbova (1350

Crosul „Să intimpinăm 7 Noiembrie"
— Faza regională pentru juniori-junioare —

Printre numeroasele întreceri spor
tive organizate în cinstea celei de a 
40-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. calendarul 
competițional consemnează pentru 
luna octombrie și desfășurarea etapei 
a lfl-a, regională, a crosului de 
masă „Să întîmpinăm 7 Noiembrie".

In duminica ce a trecut, s-au aliniat 
la startul întrecerii juniorii și juni
oarele (seniorii și senioarele urmează 
— conform regulamentului — să se 
întreacă la 20 octombrie).

Veștile primite din cîteva reședințe 
de regiuni confirmă pe deplin întrei
tul succes, mobilizatorîc, organizato
ric și tehnic, — de altfel, scontat, al 
acestei tradiționale competiții atle
tice de masă, la primele faze.

De la Bacău ni s-a comunicat că 
la întrecere au participat reprezentan
ții a II raioane, totalizînd un număr 
de 132 concurențL Crosul s-a desfă
șurat pe un traseu bine ales — în 
incinta și împrejurimile parcului și 
stadionului Libertății din localitate —

| și s-a bucurat de o organizare sa-

rămîn însă ațintiți multă vreme pe 
Lumina e atît de puternică și albas- 
decît să întinzi mina și „simți" tăișul 
curind, odată cu schițarea primilor

m, 90 locuri). Drumul prin pădunS 
este încîntător mai ales toamna, cînd 
ruginiul frunzelor variind prin inten
sitatea lui, epuizează o gamă de cu-1 
lori și nuanțe ce se armonizează cu 
un rafinament care uluiește.

Masivă și proportionate, cu un 
pridvor larg, cabana Gîrbova esta 
deosebit de primitoare. De aici por
nesc două drumuri, unul în stînga 
spre Azuga și altul în dreapta da 
vreo 30 de minute pe Culmea Clăbu-i 
cetului Taurului în spre cabana Clă
bucet-Pleca re.

Cabana Clăbucet-Pleca re are cea 
maj mare altitudine din toate cete 
enumerate pînă acum (1457 m, 15 
locuri) și de sus de pe culme se văd 
Vîrful cu Dor, Furnica, Piatra Arsă, 
Jepii Mari, Jepii Mici. Caraimanul, 
Coștila, Moraru, Bucșoiul și tot Pre
dealul, pînă hăt departe, dincolo de 
Timiș.

In Predeal te poți înapoia rapid (a 
jumătate de oră) de la Clăbucet-Ple-* 
oare, tăind drumul pe panta de schi 
care unește prima cabană cu cea de 
jos, de la poale, cabana Clăbucet-So- 
sire. In timpul iernii, pîrtia dintre 
cele două cabane este foarte căutată 
de schiori. Cum și celelalte cabane 
sînt situate pe platouri despădurite, 
«le au căutare și în timnul sezonului 
de iarnă.

O NOUA CONSTRUCȚIE TURISTICA 
PE CIOPLEA

Pentru a extinde posibilitățile de 
cazare, s-a inițiat pe Cioplea, lingă 
actuala cabană, construirea unei noi 
cabane cu o capacitate de 70 locuri, 
extrem de confortabilă (gaz metan, 
apă caldă în permanență, camere mo
bilate elegant cu mobilă rustică). Lu
crările sînt foarte înaintate, în cel 
mult două luni noua cabană puțind fi 
dată în folosința excursioniștilor. 
Spre deosebire de celelalte cabane, 
unde se poate servi doar un bufet 
rece, aici se vor servi și mîncăruri 
calde, variate și, după cum ni s au 
dat asigurări de către inimosul caba
nier Paul Szobotka, foarte gustoase. 
N-am avut nici un motiv să nu-1 cre
dem. cu atîf mai mult cu cît și în 
prezent serviciul la cabana existentă 
de pe Cioplea este ireproșabil.

Tot pentru uzul turiștilor au în-: 
ceput la Clăbucet-Sosire lucrările pen
tru construirea unui hotel de mari 
proporții care va fi gata într-un vii
tor apropiat și care va rivaliza în 
confort cu cele mai elegante hoteluri 
de Ia noi.

Departe de a cuprinde tot ce se 
poate scrie despre frumusețile împre
jurimilor Predealului cu cele șapte 
cabane ale sale, considerăm că rît>: 
durile de față nu formează decît titlu-’ 
rile unor capitole și că vă rămîne 
dumneavoastră, cititorilor, sarcina 
de a le completa prin fapte, bineîn
țeles dacă simpla enumerare a aces-l 
tor capitole a fost în stare să vă în- 
demne la drumeție.

CONSTANTIN SEVEREANU 

tisfăcătoare. O comportare excelentă 
au arătat-o, la juniori, reprezentanții 
raionului Roman, care au dominat cu 
autoritate întrecerea (primii trei cla- 
sați, C. Paidas, V. Saredneciuc, Q, 
Hîngui, au fost reprezentanții aces
tui raion). Bune mențiuni pot fi a- 
cordate și reprezentanților altor ra
ioane, ca de pildă lui C. Dediu — Tg. 
Neamț, C. Tudor — Moineșțl. La 
București, pentru etapa a IV-a (fi" 
nală) regiunea Bacău va fi reprezen
tată la juniori prin raionul Roman, 
care a obținut cel mai bun punctaj. 
La junioare, revelația întrecerii a fost 
tînăna Aurica Popovici (Roman) în 
vîrstă de numai 14 ani, care a cîști- 
gat detașat proba. Ea a fost urmată 
de Nicoleta Marin — Moinesti și Na
talia Purcaru -— Tg. Ocna. Pe echipe, 
focul I și dreptul de a participa Ia 
întrecerea finală le-au obținut repre
zentantele raionului Tg. Ocna.



Ș Ce bătălie de înaintași a însemnat partida Energia I.S.P.—, 
î asonstrează cu prisosință fotografia 
L șanu (Energia) strecurlndu-se cu

■DinamoO de- 
noastră care-l înfățișează pe Posmo- 
balonul între parteneri și adversari 

(Foto: GH. DUMITRU)

Urmărind semifinalele
Cupei R. P R. la rugbi

CAUZE ALE COMPORTĂRII NECORESPUNZATOARE
A ECHIPEI BALCANICE

' S-a scris și s-a vorbit mult despre 
Jocul dintre Energia I.S.P. și Dinamo 
— veritabilă finală de cupă — deoa
rece partida dintre ele suscita un in
teres deosebit în lumea rugbiului. 
Așa cum arătam și în cronica meciu
lui, partida nu s-a ridicat la un ni
vel tehnic prea înalt. A fost un joc 
dîrz, specific de cupă. De altfel, echi
pele’ noastre fruntașe ne-au obișnuit 
în ultimul timp cu meciuri slabe, a- 
tunci cînd se întilnesc între ele și 
miza pusă în joc este determinantă 
;(<așa cum a lost cazul și în meciul 
de duminică). A ciștigat Energia I.S.P. 
«are și-a dozat mai bine eforturile și 
după încercarea reușită (în condicile

Primele partide 
cadrul turneului 

polo
din 
internațional de

pe apa
(Urmare din pag. I)

l
polo jocurile 

olande- 
echipă:

polo a rămas în urmă". In 
din cadrul „Cupei București" 
zii vor folosi următoarea 
tJenk Hermes—Ha-ro Ran, Anton de 
Boer — Theo Kashani — Hans Mu 
Her, Freddie van Dorp. Hons Alber*. 
Dintre aceștia se detașează ca valoare 
Mans Muller și Freddie van Dorp.

Despre selecționata de tineret a Iu
goslaviei ne a vorbit dr. Anton Ten- 
fera, conducătorul lotului: „Acordăm
• atenție deosebită reprezentativei 
noastre de tineret, deoarece din rindu- 
tile ei vom promova elemente pentru 
lechipa de seniori. Cu 10 zile in urmă 
am susținut la Roma două partide in 
dompania jucătorilor italieni. In pri
ma partidă am pierdut la mare luptă 
cu 3—2, iar în cea de a doua am

‘terminat la egalitate (3—3). Și acum 
,Sată •ne la București, prezenți la un 
‘turneu ce se anunță deosebii de dis- 
’ putat dată fiind valoarea echipelor 
i participante. Aș vrea să urmăresc 
Ipici echipe preocupate să realizeze un 
joc de calitate șt nu numai a obține 
victoria cu orice preț. Numai în felul 
țacesta competiția își va atinge pe de
plin scopul". Antrenorul echipei iu- 

, eoslave este cunoscutul... arbitru dr. 
<M. Kumar, iar arbitrul care însoțește 
echipa este Bojo Grkhic... antrenorul 
reprezentativei de seniori. Iată acum 
lotul din care va fi alcătuit ..șaptele" 
iugoslav: Mațusici, Măriei, Stanesici. 
Asiei, Barle, Nonkovici, Jagar, Roșiei, 
Dabrovici, Krekovici.

Echipele de tineret ale Romîniei și 
Germaniei s-au prezentat publicului 

iTmcureștean în două partide oficiale 
cu cîteva zile mai devreme. După 
.«un se știe, în ambele partide victo- 
ijria a revenit jucătorilor romîni cu 
(«corurile de 11—5 și 6—3. Formula 
■ Întrebuințată în primul joc —• cu Ma-
• rinescu în linia de atac — ni s-a pă
rut cea mai fericită.

Pînă la ora cînd scrim aceste rîn- 
i«duri echipa de tineret a Poloniei încă 
nu a sosit.

Programul jocurilor de polo care se 
liror desfășura astăzi și mîine la ștran- 
‘ <dul „Dante Gherman" este următo- 
Tul: astăzi: ora 17: Iugoslavia — Po
lonia; ora 18: Romînia — R. D. Ger
mană; ora 19: Ungaria — Olanda 

‘Mîine: ora 17: Ungaria — R. D. Ger
mană; ora 18: Olanda — Polonia; ora 
19: Romînia — Iugoslavia. 

arătate în cronică) a știut sâ păstreze 
rezultatul prin blocarea din „fașă" a 
tuturor acțiunilor ofensive ale dina- 
moviștilor. Astfel, așa cum ne-a decla
rat și antrenorul C. Munteanu, el a 
dat indicații iiniei a treia să-l blo
cheze cu promptitudine pe D. Ionescu, 
cunoscut specialist ai loviturilor de 
picior căzute, pe care ieri le-a căutat 

tot timpul, dar nu ie-a putut găsi. 
Și în felul acesta tactica a reușit, 
dinamoviștii neputînd valorifica nu- 
meroase’e baloane ciștigate de grăma
dă. In plus. Energia a retras (după 
accidentarea lui Bârăscu). un al doi
lea fundaș, pe A. Mateescu, care a 
făcut pe fund o excelentă partidă. Di
namo nu a sezisat acest lucru la timp 
și a continuat să bată prin Gherasim. 
Ilie Ion și Ghiondea. tot timpul cu 
piciorul în brațele acestora. Rezulta
tul: numeroase și periculoase contra
atacuri ale Energiei, dintre care unul 
terminat cu marcarea discutatei în
cercări Iată cum o tactică, fie ea 
chiar defensivă și destructive, dacă e 
bine pus 1 la punct, te poate duce 
citeodată In... finala Cupei R.P.R.

In ceea ce privește cea de a doua 
semifinală, ea a programat un joc 
echilibrat între două echipe de cate
goria B: Energia M.T.D. și Știinfa 
Timișoara. Meciul a fost viu disputat 
(chiar prea viu) cu multe faze spec
taculoase pe linia de trei sferturi. Au 
marcat: Celea (lovitură de pedeapsă) 
și Cumzăcuț (încercare) pentru stu- 
denti și Constantinescu (lovitură de 
pedeapsă), Pirvulescu (o lovitură de 
pedeapsă și.două încercări), Cris<e3 
(încercare) pentru Energia M.T.D. Și 
acum cîteva cuvinte despre meci. Jo
cul a fost dur. dar a avut multe faze 
dinamice, în care înaintările au avut 
rolul preponderent.

Regretabilă busculada produsă la 
sfîrșitul primei reprize, cind în urma 
accidentării lui Pîrvulescu susținătorii 
echipei 
lovind 
impune 
pentru 
mai întîmplc.

Energia au pătruns pe teren, 
jucătorii de la Timișoara. Se 
luarea unor măsuri drastice 
ca astfel de lucruri să nu se

D. CALIMACHI
V. Hossu 

corespondent

Așa a irosit înaintarea echipei noastre multe mingi în meciul de duminică...
Victorița Dumitrescu încearcă (din noul) un dribling, care se va ter

mina cu pierderea mingii
L. T1BORJ

(Urmare din pag. 1)

minase cursa de 5.000 m. a par
ticipat în ultimul schimb la 4x400 
m., etc. Absenja lui Roubanis la 
prăjină, a lui Todor Artarski la disc 
și a lui Ion Knaller la înălțime, au 
fost serios resimțite de echipă. În
locuitorii lor nu au putut realiza re
zultatele așteptate. Nu același lucru 
s-a întîmplat însă și cu selecționata 
Scandinaviei, în care absenta lui 
Landstrom, Lundberg, Boysen, Da- 
nielsen, Nilsson, nu a constituit un 
handicap prea serios pentru echipă, 
înlocuitorii lor avînd o valoare foarte 
ridicată.

Dacă despre cursa de 800 m. se 
poate spune că a fost cea mai fru
moasă, în schimb cea mai mare de
cepție a constituit-o întrecerea aler
gătorilor pe 5.000 m. Nici unul din 
cei 6 alergători nu a vrut sâ ducă tre
na cursei și din acest motiv s-a alergat 
In ritmul unei probe de maraton. In a 
ceasta privință sint pe deplin edifica 
toare timpurile Intermediare realizate: 
LOCO m — 3:18,0; 2.000 m. — 6:35,0 
3.000 m. — 9:57,4. Pentru a vă putea 
da mai bine seama de încetineala a- 
cestui ritm, găsim nimerit să vă pre
zentăm timpurile intermediare, reali
zate pe aceste distante de Piotr Bo
lotnikov, în cursa de 10.000 m. (pe o 
ploaie toren(ială) la 
noastre internaționale: 
8:31.0 (îl).

Toți cei 6 concurenji 
succesul pe sprintul finaL La pocne
tul pistolului Grecescu este cel care

campion ațele
3:15,0; 5:35,0

și-au bazat

Se reiau întrecerile campionatului 
de atletism

Pe stadionul Republicii din Capi
tală se reiau miine întrecerile din 
cadrul celei de a treia ediții a cam
pionatului republican de atletism pe 
echipe. Pentru miine și joi stnt pro
gramate concursurile etapei a IV-a, 
prima etapă a returului acestei com
petiții. La întreceri participă echi
pele celor 9 asociații: Dinamo, Ști
ința. Locomotiva. Progresul, Ener
gia, Voința, Recolta, Flamura roșie 
și C.C.A.

Pe marginea meciului feminin 
de handbal R.P.R.-R.P. Ungară

Pentru viitor: PERSEVERENȚA
DAR Șl MAI MULTA ATENȚIE

Handbalul feminin 
făcut la

din țara noastră 
acest sfîrșit de sezon, in- 
o interesantă și reușită 

în parte, 
noastră reprezen-echipa

a 
ternaponal 
experiență. Lipcrurile sint, 
cunoscute: 1_
tativă a fost remaniată și, în ciuda 
anticipărilor scepticilor, a obținut to
tuși un rezultat bun.

Mai mult insă decît înregistrarea 
aceasta atît de simpiâ. faptul merită 
un mic comentariu, deoarece există o 
serie de aspecte tangente problemei, 
ce merită a fi relevate.

Să începem prin a sublinia că ex
periența este oarecum tardivă. încă

atacă în ultimul tur. Conduce mai tivi — au aplaudat din răsputeri pe 
bine de 200 m. dar pe ultima porțiune compatriotul lor Papavasiliu pentru 
a cursei el este întrecut de atleți cu victoria repurtată la 3.000 m. obsta- 
un finiș mai bun. Spectatorii atenieni, cole, dar în egală măsură și pe atletul

Vlado Marianovici a ciștigat săritura în înălțime cu un nou record 
iugoslav (2,04 m)

(Foto: PRAKTORE ION-ATENA)

satisfăcuți fără îndoială de momentele 
emoționante ale finișului, nu au putut 
uita lincezeala cu care s-a alergat 11 
ture și au vociferat îndelung. In 
schimb, cu o zi înaintea acestei curse, 
aceiași spectatori — pe deplin obiec-

pe echipe
Concursurile încep mîine la ora 

14,30 (arbitrii trebuie să fie prezenti 
la ora 14,00) și continuă joi, dimi
neața de la ora 9,00 și după amiază 
de la ora 14,15.

In etapa de mîine vor lua star
tul și atlefii romîni care au evoluat 
la sfîrșitul săptămînii trecute pe 
'stadionul din Atena și pe celde la 

Praga.

din primăvară, în preajma primelor 
întîlniri internaționale, se constatase 
că o bu-na parte dintre jucătoarele de 
bază ale echipei reprezentative 
(Windt, Starck, Sălăgeanu-Szoko, Do
bre) manifestă o îngrijorătoare scă
dere a formei sportfve. S-a hotărit a 
tunci ca „porțile" echipei naționale să 
fie larg deschise, organizîndu-se în a- 
cest scop o serie de meciuri de selec- 
tie. Lucrurile s-au oprit din păcate 
aci. Fie că toată lumea (comisia cen 
trală, antrenori etc.) s-a speriat de» 
valoarea viitorilor adversari ai echi
pei reprezentative, fie că nu « existat 
de loc curajul răspunderii printre cei 
însărcinați cu selecționarea și pre
gătirea echipei naționale, cert este 
însă că, una s-a spus și alta s-a fă
cut Adică, în ultimă instanță, s-a 
rpelat tot la vechea formulă de e- 
chipă.

Și rezultatele n-au fost deloc stră 
lucite. Este însă foarte greu de pre
supus că dacă alta ar fi fost echipa 
reprezentativă ele puteau fi mai bune. 
In orice caz, avem convingerea că 
am fi fost mai mulțumiți de compor
tarea generală a echipei /-'noastre, 
comportare care, în treacăt fie spus, 
a cauzat în acest sezon destul 
multe necazuri.

In consecință reproșăm faptul 
acțiunea atît de bine începută în 
măvâră 
ea a 
toamnă 
piui că „acum tot nu mai : 
pierde"

Cît privește viitorul este 
ca lucrurile să nu fie chiar 
clare. Am făcut o experiență, 
reușit Mai mult — ea a probat că 

de

că 
pri 

nu a fost continuată și că 
fost tradusă în fapt abia în 

cînd s-a plecat de îa princi 
avem ce

posibil 
asa de 

si ea e

romîn Tadeus Strzelbiscki, acela care 
ducînd o trenă îndrăcrtă pa primele 
ture, i-a facilitat victoria acestuia. A- 
plauze numeroase au fost adresate ex
cepționalului Franjo Mihalici pentru 
dubla victorie (10.000 rn. și maraton)', 
lui Ilie Savel pentru maniera în care 
l-a învins pe puternicul finlandez 
Mildh, lui Vlado Mariainovici pentru 
noul său record de 2,04 m., lui Stanko 
Lorger, etc.

Cu ocazia acestui concurs au fost 
purtate discuții pentru revanșa din 
1958 a acestei întîlniri. După cum se 
pare ediția a Il-a a meciului Scandi
navia — Balcani va avea loc pe sta
dionul Olimpic din Helsinki, în prima 
săptămînă a lunii septembrie, deci 
după campionatele europene de la 
Stockholm.

avem posibilități, că există o sufi
cientă, în special cantitativă, rezervă 
de cadre. Care este drumul de urmat? 
Noi credem că răspunsul nu poate fi 
dat decît ținind seama de o scrie de 
observații.

1. O bună parte din jucătoarele ma4 
vechi (Dobre, Sălăgeanu-Sziiko, Ji>a- 
nu, Neurohr) pot reveni destul de 
ușor la forma lor anterioară. Unele 
sînt încă tinere, iar altele au mari 
posibilități tehnice. Deci, ar fi o gre-i 
șeală ca eie sâ fie total neglijate :

2. Principiu! selecționării jucătoa
relor în funefie de forma, lor la un 
moment dat trebuie bine împletit cu 
acela al respectării omogenității e- 
chipei. De aceea socotim justă alcă
tuirea echipei reprezentative pe „sche
letul" unei echipe <le club;

3. Lucrările de selecționare trebuie 
făcute cu mai muită atenție dat fiind 
că ele îmbrățișează acum un număr 
mult mai mare de jucătoare ca în 
trecut. In aces'; fe’ se vor evita unele 
greșeli în alcătuirea lotului. fiind 
chemate jucătoare care totuși nu co
respund (Elena Roșulescu).

Mai rămîne doar ca în final să ne 
exprimăm speranța că colegiul de 
antrenori — și în special antrenorii 
care s-au ocupat sau se vor mai o- 
ctwa de echipa feminină — își vor 
dubla eforturile pentru a reduce cît 
mai mult numărul erorilor. De ase
menea, considerăm că experiența din 
jocul cu reprezentativa R.P. Ungare 
nu va rămîne doar o simplă expe
riență și că discuțiile, firește mult 
mai ample decît cele ce pot fi cu
prinse într-un articol, vor lămuri și 
alte aspecte ale acestei probleme.

CĂLIN ANTONESCU



înaintea unei noi întreruperi a campionatului categoriei A

oua derbiuri bucureștene în etapa de mîine
Echipele în fața unor jocuri importante și pentru clasament și pentru selecție A Cum vor rezista 

ele în al treilea meci în 7 zile ? A Problema calendarului intern și internațional
mpul mai bun și terenurile mai 
te au 
rabile 
goriei 
pe au

bune,
ul Oradea în prima repriză, CCA 
a doua, Steagul roșu în a doua, 
mo Cluj în prima la București, 

rgia Petroșani în a doua). Bi
ții general al etapei a fost însă 
citar la capitolul calitate, ca • ur- 
e a unei pregătiri care se men- 

încă la uri nivel
r perioadei actuale.
in punct de vedere al întrecerii 
tru clasament, însă, s-a înregis- 

un nou spor de interes și a- 
ta datorită rezultatelor din etapa 
joia trecută, cînd surprizele au 
us schimbări importante și 

it mai interesantă etapa de du- 
ică, tot așa după cum rezulta- 

acesței etape au mărit interesul 
tru etapa de mîine. Și nu-i lip- 
de importanță "să- 

aceste etape liderul 
două ori; Energia ____,__ _

detronată de Știința Timișoara 
aceasta de CCA (cu ajutorul pe- 
ănenilor); iar foștii lideri, ca și 
laiul, au trecut pe rînd prin lo- 
ile 3 și apoi 2. Asemenea modi- 
ri s-au produs și în restul cla- 
entului. cu excepția ultimului loc 

e, se pare, nu va... scăpa Progre- 
ui Oradea.

creat condiții ceva mai 
în etapa de duminică a 
A. Și, pe alocuri, unele 
reușit. să realizeze acțiuni 

mai spectaculoase (Pra

necorespun-

s-a înregis-

au

subliniem că 
s-a schimbat
Petroșani a

PERSPECTIVELE ETAPEI DE 
MIINE

de mîine este bogată 
echilibrate și capabile 

! neașteptate, care să "" 
din nou clasamentul.

în 
de 

răsco- 
Com-

tapa
eri

uitate 
scă i

area inconstantă a echipelor — 
runtașe și codașe — face din 

are meci o problemă, astfel că 
Progresul Ora- 
Mureș nu au

meci 
teoretic — 

și Energia Tg.
se în partidele de la Petroșani și 
șui Stalin, totuși 
nosiictil „1“ ar fi

nu știm 
cel mai 

. Nil se știe de unde sare 
și în ultimul timp fotbalul 

ne-a obișnuit cu asemenea 
elelalte jocuri apar din capul Io

ni echilibrate și unele din ele — 
car prin „calculul hîrtiei" — se 
omandă chiar ca adevărate „spec- 
ole de gală“. In special cele două 
la București care fac obiectul unui 

sionant cuplaj pe stadionul „23" 
ust“.

ra 13,15: 
MOTIVA.

a 15.15:

PROGRESUL

DINAMO

daca 
indi- 
iepu- 
nos- 

farse.

CCA.

LO-

aceste derbiuri bucu-Mături de
ene trebuie situate, măcar ca in

și chiar curiozitate, partidele 
Ploești (Energia — Știința 

nișoara) și de la Arad (Flamura 
ie — Dinamo Cluj) dar mai ales 
na. Peste interesul suscitat, prin 

sma competiției, aceste întîlmri 
t importante și din punct de ve
re al verificării jucătorilor vizați 
ntru apropiatul turneu în Marea 
itanie al selecționatei de tineret și 
ntru jocurile de campionat mon- 

1 cu Grecia și Iugoslavia. Cum 
mai remarcat, cuplajul de la 

curești — de pildă — constituie 
adevărată trecere în revistă a ma- 
ității selecționabililor, iar jocurile 

provincie prilejuiesc verificarea — în 
sui confirmării formei —- a unor 

e elemente de valoare, care-și pun 
nou candidatura la un loc în 

urile reprezentative (Pereț. Ser- 
6, Gîrleanu, Hașoti, Dușan, Oprea, 
roș. Toth etc. etc.).
Intr-un cuvînt, o etapă mai bo
tă în promisiuni decât altele. Râ
ie de văzut ce vor oferi echipcic 
mai ales, cum vor rezista ele la 
rtul la care sînt supuse, jucînd 
i etape în șapte zile.

IN PROBLEMELE FOTBALULUI

Și cu aceasta atingem una din 
oblemeîe, generale, ale fotbalului 
stru, pe care 
zbatem astăzi.
Mai întîi să

duminică, de 
îsiășurate pînă 
itul campionatului, a 
va din problemele care frămîntă 
tbalul nostru nu numai în etapa ac- 
ală, ci de cîțiva ani : munca de 
struire-antrenament în colective, 
soonsabilitatea conducătorilor de 
cții și a antrenorilor, sfabilitatea

ne propunem s-o

remarcăm că etapa 
altfel ca toate cele 

la înce-acum de
reflectat cî-

acestora, modul în care sînt pro
movați jucătorii dintr-o echipă în 
alta și de la o categorie la alta și 
de aici munca de instruire cu copiii 
și juniorii, responsabilitatea jucăto
rilor și conducerea tehnică (îndru- 
mare-control) a fotbalului. Adăugînd 
munca de selecționare și pregătire a 
echipelor reprezentative, modul cum 
sînt concepute loturile reprezentative, 
calendarul intern și internațional și 
conducerea generală a fotbalului 
nostru —- avem o imagine cit 
mai fidelă a principalelor probleme 

ocupafotbalistice, de care ne vom 
pe rînd în numerele noastre urmă
toare.

Deocamdată ne vom opri 
cîtorva aspecte legate de problema 
calendarului intern și internațional, 
tocmai pentru că sîniem în perioada 
cînd forul conducător al fotbalului 
lucrează. Ia definitivarea programului 
de anul viitor.

CONSECINȚE.^

asupra

Campionatul categoriei A se va în
trerupe după etapa de mîine pînă la 
8 noiembrie, dacă nu' chiar pînă la 
24 noiembrie (nu avem certitudinea, 
date fiind precedentele create, că se 
va disputa o etapă de campionat cu 
puțin înainte de meciul cu 
Iugoslavia). întreruperea a fost de
terminată de turneul echipei 
ret în Marea Britanie (trei 
16, 20 și 23 octombrie).

de tine- 
jocuri la 

Această 
pauză ridică două probleme, ambele 
legate de calendar: aceea a turneelor 
prea lunpi în plin campionat și aceea 
a programului de activitate a echi
pelor de categoria A în perioada de 
întrerupere, care — 
coincide cu perioada 
două jocuri importante, 
și Iugoslavia.

Astfel de întreruperi 
intereselor fotbalului nostru.

In primul rînd pentru că

din păcate 
dinaintea 

cu
a

Grecia

nu folosesc

In primul rînd pentru că pentru 
16—18 jucători care vor pleca în 
turneu, vor sta — timp de aproape 
o lună — alți 200.

In al doilea rînd, deoarece pentru 
acești 200 de jucători nu s-a făcut 

' activitate 
va dez-

munca 
va dezechili-

nici un program de 
competițională, ceea ce 
organiza — hetărît 
de antrenament și 
bra financiar colectivele. In schimb, 
devansindu-se etapa de la 27 octom
brie la 9 
silite să 
zile, ceea 
pregătirea 
dinaintea 
starea timpului și,

octombrie, echipele au fost 
dispute trei meciuri în 7 

ce — avînd în vedere 
jucătorilor, întreruperea 

meciului cu Iugoslavia și 
deci, a terenu

rilor — înseamnă un efort prea
mare la care sînt supuse și, impli
cit, influențe dăunătoare asupra com
portării și randamentului 
meci. Nu ar fi exclus ca 
comprimare a programului să ducă 
chiar la denaturări
Credem că mult mat rațional ar fi 
fost ca etapa de mîine 
pramată sîmbătă. în
fi fost o imposibilitate disputarea ei 
duminică, urmînd ca echipa de tine
ret să-și amine cu o zi plecarea în 
Marea Britanie (primul meci este 
fixat la

In al
dificultăți 
pregătire 
B pentru 
goslavia.
nici u.n

lor în 
această

de rezultate.

să fi fost pro- 
cazul cînd ar

16 octombrie).
treilea rînd, pauza 
muncii de selecționare 

a echipelor naționale A 
meciurile cu Grecia și 
Neavînd nici campionat 
alt program de

ridică 
și 
Ș> 

Iu- 
ȘÎ

activi-

re- 
va-

re-

• In urma trierii și omologării celor 
348.101 variante depuse la concursul 
SPECIAL din 3 octombrie 1957, au fost 
"tabilite următoarele premii :

Premiul i : 6 variante cu 11 rezultate 
exacte ‘revenind fiecărei variante cîte 
12.401 lei ;

Premiul II : 154 variante cu 10 rezul
tate exacte revenind fiecărei variante 
cîte 579 lei ;

Premiul III : 1526 variante cu 9 
zultate exacte revenind fiecărei 
liante cîte 61 lei.

Neexistînd nici o variantă cu 12
zultate exacte, conform regulamentului, 
13e/« din fondul de premii adică 34.810 
Ici au fost reportați pentru concursul 
nr. 4-1 din 13 octombrie, concurs căruia 
i-a fost reportată și suma de 171.509 leâ 
de la concursurile nr. 38 și 39.
• in urma trierii și omologării celor 

754.994 variante depuse la concursul nr. 
40 din 6 octombrie au fost stabilite 
următoarele premii •

Premiul I : 6 variante cu 11 rezultate 
exacte revenind fiecărei variante cîte 
26.896 lei ;

Premiul II : 124 variante cu 10 rezul
tate exacte revenind fiecărei variante 
cîte 1561 lei ;

Premiul III : 1479 variante cu 9 re
zultate exacte revenind fiecărei varian
te cîte 196 lei.

Neexistînd nici o variantă cu 12 re
zultate exacte, conform regulamentu
lui, !«•/• din fondul de premii adică 
75.499 lei au fost reportați pentru con-

tate competițională în această 
perioadă de întrerupere, cum vor 
putea ff urmăriți și verificați ju
cătorii selecționabili și mai ales pe 
ce criterii ar fi convocați alți jucă
tori în cazul cînd cei vizați n-ar co
respunde ? Se va ajunge iar la si
tuația de a face muncă de punere 
în formă sau de corectare în pre
gătirea jucătorilor în loturile repre
zentative ?

In răspunsul la această întrebare 
se va găsi încă o greșeală în mo
dul cum a fost conceput calendarul 
intern și internațional din toamna a- 
ceasta. Și convingerea noastră este 
că s-a greșit din lipsă de preve
dere. Dar astfel de greșeli trebuie 
evitate pe viitor pentru că influen
țează în mod categoric activitatea 
fotbalului nostru.

...ȘI ÎNVĂȚĂMINTE

Din 
rie de 
să se

1.

cele de mai sus rezultă o se- 
învățăminte de care e bine 
țină seama pe viitcr:

Turneele de lungă durată în

perioada de activitate competițională 
internă nu sînt recomandabile și 
trebuie evitate.

2. Pentru perioada de • întrerupere 
trebuie puse la punct din timp, în- 
tîlniri amicale internaționale pentru 
echipele de categorie A, astfel ca 
acestea să nu fie silite la o inacti
vitate dăunătoare tehnic și financiar.

3. Alcătuirea mai judicioasă și mai 
armonizată a calendarului intern și 
internațional și respectarea strictă a 
programului campionatului care, — 
oricum — rămîne, ca în toate țările 
din lume, baza activității fotbalului, 
punctul de plecare în munca de se
lecționare și pregătire a echipelor 
naționale.

4. Și mai presus de orice, trebuie 
mai multă prevedere și mai multă 
clar-viziune, muncă în perspectivă cu 
luarea tuturor măsurilor menite să 
evite situații ca aceea creată în pre
zent.

PETRE GAȚU

O imagine din partida Locomotiva București-Energia Ploești (0—0) :
portarul ploeștenilor, Sjetcu, deși se ciocnește cu Neamțu, reușește totuși 
să respingă cu pumnul, sub privirile atente ale lui Marinescu, Ene ÎI 

(căzut jos), Pahonțu — în stingă — și Raab în dreapta 
(Foto: I. MIHAICA}

Clasamentele categoriei C
SERIA I SERIA IlI-a

1. Locomotiva Pașcani
2. Locomotiva Iași
3. Progresul Rădăuți
4. Dinamo Brăila
5. Energia Moinești
6. Fl. roșie Buhuși
7. Tecuci
8. Progresul Dorohot
9. locomotiva Tg. Ocna 

roșie Botoșani
Bticău 

IMF Iași 
Galați 
Bîrlad 

Dorohoi-Energăa

ie. Fl.
11. Energia
12. știința
13. Știința
14. Energia

Progresul 
0-0.

6 3
6 2 
6 2
6 1
6 1

6 o

SERIA Il-a

Tîrgoviște 
București 
Sinaia 
Galați 
Constanța 
131 
Medgidia

1 14:
1 12:
1 •:
1 11:
1 7:
1 9:
3 8:
3 6:
4 7::
3 9:
3 3:

9
8
8
8
7
6
5
4
4
4
4
4
33

Moinești

1. Progresul Brad
2. Energia Oțelul Roșu
3. Știința Craiova

4. Locomotiva
5. Locom. Tr.
6. Energia 108
7. Energia Tg.
8. Fl. roșie 7 Nov. Arțad 

FI. roșie Km. Vîlcea 
Fnergia 3 Reșița 
Progresul “ 
Energia 
Energia ( 
Energia j

Craiova 
Severin

Jiu

9.
10.
11. 
12.
13.
14.

1 Corabia
14
Craiova 
Arad

SERIA

6 4 2
6 5 0
6 3 2
6 2 3 1
6 3 12
6 3 12
6 3 12
6 2 2

1
1
3
2
3 
0

1 
o 
o

IV-a

0 16: 4 10
1 14: 5 10

8
7
7
7
7
62

3
3
2
3
3
6

5
5
4
3
V

1. Energia
2. Energia
3. Energia
4. Energia
5. Energia
6. Energip
7. Energia
8. Fl. roșie București
9. Dynamo Pitești

10. Energia Victoria
11. Fl. roșie Giurgiu
12. Energia 4 Cîmpina
13. Locomotiva Galați
14. Energia Leordenl 

Fl. roșie — ’
4-1 (1-0).

6 6 0
6 4 1 
l?4 0
6
5
5
6
6
6 2
6 2
6 2
6 1
6 1
4 1

2 2

COMPLETĂRI
LA „TELEGRAFICELE*' 
CRONICI DE LA „B“

Cu etapa de duminică s-a tiecutde 
jumătatea turului campionatului cate
goriei B, fără ca în vreuna din serii 
echipele să reușească a limpezi situ
ația din primele locuri.

In prima serie, doar fruntașa, Ener
gia Hunedoara și codașa, Locomotiva 
Cluj au reușit să-și mențină locurile 
de săptămîna trecută. In rest, s-au 
efectuat mici schimbări care nu de
pășesc mai mult de două locuri în sus 
sau în jos. De fapt, spre vîrf, hune- 
dorenii care au 11 puncte, sînt urmați 
îndeaproape de Știința Cluj, Energia 
Cîmpia Turzii și Locomotiva Timi
șoara, fiecare cu 10 p., iar la distanța 
de două puncte, de reprezentanții ora
șului Baia Mare. Apropiata partidă 
Locomotiva Timișoara — Energia Hu
nedoara are șansa să elucideze oare
cum problema liderului.

In fruntea seriei a II a un pluton 
compact de cinci formații (și a șasea 
— Dinamo Bacău — în perspectivă 
pentru că are un meci mai puțin ju
cat) se războiesc prin intermediul gol
averajului. Locomotiva Gara de Nord 
a făcut un salt spectaculos de trei 
locuri luînd șefia seriei de la colegii 
de asociație din Constanța, în t mp ce 
lanterna roșie a trecut în posesia 
Energiei 1 Mai Ploești.

Deci în ambele serii nici o perspec
tivă de clariiicare deocamdată...

NU ZI HOP PINĂ N-AI SĂRIT!

La C. Turzii, la meciul Energiei cu 
Locomotiva Timișoara, teren bun, 
timp frumos și spectatori multi dar 
entuziasmați numai în prima repriză, 
pentru că în cea de a' doua ei au avut 
mult de furcă cu neașteptate emoții. 
Metalurgiștii au jucat cum scrie la 
carte 28 de minute, timp în care au 
marcat 3 goluri. Din acest moment, 
siguri de victorie, și-au permis să 
facă demonstrație. Numai că scoși din 
ritmul viu pe care-l impuseseră, au 
îngăduit adversarilor să-și revină di» 
dușul primit la începutul partidei șl 
să acționeze cu mai multă hc-tărîre. 
Urmarea-, trei goluri ale timișorenilor 
marcate în ultimele 18 minute și perși 
pect'.va înfrîngerii.

De altfel, într-o situație aproape tu 
semănătoare era să intre și Progre
sul Sibiu în partida sa cu Locomotiva 
Cluj. Sibienii, după un meritat 2—9 
în prima repriză și numeroase alte 
ocazii ratate, s-au mulțumit să consu
me din avantaj. Următoarele 45 de 
minute s-au dovedit însă cam... lungi 
și apărarea lor a făcut față cu greu 
atacurilor clujene recurgînd chiar și 
la durități. Rezultat: un gol primit 
din penalti și un final trăit la Înait9 
tensiune mai ales de apărare.

EXEMPLUL DAT DE GHIURIȚAN

Ne întristează întotdeauna abaterile 
de la disciplină. Dar nu ne putem re
ține mulțumirea 3tunci cînd chiar cei 
care se ocupă direct de eduoatMI 
sportivilor își pun la punct elevii re
calcitranți. Exemplul ni l-a oferit 
Ghiurițan, antrenorul Locomotivei 
Gara de Nord, care l-a scos în mod 
demonstrativ de pe teren pe jucătoruâ 
său Mafteuță. Acesta din urmă, la 
scorul de 3—0 pentru echipa sa, a 
fost lovit involuntar de unul dintre a- 
părătorii Progresului C.P.C.S. Din a- 
ceastă clipă, Mafteuță a urmărit mai 
mult decît meciul modul cum ar pu
tea să se revanșeze. Și — trebuie să 
spunem — a reușit. Consecința: un 
fault dictat împotriva Locomotivei 
Gara de Nord de arbitrul Zaharia 
Drăghici și intervenția exemplară a 
lui Ghiurițan. Dacă toți antrenorii 
noștri ar proceda la fel...

1.
2.

Voința Tg. Mureș
Progresul Bistrița

3. Recolte Sighet
4. Energia Or£dea
5. Fl. roșie Oradea
6. Recolta Toplița
7. Fl. roșie
8.
9.

10.
11.

15: 5 
12: 5

7
8
9
4

10: 8

17: 8 9
M): 7 8
9: 5 6
8: 6 6
9: 8 6 
8:10 6
8:11 6
4; 5 5
7:15 4
8:22 4
8:12 3
5:18 3 
5:13 2 
Galați

13: 
12:
9:
5:

0
1
2
2

2 2 1
2
3
3
3
4
4
4
4
3

3 0
3 0 

0
1 
0
0
1
1 
0 

Giurgl u-Locomotiva

3
Sf. Gh. 
Satu Mare 
Turda

Progresul 
Progresul 
Dinamo Bala X*are 
FI. roșie Cluj

12. Recolta Caret
13. Energia 7
14. Recolta Salonta

1 4
3 0
2 1
2
1
1
1
1

1

4
3
3

Otanospori
AL 

OC- 
LEI.

cursul nr. 41 din 13 octombrie.
FONDUL INIȚIAL DE PREMII 

CONCURSULUI NR. 41 DIN 13 
TOMBRIE ESTE DECI DE 281.809

C- 4 concursuri consecutive fără nici o
variantă cu 12 rezultate — un caz unic 
în „istoria44 Pronosportului — și un 
report de aproape 360.000 lei — recor
dul reporturilor succesive — iată con
cretizarea numeroaselor surprize pe 
care cu... dărnicie ni le-au oferit ul
timele etape ale campionatului nostru. 
Acest report „uriaș“ care depășește 
pînă și „vâsuri’Ie44 celor mai optimiști 
parti ci pan ți constituie o atracție în
plus pentru o cît mai largă participare 
la concursul de duminică.

Primul meci al programului din 13 
octombrie constituie un veritabil derbi 
ai primei serii a cat. B: Locomotiva 
Timișoara — Energia Hunedoara. După 
părerea noastră un „X44 are cea mai 
mare șansă de a deveni pronostic 
exact, dar dacă înaintarea gazdelor va 
funcționa bine, hunedorenii pot părăsi 
terenul învinși. Deținătoarea „lanter
nei roșii44 — Energia 1 Mai Ploești — 
va încerca pe teren propriu să „smul
gă44 cel puțin un punct dinamoviștilor

băcăoanl care du par a se acomoda cu 
deplasările. Două meciuri în care pro
nosticul de bază pare a fi „X“ con
tinuă programul: Recolta Reghin—Pro
gresul Sibiu șj Energia Arad — Ener
gia Cîmpia Turzii. Următoarele patru 
meciuri (de la V la VIII inclusiv) ne 
pot furniza soliști .(echipele gazdă),
deși unele dintre ele opun echipe de 
valori apropiate Ide exemplu Dinamo 
Biriad — Locomotiva Gara de Nord, 
veritabil derbi al seriei a Il-a).

Ultimele patru întâlniri ale concursu
lui nr. 41 sînt din cadrul campionatu
lui francez. Angers are prima șansă in 
meciul cu Marseille. Același lucru pu
tem spune și despre Lyor. în îutîlnirea 
cu Lille. Ultimele două meciuri insă 
(Racing Paris—St. Etier.ne și Lens— 
Reims) sînt întâlniri „cheie“, în care 
orice rezultat este posibil, cele 4 e- 
ch'ipe fiind clasate în primele cinci 
locuri după 7 etape. In încheiere iată 
situația în clasament a celor 8 
mâții franceze din programul de 
minică: Angers locul 9 cu 7-3-2-2-13:13-8; 
acasă : 3-l-l-l-3:3-3; -Marseille locul- 16
cu 7-1-2-4-10:15-4; deplasare : 
Lyon locul 6 cu 7-4-1-2-13:13-9; 
3-3-0-0-5:0-6; -----
11:11-0 ; 
Paris locul 3 
3.2-0-1-10:7-4;
7-2-5-8-12:9-9;
Lens locul 1 cu 7.4-3-9-17:1 
3-2-l-0-S:5-5; Reims locul 2 
17-8-10; deplasare : 3-l-0-2-l:4-2,

for- 
du-

_ locul
3-l-l-l_4:4.3;

acasă :
i:0-6; LiHe locul 12 cu 7-2-2-3- 

deplasare : 3-I-l_l-5:5-3; Racing
cu 7-4-1-2-17:12-9;

St. Etienne locul 
deplasare

acasă :
5 cu

3-?.l-0-6:3.5 ; 
:1fl-ll; acasă: 
> eu 7-5-0-2-

Știri fotbalistice
H Două jocuri iateriî.atioinale la Cr<a- 

iova: Botev Vrața (Bulgaria) — Loco
motiva €—1 (0—0) joi și Știința — Bo
tev Vrața 4—1 (1—1) duminică.

@ Biletele pentru cupiajul de mîino 
de la ,,23 August" se pun. în vînzare 
Szâ la: Dinamo, pronosport (Cal. Victo
riei 9), str. I. Vidu, stadionul „23 Au
gust11, agenția C.C.A. și stadionul Giu- 
lești. Biletele cu preț redus se găsesc 
în vînzare numai la ..I?:aamou,
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Este campionatul de box 
pe echipe o competiție utilă ?

„Și totuși în baschet tactica faulturilor va continua4

Campionatul republican de box pe 
echipe n-a debutat într un chip prea 
fericit Intr-adevăr, din cele trei în- 
tîlniri programate în prima etapă, 
doar una singură a reușit în cele din 
urmă să se... dispute: cea de la Ga
lați. Desigur, restanțele, deși nedorite, 
sînt aproape inevitabile pe parcursul 
unei competiții sportive care se des
fășoară un timp mai îndelungat. Dar 
de ac și pînă la a începe un campio
nat (republican!) cu o SINGURA în 
tîlnire este o cale destul de lungă. Să 
vedem însă ce s-a întîmplat cu etapa 
în chestiune. După cum se știe, Di
namo urma să întî’nească Progresul 
la Sibiu. Cum cinci dintre titularii săi 
de bază se aflau la Belgrad, pentru 
meciu’ cu Iugoslavia, asociația Di- 
rjamo a solicitat amînarea întîlrvrîi de 
campionat. Comisia centrală a fost 
de acord și considerăm că bine a 
precedat, fiindcă o asociație, chiar 
dacă are rezerve suficiente pentru a 
alinia o echipă bună, nu poate și nici 
nu trebuie să fie împiedicată a pre
zenta în ring cea mai tare formație 
de care dispune. Aflînd de cererea 
dinamoviștîlor, Casa Centrală a Ar- 
matei, care a argumentat că are și 
ea doi boxeri în echipa națională, a 
găsit o rezolvare sui-generis nemul
țumirii sale: nu s-a prezentat la cîn- 
tarul oficial! Mărturisim că o aseme
nea abatere de la disciplina sportivă 
â secției de box C.C.A. ni se pare 
cel puțin surprinzătoare. Vina princi
pală r.-mîne totuși a comisiei centrale, 
care nu a ținut seama că unele echipe 
vor fi descompletate din cauza întîl- 
nirii Romînia — Iugoslavia și a per
sistat în ideia de a programa prima 
etapă a campionatului la 6 octom
brie.

Credem însă că cele întîmplate sînt 
simptomatice, readucînd în discuție 
problema utilității acestui campionat. 
Initial, am. găsit fericită ideia orga
nizării unei astfel de competiții, so

Programul campionatului republican de volei 1957/58
Categoria 4 - Hasculin

ETAPA 1 — 13 OCTOMBRIE

Energia Arad — Progresul I.T.B. Buc. 
Locomotiva Buc. — Locomotiva Cra

iova.
Dinamo Buc. — Energia Orașul Stalln
Energia Buc. — Știința Cluj
Flamura roșie Buc. — C.C.A

ETAPA A U-A — 28 OCTOMBRIE

Progresul I.T.B. Buc. — C.C.A. 
Ștdința Cluj — Flamura roșie Buc.

Enoigd i Orașul stalin — Energia Buc. 
Loconi'iiva Crauova — Dinamo Buc.

Energia Arad — Locomotiva Buc.

ETAPA a III-A — 27 OCTOMBRIE

Locomotiva Buc. — Progresul I.T.B. 
Bucure ;ti
Dinamo Buc. — Energia Arad

Energia Buc. — Locomotiva Craiova 
Flamura roșie Buc. — Energia Orașul 

Stalin
C.C.A. — Știința Cluj

ETAPA A W-A — 3 NOIEMRIE

Progresul LT*B. Buc. — Știința Cluj 
Energia Orașul Stalin — C.C.A, 
Locomotiva Craiova — Fl. roșie Buc. 
Energia Arad — Energia Buc. 
Locomotiva Buc. — Dinamo Buc.

ETAPA A V-A — 13 NOIEMBRIE

Dinamo Buc. — Progresul I.T.B. Buc. 
Energia Buc. — Locomotiva Buc.
Fl. roșie Buc. — Energia Arad
C.C.A. — Locomotiva Craiova 
Știința Cluj — Energia Orașul Stalin

ETAPA A VI-A — 17 NOIEMBRIE

Progresul L.T.B. Buc. — Energia 
Orașul Stalin.

Locomotiva Craiova — Știința Cluj 
Energia Arad — C.C.A.
Locomotiva Buc. — Fl. roșie But'. 

Dinamo Buc. — Energia Buc.

ETAPA A VH-A — 24 NOIEMBRIE

Energia Buc. — Progresul I.T.B. buc. 
Fl. roșie Buc. — Dinamo Buc.
C.C.A. — Locomotiva Buc.

| Știința Cluj — Ene'gia Arad 
Energia Orașul Stalin — Locomotiva

IDraiova

MAPA A VIII-A — 1 DECEMBRIE

Progresul I.T.B. Buc. — Locomotiva 
IBiaiova

Energia Arad — Energia Orașul staliin 
Locomotiva Buc. — Știința Cluj 
Dinamo Buc. — C.C.A.
Energia Buc. — Fl. roșie Buc.

ETAPA A IX-A — 8 DECEMBRIE
Flamura roșie Buc. — Progresul I.T.B. 

bucurești
C.C.A. — Energia Buc.
Știința Cluj — Dinamo Buc.
Energia Orașul Stalin — Locomotiva 

București
Locomotiva Craiova — Energia Arad 
NOTA : Echipa Energia Arad înlo- 

ggyește echipa de volei a colectivului 
ȘWnța Arad, care s-a desființat. 

cotind că ea va putea contribui la 
dezvoltarea interesului maselor pen 
tru box, la îmbogățirea activității pu- 
gilist ce și — bineînțeles — la o 
creștere a grijii asociațiilor față de 
crearea unor condiții materiale mai 
bune boxului. Teoretic, campionatul 
părea o soluție fericită. Practic, s-a 
văzut însă că nu există condiții sufi
ciente pentru o desfășurare normală 
a competiției. In linii mari, impedi
mentele ar fi următoarele:

1 Există o acută lipsă de boxeri 
la categoriile mari. Consecință directă: 
neprezentări sau „salturi" de greutate 
neindicate.

2. Diferența apreciabilă de valoare 
dintre Dinamo, C.C.A. și Voința pe 
de o parte, și celelalte patru formații 
participante, pe de altă parte. S-a a- 
juns astfel la disputarea unor meciuri 
dezechilibrate.

3. In general, asociațiile nu au 
mai multi boxeri de aceeași valoare 
la fiecare categorie, astfel că, în caz 
de accidentare, nu sînt capabile să 
alinieze echipe la fel de puternice.

4. Desfășurarea campionatului în 
lunile friguroase are drept consecință 
organizarea de reuniuni în localuri ne
corespunzătoare și în condiții pericu
loase pentru sănătatea boxerilor.

5. Disputarea campionatului în ul
timele luni ale anului, cînd mulți din
tre boxerii fruntași sînt obosiți de 
pe urma meciurilor interne și interna
ționale, nu este deloc indicată.

Știm că în cadrul biroului comisiei 
centrale de box au existat „voci* care 
au susținut o nouă formulă de cam
pionat și anume fără maeștri emeriți 
ai sportului, maeștri ai sportului, 
campioni naționali și boxeri din lotul 
reprezentativ. Este o soluție care s-ar 
fi dovedit în orice caz mai practică 
decît actuala formulă a campionatului.

MARIUS GODEANU

Categoria A-Feminin
ETAPA 1 — 13 OCTOMBRIE

Locomotiva G.N. Buc. — Energia 
T.E.M. Buc.

Știința Timișoara — Progresul Tîr
goviște

Dinamo Buc. — Vc4nța Orașul Stalin
Flamura roșie Cluj — voința Sibiu
Progresul C.P.C.S. Buc. — Știința 

T.C.F. Buc.

ETAPA A II-A — 20 OCTOMBRIE

Energia T.E.M. Buc. — Știința I.C.F. 
București

Voința Sibiu — progresul C.P.C.S. 
București

Voința Orașul Stalin — Flamura roșie 
Cluj

Progresul Tîrgoviște — Dinamo Buc.
Locomotiva G.N. Buc. — Știința 

Timișoara

ETAPA A III-A — 27 OCTOMBRIE

știința Timișoara — Energia T.E.M. 
București.

G. CHEREBEȚIU
(Știința Cluj)

Dinamo Buc. — Locomotiva G. N. 
București

Flamura roșie Cluj — progresul Tîr
goviște

Progresul C.P.CJ5. Buc. — Voința 
Orașul Stalin

știința I.C.F. Buc. — Voința Sibiu

ETAPA A IV-A — 3 NOIEMBRIE

Energia T.E.M. Buc. — Voința Sibiu
Voința Orașul Stalin — Știința I.C.F. 

București
Progresul Tîrgoviște — Progresul 

C.P.C.S. Buc.
Locomotiva G. N. Buc. — Flamura 

roșie Cluj
știința Timișoara — Dinamo Buc.

ETAPA A V-A — 10 NOIEMBRIE

Dinamo București — Energia T.E.M. 
București

Flamura roșia Cluj — Știința Ti
mișoara

Progresul C.P.C.S. Buc. — Locomo
tiva G. N. București

Știința I.C.F. Buc. — progresul Tîr
goviște

Voința Sibiu — Voința Orașul Stalin

te rog, cîteva exem-

după un fault Regu- 
acordă două 

personală a 
dacă a fost

mai e 
pierderea min. 
în caz că o 
secunde atunci 
apărător. Asta 
arbitru dorește

„Sînt cu totul de acord cu proî. 
Balaș care afirmă că acum, mai 
mult ca oricînd, arbitrii hotărăsc 
soarta unui meci de baschet", și.a 
început expunerea cunoscutul și apre. 
datul arbitru Constantin Armășescu, 
membru al colegiului central de 
arbitri. „In momentul de față sînt 
o sumedenie de puncte interpretabile, 
aflate în proporție de 90% la apre
cierea arbitrilor. Dacă în aceste 
cazuri ei sînt de bună credință, e 
bine, dacă nu..."

— Spune-mi, 
ple ?

„In primul rînd acordarea arun
cărilor la coș 
lamentul prevede că se 
aruncări dacă greșeala 
fost intenționată și una 
neintenționată. Or, așa ceva e foarte 
relativ și lasă total mină liberă unui 
conducător de joc. In plus, 
regula care prevede 
gii de către atacant 
ține mai mult de 5 
cînd este atacat de 
înseamnă că dacă un 
victoria unei echipe poate considera 
atac o simplă agitare din brațe sau 
apropierea apărătorului de atacant."

- Desigur, regulamentul este 
destul de larg în aceste probleme 
și acordă arbitrilor o putere discre
ționară, am răspuns noi. După ce 
i-arn împărtășit speranța că arbitrii 
noștri vor arăta șl de acum încânte 
corectitudinea care-i caracterizează, 
i-am cerut interlocutorului nostru pă
rerea asupra modificărilor 
în privința sancționării 
personale.

„Din păcate 
hilează tactica 
singură latură 
direcție și anume aceea a faulturilor 
făcute de atacant în „presing" și 
care duc la înscrierea unei greșeli 
personale în foaia de arbitraj și la 
reluarea jocului de către echipa din 
terenul de apărare. In schimb re
gulamentul încurajează mai departe.

survenite 
greșelilor

modificările 
faulturilor, 
pozitivă în

nu ani.
Există o 

această

C.P.C.S.

știința Timișoaxa 
Locomotiva G. N.

I.C.F. 
Sibiu

ETAPA A VI-A — 17 NOIEMBRIE 
Energia T.E.M. Buc. — Voința Orașul 
Stalin

Progresul Tîrgoviște — Voința Sibiu 
Locomotiva G. N. Buc. — știința 

I.C.F. București
Știința Timișoara — Progresul 

C.P.C.S. București
Dinamo Buc.—Flamura roșie Cluj.

ETAPA A VII-A — 24 NOIEMBRIE
Flamura roșie Cluj — Energia T.E.M. 

București
Progresul C.P.C.S. Buc. — Dinamo 

București
Știința
Voința 

București
Voința

Tîrgoviște

ETAPA A VIII-A — 1 DECEMBRIE 
Energia T.E.M. Buc. — Progresul 

Tîrgoviște
Locomotiva GN.

rașul Stalin.
Știința Timișoara
Dinamo Buc. —
Flamura roșie

C.P.C.S. București

ProgresulOrașul Stalln

Buc. Voința O-

Votața Sibiu
Știința I.C.F. Buc. 

Cluj — progresul

ETAPA A IX-A 8 DECEMBRIE

Progresul C.P.C.S. Buc. — Energia 
T.E.M. București

Știința I.C.F, Buc. — Fl. roșie Cluj
Voința Sibitt — Dinamo București
Voința Orașul Stalin — Știința Ti

mișoara
Progresul Tîrgoviște — Locomotiva 

G. N. București

Viitorii finaliști ai campionatului de șah 
încep să fie cunoscuti

săptămîni se 
grupelor semi-

La sfîrșitul acestei 
vor încheia întrecerile 
finale ale campionatului republican de 
șah.

In Capitală, după 15 runde, în frun
tea clasamentului se menține cu auto
ritate maestrul Drimer, care se află 
într-o mare vervă de 
puncte (și o partidă 
Soos) el are cele mai 
a se clasa pe primul 
alternînd victoriile cu 
zează 1IV2 puncte și ocupă locul'se
cund. Acești doi jucători sînt aproape 
sigur calificați.

Dintre ceilalți pretendenți, Soos (ne
învins încă) și Seimeanu, au pînă 
acum cîte 10l/2 puncte, iar Crețulescu 
10 p. și o partidă întreruptă cu 
Schwartzfeld. In cazul unei victorii 
în- întrerupta cu Zetlin, Urseanu va 
reintra tn pluton. Deocamdată el are 
numai 9*/2 p. Cu șanse este și Rotaru 
(9 p.) care în ultimele patru runde 
are de susținut două partide mai 
ușoare.

D. Munieanu-corespondent
Grupa de la Timișoara pare a fi 

clarificat situația celor 4 participant

joc. Cu 121,/2 
întreruptă cu 
bune șanse de 

loc. Reîcher 
remize, totali-

arbitrar

care totuși nu

D. STANCULESCU

Al. Gross

Timi

baschetului. 
și cel puțin

PRIMA ETAPA A RETURULUI IN 
CATEGORIA B LA RUGB1

interlocutorului pe 
cu oare ne-a ră

Timă^oara-Sînicolai.l Ma
150 - km
întrecere, au fost invita

prilejul
Bratislava am c

Duminică s-au disputat și cîtev 
jocuri de campionat, in categoria A, 1 
Petroșani, un meci restanță : Energi 
Petroșani — Progresul F. B. 3—15 (3—9) 
Rezultatul vine să confirme progresu 
jucătorilor formației bucureștene. I
categoria B: prima etapă a returulu 
(incompletă din cauza jocurilor de cu 
pă), a programat următoarele întîlniri 
La București: Dinamo II — Progresu 
I.A.S. 0—0,Sibiu: Progresul — Energi
Mine București 0—12, (O—6), Cluj: Vo
ința — Energia Tîrnăveni 0—6 (0—3) 
Lupe ni : Energia — Energia Constanț 
6—0 (6—0), Tecuci: Progresul — Fl
roșie Orașul Stalin 0—0, Buzău: Loco 
motiva — Știința Iași 3—3 (3—3). Hune
doara : Energia — Locomotiva 
șoara 3—0 (neprezentare).

nimic schimbat

mai

Mîine,

s-au deplasat duminică 
pe stadionul Republicii

I. Opreseu 
corespondent

Tijn’.șor.ra-Lui'oi -T;.n

Ghițescu este lider în grupa de la 
Craiova, cu IOV2 puncte din 14 parti
de. II urmează: G. Alexandrescu 10, 
M. Rădulescu 9'/2, Stanciu și Nacht 
8'/,.

ne următoarele 
G.N. I — Energia 
Energia Trustul 
C.T.F.T. (masculini.

s.

pcate fi situată
Ionescu, 

locul

acestor rezultate, finalele

Timișoara 7 (pnn telefon). — Marți 
8 octombrie va începe desfășurarea ce
lei de a IV-a ediții a Circuitului dcHst

echipe:
T.E.M.
3 —

I, care a întrecut Pro- 
tot cu 3-0 (15-13, 16-14,

au avut loc semifiaa- 
Fără a întîmpdna prea

a cîș- 
(15-5, 15-9, 11-15, 17-15). 
a constituit victoria Encr- 
3 asupra echipei Progresul 
3-2 (15-11. 13-15, 3-15, 15-3,

C. Mo/oc-corespondent

PRIMELE RUNDE ALE ÎNTRECERII 
ȘAHISTELOR

Pi OEȘTI, 7 (prin te'» fon). — Pri
mele patru runde ale finalei oampio

Sonntag, coresp.

CIRCUITUL CICLIST AL BANA
TULUI

chiar în măsură mai mare, t:ca 
faulturilor aplicată de echipele con
duse. Actualmente regulamentul pre.
vede că faultul comis de atacant se 
sancționează cu pierderea mingii, 
iar cel comis de apărător cu o arun. 
ca>re la coș. Și într-un caz și intr- 
altul echipa condusă are interes să 
facă faulturi sau să provoace produ
cerea lor de către adversari. Deci,. 
în această privință 
în bine."

— Este foarte adevărat că modi
ficarea regulamentului, urmărind 
iuțirea jocului a omis acest aspect. 
Totuși, spiritul regulamentului in
vită echipele la mai multă acțiune, 
viteză mai mare, întreruperi mai 
puț.ne, ceea ce trebuie să recunoști 
că erau foarte necesare pentru recîști- 
garea spectaculozității

„Intr-adevăr, așa e;
pînă în decembrie cînd se va discuta 
la Duisburg regula celor 30 se
cunde — introdusă experimental — 
jocul va fi rapid. Subliniez însă un 
aspect. In caz că un jucător aflai 
în atac comite a cincea greșeală 
personală adversarul repune imediat 
mingea în joc de la linia laterală. 
Practic, scorerul nu are timp să 
înregistreze și să anunțe arbitrilor 
eliminarea infractorului înaintea re-

SEMIFINALELE COMPETIȚIEI DE 
VOLEI DIN CAPITALA

Sala Floreasca din Capitală a găzduit 
duminică după-amiaza semifinalele 
competiției de volei organizată de sec
ția Sport -a C.C.S. în cinstea celui de 
al IV-lea Congres Mondial al Sindica
telor. In primul meci feminin, Energia 
T.E.Mu a întrecut Locomotiva G.N. II 
cu 3-8 (15-9, 17-15, 18-16). în urma unui 
joc mai organizat în apărare și cu ac
țiuni decisive la fileu. A doua partida 
feminină a luat sfîrșit cu victoria ^Lo
comotivei G.N. 
greșul C.P.C.S. 
15-9).

In continuare 
Iele masculine, 
multe greutăți din partea Flamurii ro
șii M.I.B.C., Locomotiva C.T.F.T. c zî? 
tigat cu 3-1

O surpriză 
giel Trustul 
I.T.B. Scor: 
15-11).

In urma 
competiției care vor avea loc joi după 
amiază tot în sala Floroasca, vor opu-

Locomotiva 
(feminin) și 
Locomotiva

Energia I. S. P. întUnește selecționata 
Varșoviei la rugbi

Acei care 
după amiază 
nu au avut ce regreta. Ei au asistat 
la un joc tineresc, plin de elan, în 
care selecționata Varșoviei a fost un 
partener redutabil pentru tinerii rug- 
biști bucureșteni. Jucătorii bucureștenj 
au prestat un joc mai tehnic, dar se
lecționata Varșoviei a înscris o Incer- 

la finală. După 14 partide susținute, 
s-au detașat în frunte Bozdoghină și 
Gunsberger (ultimul cu o partidă în 
plus): cu cîte ll‘/2 puncte, secondați 
de Șuta și Partos cu 10 puncte. Ur
mează în clasament: Fischer 8*/2 (1)\ 
Țucă 8 (1J, Tocăniță 8, Erdely 7’/2 
(1J, Deneș 7‘/2.

V. Zbarcea-corespondent
La Sibiu este de remarcat puternica 

revenire a lui Costea care după 12 
runde îl egalase pe Radovici în cla
sament, cu 9l/2 puncte. Urmează Sza
bo și Pali 9, Negrea 8‘/2, Pavlov 8, 
Pușcașu 7.

M. Vlădolanu-coresipondent

punerii mingii în joc. Acțiunea 
continua iar dacă se înscrie un 
acesta, regulamentar, nu este valah 
deoarece pe teren se află un ech 
pier care nu mai are drept de 
avînd 5 greșeli personale."

— Si cum vezi rezolvată pr 
blema ?

„Cred că cea mai indicată soiuți 
este oprirea meciului, indiferent 
fază, la fluierul scorerului care 

greșeală personală 
poți da un exempl

nunță a cincea
— Mai îmi 

de acest gen ?
„Desigur. Cu 

unor meciuri la 
statat că jucătorii, dorind să ias 
din spațiul de 3 secunde, pără 
(e ren ui prin spatele coșului. Regu 
lamentul nu prevede nimic pentr 
această acțiune 
legală."

Am mulțumit 
tru amabilitatea 
puns și i.am dai dreptate pentr 
afirmația că regulamentul este d 
parte de a fi clar și că valoare 
arbitrajelor din campionatul repu 
blican depinde în mare măsură 
priceperea și corectitudinea arbitrii 
trilor.

al Banatului, competiție care are 1 
în cinstea Lunii Prieteniei Romîno-So 
vi etice. întrecerea măsoară 700 km. Ș 
se va desfășura pe următorul traseu

Etapa I : Timișoara-Lipova-Timișoar 
100 km.

Etapa II-*a: Arad-Sîntana - Arad-Timi 
șoara 150 km.

Etapa lina; Timișoara-Stamora-Tiinl 
șoara 150 km.

Etapa IV- *
150 km.

Etajp v-a: 
re-Timișoara

La rceastă
cicliști din Craiova, Tr. Severin, O 
dea, Hunedoara, București și alte e 
tre.

care cu grămada de toată frumusețea 
care denotă bune cunoștințe tehnic 
și realele ei perspective.

Mîîne după amiază la ora 16 selec
ționata orașului Varșovia va întîlnî 
pe finalista Cupei R.P.R., Energia 
I.S.P., pe stadionul din Șos. Olteni
ței.

natului republican feminin de șah au 
furnizat o serie de surprize. In a- 
ceastă categorie p 
comportarea Elisabetei 
care deocamdată ocupă abia 
9—12. Ea a pierdut în runda a 3-a 
la Tzitron o partidă în care stătea 
mai bine în deschidere. Cele 
bune comportări le-au avut pînă a- 
cum Lidia Giuroiu și Maria Desmi- 
reanu, care conduc în clasament cu 
cîte 3‘/2 puncte. Primei i-aiu trebuit 
însă nu miai puțin de 90 mutări 
pentru a învinge pe Magdalena Hai- 
dana. Desmireanu joacă solid, cu 
multă ambiție. In urma primelor două 
clasate, s-a format un pluton com
pact — de 5 jucătoare — fiecare cu 
oițe 2*/2 puncte: Maria Bra-na, Nata
lia Iliescu. Rodica Manolescu, Ve- 
turia Simu și Irina Tzitron. 2 puncte 
și o partidă întreruptă are fosta cam
pioană lolamda Szatmary, iar cîte 2 
puncte au Elisabeta îonescu, Clara 
Friedman, Elena Goian și Elena Dia- 
conesou.



Germar n*are vole

să facă atletism !•••
Nu vă mirați.™ interdicția aceasta 

există realmente. Ea a fost dictată 
lui Manfred Germar acum cinci ani, 
cînd acesta făcea primii pași pe sta
dion. Unul din ei a fost greșit... și 
tînărul Germar s-a văzut în neplă
cuta situație de a părăsi pista pe 
targa. Ruptură de menise... Diagnos
ticul — pus de un consiliu de me
dici specialiști — mai spunea că 
[pacientul, chiar după restabilire, nu 
va mai putea face niciodată atle
tism. Cariera tînărului sprinter, a- 
bia începută, trebuia imediat 
curmată !

împotriva tuturor recomandărilor 
făcute de specialiști, Germar a re
luat după un răstimp antrenamen
tele, completate (e adevărat 1) de 
masaje și exerciții de gimnastică 
specială. Și de data aceasta sportul 
s-a dovedit cel mai eficace tratament. 
Rezultatul : 4 recorduri europene !

Să recapitulăm evoluția acestui 
atlet, din R.F. Germană, cu adevă
rat neobișnuit. începe atletismul în 
1950, la vîrsta de 15 ani. Primul 
rezultat: 13,7 pe 100 m. A urmat

apoi succesiv: 1951 — 11,8; 1952 — 
11,2; 1953 — 10,7; 1954 - 10,5;
1955 — 10,4; 1956 — 10,3; 1957 — 
10,2 (rec. european egalat). La 200 
m.: 1954 — 21,4; 1955 — 21 0;
1956 — 20,9; 1957 — 20,4 (rec. eu
ropean). La activul lui Germar au 
mai fost trecute în aces: srzon alte 
două recorduri europene. 9,5 pe 100 
yarzi și — foarte recent — 20,S pe 
220 yarzi.

Sprinterul german și-a demon
strat superioritatea și la recentele 
Jocuri Universitare de la Paris iar 
săptămîna trecută, la Koln și Duis
burg, e1 a cîștigat probele de sprint 
în cadrul a două importante între
ceri internaționale. Fără îndoială, 
i se poate atribui calificativul de 
.sprinterul No. 1“ al Europei. Tot
odată, prin rezultatele sale din a- 
cest sezon, Germar amenință su
premația în sprintul mondial, deți
nută pînă acum de atleții americani.

Cum stă atunci cu prognoza me
dicilor? Germar a ținut totuși cont 
și de ea: nu face antrenament de
cît de două “’ori pe săptămână.™

0 nouă torță la orizontul olimpic:
NAT AȚI A SOVIETICA^»»

£ ttrrivato il marziano

Iată felul umoristic in 
care tratează ziarul 
„Corriere dello Sport" 
din Roma problema na
turalizării fotbaliștilor 
profesioniști străini in 
Italia. ,^4 sosit un mar
țian", spune titlul, iar ex
plicația la fotografie 
completează: — „Dacă 
știe fotbal, ii găsim pe 
loc un bunic italian și-l 
angajăm ca „originar" 
din Italia". Pină la a- 
chiziționarea de... locui
tori din Morte, patronii 
de cluburi din Italia a- 

pelează la fotbaliști en
glezi, cum se poate ve
dea în rindurile de mai 
jos.

Foarte interesant — și instructiv, 
totodată — de urmărit ' , ' 
turnare a valorilor din natația mon
dială. Cu zece ani în urmă' în pe
rioada de pregătire a J.O. de la Lon
dra, înotătoarele americane fredonau, 
adesea, următorul refren: „Noi înotăm 
4 km. pe zi“...

Era o primă epocă .revoluționară", 
care a permis consacrarea înotătoarei 
americane Ann Curtis, In probele mas
culine, triumful american la J.O. era 
complet cu Allan Ford, U"alter Kiss, 
Allan Stack, Bill Smith și Joe Ver- 
deur. Singur talentul înotătorului — 
vroia să spună refrenul— nu mai este 
suficient. Pentru a reuși este nece
sară o muncă considerabilă.

Metoda a fost recunoscută bună și 
ameliora'ă. Tehnicienii maghiari nu 
ezitară să recomande înotătorilor la 
antrenamente un ,,menu" de 6 km. pe 
zi.., și rezultatele n-au intirziat să 
apară. La Helsinki în 1952, înotătoarele 
maghiare și-au dominat net adversa
rele. Australienii care — n-au stră
lucit atunci decît prinir-un singur 
înotător — brasistul Davies — n-au 
părăsit, insă, capitala Finlandei mai 
înainte de a promite tuturor că în 

’1956, la ei acasă, vor fi adversari 
redutabili pentru oricare (ară. Și s-au 
ținut de cuvînf. Cine nu-și amintește 
de răsunătoarele succese repurtate la 
Melbourne de înotătorii australieni, 
prin John Henriks, Murray Rose, John 
Devitt, David Theile, John Monckton, 
Dawn" Fraser, Loraine Crapo etc. 
Explicația succeselor lor era dată 
chiar de antrenorii australieni, care 
nu s-au sfiit să declare că elevii lor 
au parcurs la antrenamente între 10— 
12 km. pe zi.

★

Imediat după J.O. antrenori și zia
riști prezenți la Melbourne au umplut 
nagini întregi cu învățăminte pe mar- ‘ Do mii <iP
Uiitcn pivuviw: v*», ---------ț- • , .

metri de film, diferiți campioni olim
pici fuseseră ,,prinși” din toate un
ghiurile; evident, pregătirile pentru 
Olimpiada de la Roma începuseră! 
Dar, cîte capete tot atîtea păreri. 
U,nii specialiști, mai radicali în con
cepții, au considerat că la Melbourne 
înotătorul stilist a fost definitiv în- 
frînt de înotătorul „atlet”. Alții, mai 
moderați, au opinat pentru un com
promis între formule. Un singur lu
cru era cert: o nouă natație cu po
sibilități mai mari își făcuse primii 
săi pași.

sfert dinDe atunci un 
timpul care ne separă 
de Olimpiada de la 
Roma s-a scurs. In 
marea majoritate a ță
rilor (excepție făcînd 
doar Australia) campio
natele naționale, exame
nul de sfîrșit de an al 
înotătorilor, s-au termi
nat Dinspre răsăritul 
continentului nostru, re
zultatele înregistrate la 
cea de a XXI-a ediție a 
campionatelor U.R.S.S. 
s-au răspîndit în lumea 
întreagă, făcînd senzație. 
O privire de ansamblu a- 
supra rezultatelor ni se 
pare deosebit de edifi
catoare. La 100 m. liber 
primii 3 clasați au îno
tat distanța sub 58 de 
secunde, iar primii opt 
în mai puțin de 59,3 sec.; 
al patrulea sosit în cursa 
de 400 m. liber a reali
zat timpul de 4:40,0; ace
lași loc (4) dar pe 1.500 
cronometrat în 19:02,7. La .,x„„ .... 
,iber — probă care reflectă prin de
finiție un progres de masă — prima 
clasată, echipa Moscovei, a obținut 
în medie pe 200 m. liber timpul de 
2:10,3, echipa Ucrainei 2:14 0 iar cea 
a Leningradului 2:16,0.

Indîvidualizînd, vom arăta că la 
100 m. liber Sorokin a egalat cu tim
pul de 57,0 cea mai bună performan
ță europeană (bazin de 50 m apă 
dulce) deținută de italianul Paolo 
Pucci. Nikitin și-a înscris numele în 
fruntea demi-fondiștilor din Europa. 
El a parcurs distanța de 400 m. liber 
în 4:30,1, cea mai bună performanță 
europeană (bazin 50 m.) superioară 

<■ „„ .....™ ___ __ ____ ■ cu sec. recordului european de-
mnea'1 probelor de natație. Pe mii de .ținut de Boiteux din 1952. Finala pro- 
K j:r—nlim- bei de 200 m. bras a revenit tînăru-

lui înotător Antonian' cu timpul de 
2:40,8, al doilea rezultat mondial. 
Cea mai bună performanță din lume 
aparține compatriotului său Minașkin 
din perioada Jocurilor Tineretului de 
la Moscova. Performanța sa: 2:40.3. 

Natația feminină a înregistrat și 
ea succese importante. Astfel, la 200 
m. bras A. Kovalenko (2:56,7), Usmee 
(2:58,0) și M. Gavriș (2:58.2) ocu
pă locurile 2, 4 și 5 în ierari.a celor 
mai valoroase brasiste ale lumii la 
ora actuală. De asemenea studenta 
Pozniafc, proaspătă campioană mondia-

lupta de răs-

zece ani in urmă. în pe-

4 30JBoris Nikitin este fericit... Cu timpul de 
el și-a înscris numele în fruntea înotătorilor eura* 

peni pe 400 m. liber

m. a fost 
4X200 m.

lă universitară, este acum a treia înon 
tătoare de fluture din Europa, iar KăH 
maeva și Klipova (spate) și Ulrfe 
Voog (liber) se află în plutonul frtfft-: 
taș al notației europene. La nuțiri 
timp după campionatele unionale, cu 
prilejul întâlnirii internaționale L’.D 
Germană — U.R.S.S. desfășurate li 
Leipzig, înotătorii sovietici au continu
at asaltul asupra celor mai bune perfor
manțe din lume. Astfel, Mîtiașkm a 
parcurs distanța de 100 m. bras îri 
timpul de 1:115 rezultat ce constituie 
un nou record mondial (v.r. Ci Le-yutl 
1:11,6). Proba de 100 m. bras fete 
a revenit înotătoarei Usmee cu 1:21,6 
—nou record european. La 100 m. 
liber Vitalie Sorokin a realizat cu 
timpul de 56,6, cea mai bună perfor
manță europeană din toate timpurile 
în bazin de 50 m. apă dulce. In sfîr- 
șit. echipa de ștafetă 4X 200'm. liber 
a fost cronometrată în 8:27,1 —nou 
record european.

O serie de specialiști occidentali au 
și început să se întrebe dacă nu cunu 
va întrecerile de la Roma nu vor ff 
dominate de U.R.S.S. Și pe drent ctfc 
vînt; ajunși pe primul plan al nată-: 
ției europene înotătorii sovietici corn 
tinuă asaltul celor mai bune perform 
manțe din lume, fredionînd poate și el 
un refren modern..

G. NICOLAESCUNOTE EXTERNE
^JOHNY HAYNES 
ia avionul spre Roma ?

Săptămîna trecută s-a consumat ul
timul act al celui mai senzațional 
transfer din istoria fotbalului britanic. 
In cadirul convenției prin care Leeds 
United îl ceda pe centrul înaintaș 
John Charles clubului italian Juventus, 
echipa din Torino a jucat un meci a- 
mical la Leeds. (In prealabil, Juven
tus plătise clubului englez impresio
nanta sumă de 65.000 lire sterline, din 
care — bineînțeles — lui Charles i-a 
revenit numai o parte infimă). A fost 
primul caz prin care se autoriza 
transferul pe continent a unui fotbalist 
profesionist englez.

Acum, britanicii vor regreta proba
bil și contractarea meciului cu Ju
ventus. Intr- adevăr, în „culise”, a fost 
prezent un oarecare Signor Peronacci, 
cel care intermediase contractul cu 
Charles. El a anunțat discret că echi
pele italiene sînt dispuse să avanseze 
alte sume mari pentru achiziționarea 
de jucători englezi. Și unul dintre a- 
ceștia n-ar fi altul decît Johny Hay
nes, interul stingă al naționalei An
gliei (care a evoluat la București în 
meciul de tineret ’R.P.R. — Anglia) 
unul din oamenii de bază ai echipei 
pregătite de Winterbottom, pentru tur
neul final al campionatului mondial.

Aflînd aceasta, Haynes nu s-a sfiit 
să declare presei; „Dacă mi se oferă 
mai mult decît primesc actualmente 
la Fullhani, iau primul avion spre 
Roma!...”. Și nu trebuie uitat că Full- 
ham este o echipă din Liga secundă, 
iar în general salariile fotbaliștilor 
profesioniști englezi sînt extrem de 
scăzute.

Martori de la distanță ai acestor 
evenimente, oscilăm între satisfacție 
și nemulțumire. Ne dăm seama că 
debutul unei echipe de juniori intr-un 
campionat mondial aâ senioriilor con
stituie un succes din moment ce a- 
cești tineri au ținut în „șah” echipa 
campioană mondială șl au surclasat o 
formație cu prestigiul Danemarcei. 
Dar, apoi de ce n-au mai făcut față, 
în turneul pentru locurile V—VIII? 
Considerăm că prezența echipei noas
tre feminine în finala mondiala’or și 
în plus două trăgătoare clasate prin
tre primele 8 din lume sînt cărți de 
vizită pentru România cei puțin tot 
atît de reprezentative ca și titlul de 
vice-campioaină mondială cucerit în 
1956 de Olga Orban, pentru că a- 
tunci ne-a recomandat o... floare, iar 
acum un buchet complet. Dar dacă 
am ajuns în finala pe echipe de un
de au fost eliminate primele trei 
clasate de anul trecut, de ce să ne 
situăm pe loculi IV? Sau, dacă Olga 
Orban a ajuns în finaiă talonată 
fiind și de Eugenia Țărăngoiu, a- 
tuaci de ce să nu repetăm cel puțin 
succesul de la Melbourne?...

Răspunsurile la aceste întrebări nu 
le-am putut afla chiar de la actorii 
principali. Obosiți de călătorie, ne
mulțumiți ponte, de rezultatele ob
ținute și — firesc grăbiți să-și re
vadă familliile după o absență atît 
de îndelungată, „eroii” noștri au 
tăcut în ședința de analiză, sau au 
prezentat confuz și parțial învăță
mintele de la Paris.

Totuși, sîntem în măsură să dăm 
cîteva _ explicații la această evoluție, 
care, în ciuda unor scăderi, repre
zintă, totuși un succes, prin urmă
toarea discuție purtată cu președin
tele colegiului centrad aii antrenori
lor, Ernest Meșter și cu antrenorul 
Andrei Vîlcea, ambii prezenți la mon
diale:

— La Paris a fost confirmată jus
tețea acțiunii de maturizare prin 
concursuri mari a elementelor ti
nere, talentate, muncitoare conștiente 
de posibili tăvile dar și de datoriile 
lor — ne-a declarat antrenorul —

DOI MARTORI Al CAMPIONATELOR MONDIALE NE VORBESC DESPRE

COLPORTAREA SCRIMERILOR ROMINI
Prezența reprezentanților noștri la mondialele de scrimă de la Paris 

[[ a prilejuit o scrie de rezultate — să le denumim, deocamdată, curioase — 
de diferite valori de la o întilnire la alta și chiar de la un asalt la 

■ altul. Pentru cel care a recepționat în țară comentariile elogioase ale 
| crainicilor sportivi de la posturile de radio Roma sau Paris cu referire la 
[Sorin Poenaru sau Olga Orban, la Tiberîu . Bartoș sau Tăn-ase Mureșa-n 

și apoi a luat act de rezultatul aces tora prin intermediul informațiilor 
din presă, evoluția trăgătorilor și trăgătoarelor noastre a fost într-o 
oarecare măsură de neînțeles: străinii ne prezintă în superlative, primele 
rezultate confirmă punctul lor de vedere dar — *n final — ne găsim 

, plasați departe de ...vîrful piramidei.

arbitru Ernest Meșter. Sabrerii po
lonezi, cu care de 5 ani se insistă pe 
plan internațicnal, au ajuns prin 
Pawlowski să cucerească de această 
dată titlul mondial. Floretistele 
noastre, care sînt în al doilea an 
de pronunțată activitate pe planșe
le din Europa, au ajuns să fie co
tate printre marile favorite, iar flo-

T1BERIU BARTOȘ

retiștii și sabrerii au debutat pro
mițător.

— Nu încape îndoială asupra va
lorii trăgătoarelor noastre. Puteam 
în acest an să ne apropiem mai mult 
de titlu — completează antrenorul 
Vîlcea. De altfel, la individual, Olga 
Orban l-a scăpat printre degete. Lo
cul său VI în ierarhia mondială este 
rezultatul exclusiv al talentului, pen
tru că pregătirea sa era ca și inexis
tentă. Dar acest formidabil talent o 
obligă pe Olga Orban să muncească 
și nicidecum n-o scutește de pregă
tire.

E. MEȘTER: Fără îndrăzneală nu 
se poate cîștiga !

— Rezultatele inegale ale repre
zentanților noștri sînt datorate fie 
unei concepții greșite (acțiuni com
plicate, cînd de fapt bătălia se dă 
pentru cîștigarea timpului și distan
ței, finalizată printr-o acțiune sim
plă, energică, curajoasă, executată cu 
maximum de explozivitate). fie unei 
șablonizări tehnice (care dovedește 
lipsa de rutină), fie — în special — 
unei stări morale improprii luptelor 
de uzură' psihică din scrimă. înain
tea concursului .toți tinerii noștri ui
tă de lipsa lor de experiență, surra- 
estimîrwiu-și pos'biEtăți-b. In schimb, 
cînd in'ră ne ©lansă, curajul încre
derea hotririrea disinar ca prin mi
nune, iar „inimoșii” noștri rămîn la 

discreția adversarului (situație tn 
care ești iremediabil pierdut în scria 
mă). Ecăterina Orb are un atac W 
flanc (favorizat de lungimea fan- 
dării sale) care nu iartă. Și totuși,- 
nu îndrăznește decît rareori să'-l fow 
losească. Maria Vico! are o tehnicii 
completă știe și poate să atace orii 
cum, dar, de frică, rămîne totuși în 
defensivă. Și multe alte cazuri ase
mănătoare.

A. VÎLCEA: Trebuie luptat pentru 
fiecare tușă !

— Am pierdut foarte multe asal-* 
furi la limită'. Nici nu se putea alt
fel, atîta vreme cit trăgătorii noștri 
nu luptă pentru fiecare tușă, ci pen-’ 
tru -asalt. In momentul în care sînt 
conduși cu o tușă-două diferență, so-' 
cotesc asaltul prea devreme pierdut, 
și nu mai luptă să recupereze. Atunci 
cînd conduc într-o situație asemănai-! 
toace, consideră asaltul prea d-evraa 
me cîștigat. și iar nu mai luptă și —< 
firesc — iar pierd. Orice diferent# 
poate fi recuperată, după cum or®» 
avantaj poate fi dezvoltat, eu singti-' 
ra condiție ca inițiativa să ne apar-i 
țină.

E. MEȘTER: Trebuie să vrem să 
cîștigăm în timpul... pregătirii.

— Nu am putea spune că trăgă
torii noștri nu au vrut să cîșttge M 
Paris. Dar această dorință trebuie să 
se manifeste mai întîi în timpul pe-i 
noadei de pregătire, cînd menaja-* 
mentele, simptomele de plictiseală 
unele plăceri chiar, trebuie înfrinațd 
prin muncă, dîrzenie, oonștiinciozfi 
tate, prin dorința de a acumula un 
rezervor de energie care să dea pros
pețime în acțiunile decisive din con* 
curs. Olga Orban a vrut să cîștige 
titlul mondial Ia Paris, dar nu a a« 
vut resurse. La Melbourne a cîștigat 
asalturi cînd era condusă cu 3—0, ta 
schimb la Paris a pierdut cînd con
ducea cu 3—1. Explicațiile nu trebuie 
puse pe seama norocului sau al ghi
nionului. Rea'itatea este că Olga Or
ban la Jocurile Olimpice a avut for
ță să recupereze, iar acum nu a avut 
luciditatea -psihică și tăria fizică să 
finalizeze Un succes.



||~O întrecere spectaculoasă

Campionatul republican de călărie
Este desigur o veste îmbucurătoare 

pentru pasionații acestui sport și în
deosebi .pentru cei care abia așteaptă 
să-și dispute titlul de campion re
publican pe anul 1957 la probele de 
obstacole și dresaj.

întrecerile din cadrul campionatu
lui republican care vor începe joi di
mineață și vor continua pînă dumini
că seara la baza hipică din Calea 
PI vnei vor prilejui fără îndoială 

dispute cHn cele mai tfirze. Să ne 
amintim numai de recentele întreceri 
hip'ce internaționale în care, nu de 
puține ori, călăreții romini au angajat 
între ei dueluri pasionante la probele 
individuale. In plus, de această dată 
vom asista și la o întrecere între co- 
lec'ivele participante așa cum am fost 
obișnuiți să urmărim la concursurile 
rep iblicane desfășurate în cursul a- 
cestui an. Pregătirile făcute de la „in
ternaționale" și pînă în prezent de 
călăreții de la C.C.A., Dinamo. Victo
ria și Recolta ne îndreptățesc să spe-

Vcdeibaiistele de la Voința 
învingătoare in Polonia

IntîJ Tind la Varșovia echipa Start, șe- 
leeționata feminina de vol*»i a asoci^ei 
Voința a învins cu 3-2. Rezultatul cons
titui o surpriză și o bună performanță 
pentru echipa romînească, deoarece în 
cele trei meciuri disputate astă vară 
în Romînia vole:batistele poloneze au 
tem-inat învingătoare. Cele mai bune 
Jucătoare: Mari* Stanciu și Stela Boe- 
riu.

râm că 
natului 
saj din 
mai înalt nivel. Cu o condiție: 
fie și vremea... de acord cu organi
zatorii. Dar să sperăm că natura va 
fi îngăduitoare cu iubitorii sportului 
călare măcar la încheierea activității 
hipice din acest an (primul concurs 
republican al anului s-a desfășurat 
la Craiova pe ploaie). întrecerile din 
cadrul campionatului republican vor 
aduna Ia start pe cei mai buni călă
reți. Doar participarea călărețului 
Va sile Pinciu nu este sigură, acesta 
resimțindu-se încă de pe urma că
zăturii de la concursul internațional. 
Vor reuși oare medicii să-l rețină pe 
neastâmpăratul Pinciu să . încalece 
la cea mai mare întrecere hipică re
publicană a anului? lată întrebarea 
ce ți-o pun mulți dintre admiratorii 
acestui talentat călăreț și. odată cu 
ei. majoritatea concurenților pentru 
care Pinciu constituie .,obstacolul" cel 
mai greu de trecut. O vom afla cu 
toții joi în prima zi de concurs cînd 
vom cunoaște și primii campioni re
publicani pe anul 1957.

întrecerile din cadrul campio- 
republican de obstacoie și dre- 
acest an se vor ridica !a cel 

să

CONCURENTH LA CAMPIO! AȚELE EUROPENE DE HR 
CU 0 ZI ÎNAINTE!AU LUAT STARTUL

A. BRUNDAGE LA ROMA
După cum anunță postul de radio 

Paris’, dl. Averry Brundage, preșe
dinte'? Comitetului Internațional O- 
limpic. se află la Roma, unde a avut 
întrevederi cu membrii Comitetului 
de organizare a viitoarei ediții a J.O. 
Dl. Brundage s-a arătat satisfăcut 
de mersul lucrărilor pregătitoare, 
exprimîndu-și totodată dorința ca și 
construirea satului olimpic să În
ceapă fără întîrziere.

obstacole și dresaj

Gh. Langa (C.C.A.) campionul repu- 
b'.ican de anul trecut la proba de 

obstacole categoria JJ“

PISTELE
LA DUISBURG. NUMEROASE PER
FORMANTE ATLETICE DE VA

LOARE
Sîmbătă ți Duminică s-au intilnit 

ta Dussburg echipele seiecțicnate ale 
R.F Germane și Franței. Intilnirea 
a fost urmărită cu un mare interes 
de zeci de mii de spectatori, deoa
rece în ambele echipe figurau atleți 
de renume european Victoria a re 
venit la o diferență apreciabilă — 
24 puncte — echipei germane: 118— 
94! (deși în ziua a Ii-a a i-fj- 
francezii au făcut eforturi serioase 
spre a se ridica la nivelul partene
rilor de întrecere).

Considerații după jocurile
internaționale de fotbal de la

Budapesta
La Budapesta, experiența 

nu a reușit...

și Atena

telefon). Par-BELGRAD, 7 (prin 
ticipanții la campionatele europene 
de tir, senioare și juniori, au hiat 
ieri primul contact oficial cu... în
trecerile. Pe standurile de concurs 
s-au prezentat „în corpore" toți ccn- 
curenții pentru a olștiga. cu ajuto
rul performanțelor, tradiționăiele in
signe, oferite de comisia de organi
zare. ' Bafemurile pentru probă de 
3x20 (575'p. pentru insigna de aur, 
565—argint și 555—brcnz) i-au obli
gat pe concurenți să se întrebuințeze tului Petre Cișmigiu, despre șansei 
serios. Trăgătoarele și juniorii noștri 
au obținut următoarele performanțe: 
Marieta Juverdeanu 574 p., Ana
Goretti 572 n,, îudith Moscu 571 p„ 
Felicia lovănescu 569 p., Tereza 
Quintus 558 p., Jacqueline Zvonev- 
sc'W 569 p.. Ion Giuglan 565 p.. Ion 
Văcar u 563 p., Iosif Aron 
Mircea Străoanu 560 p.

Printre cele mai bune 
realizate în concursurile de 
notăm pe cele realizate de 
Lomova (U.R.S.S.) 584 p., 
Heroid (R.P.F. Iugoslavia) 
Elida Sarra (R. Cehoslovacă) 578 p., 
Kortnușkina (U.R.S.S.) 575 p.. Nada 
Dozet (R.P.F. Iugoslavia) 576 p.,
Vasilieva (U.R.S.S.) 575 p. Acestea

sînt 
care 
de aur.

Rezultatele concursurilor de insig 
nă permit tehnicienilor și- în specia 
ziariștilor să comenteze pe „baz 
concrete" șansele protagoniștilor î 
lupta pentru cucerirea titlurilor 
campioni europeni. In convorbirea te 
lefonică pe care am avut-'b cu Bel 
gradul, am cerut părerea antrenoru 
lui loturilor noastre, maestrul spot

560 p.

rezultate 
insignă 
Tamara 
Magda 

578 p„

de altfel, singurele concurent 
au. reușit să cucerească insjgn

ATLETISM

Selecționerul echipei Franței — Paul 
Nicoks — declara înaintea partidei 
pe care echipa sa urma s-o susțină 
la Budapesta: „Voi ține seama de for
ma și nu de renumele jucătorilor". Și 
gîndi.nd astfel, el a alcătuit o echipă 
experimentală, din care a eliminat 
cinci titulari, cu mare expîriențâ, în- 
locnincu-i cu tineri talentați dar fără 
rut na marilor întilniri. Experiența nu 
a dat roade, deoarece „unsprezecele" 
Franței a părăsit învins „Nepsta- 
dio;i“-ul, fără a face impresie deose
bită. Iar cîteva sclipiri individuale ale 
lui Piantoni, Penverne sau Colonna 
nu au fost în măsură să acopere ma
rea carență a echipei franceze. Jocul 
acesta a deschis multe probleme fran
cezilor pentru care drumul calificării 
la campionatele mondiale trece prin 
Bruxelles, unde „hopuF' belgian de la 
27 octombrie

In schimb, 
a-și reveni 
acum cîțiva

nu e de neglijat.
echipa Ungariei pare 

încet-încet la forma de 
ani.

internaționali, cu o activitate îndelun
gată în prima reprezetativă: Jon- 
quet, Cisowski, Bliard, Marcel, Vin
cent.

Fotbaliștii greci au avut superiori
tatea de partea lor în primele 15 mi
nute cînd au și deschis scorul prin 
Panakis în min. 4. Apoi, francezii^bau 
revenit, au echilibrat jocul și au ter
minat repriza superiori teritorial. In 
general, prima repriză a fost de fac
tură mediocră, totul rezumîndu-se la 
luptă. Egalarea a adus-o Bliard în 
min. 49. Golul victoriei a fost înscris 
de Panakis cu citeva secunde înainte 
de sfîrșitul partidei. Grecia a aliniat 
formația: Theodoridis-Rosidis, Xanto- 
poulos-Papoulidis, Anghelopoulos, Pi- 
lohroniu-Holevas (Mustaklis), Petro- 
poulos, Nestoridis, Papazoglu, Pana
kis.

Fotbaliștii greci își vor continua 
pregătirile în vederea meciurilor cu 
Romînia (3 noiembrie la București) și 
cu Iugoslavia (10 noiembrie la Bel
grad). Data jocului cu Iugoslavia a 
fost schimbată ulterior (inițial fusese 
programat la 27 octombrie).

Iată acum principalele rezultate 
înregistrate Ia Duisburg: 110 m.g. : 
Lauer (GJ 14,1; Dohen (F) 14.3 — 
record francez egalat; 100 m.: Ger- 
mar (G) 10,4; David (F)' 10,5 — 
record francez egalat; 400 m.: Por- 
scke (G) 47,5, Degats (F) 48,5;
Disc: Kopenhofer (G) 50,60 m.;
800 m.: Stracke (G) 1:51,8; 5000 m.: 
Chicklet (F) 14:20,2; Greutate:
Lignau (G) 16,99 m.; Lungime:
Brachki (F) 7,23 m.; înălțime: Poel 
(G) 1,96 m; 1500 m.: Jazy (F) 3:43,6 
—nou record francez (vechiul record 
(3:44,0), aparținea aceluiași atlet din 
acest sezon). Prăjină: Balastte 
și Gras (F) 4,20 m.; suliță: 
(G) 80 m.
59,64 m. 10.000 m.: Mimotin (F) 
29:53,2 (de semnalat că Mimouin l-a 
întrecut și de această dată pe eter
nul său rival Schade). 200 m.: Ger- 
mar (G) 21,1. Triplu salt: Batista 
(FJ 15,37 m. 4X100 ml: Germania 
40,8 sec.,' Franța 41,0. 4x400
Germania 3:14,4; Franța 3:17,2.

ATLETI SOVIETICI 
IN R P. CHINEZA

• Zilele trecute a părăsit Moscova, 
plecînd într-un turneu în R.P. Chi
neză, un grup de 6 atleți sovietici. 
Printre ei se află semifondiștii lonar. 
Pipinc și Evgeni Sokolov, discobolul 
Boris Matveev, sprinterul Albert 
Plașkeev, săritorul în înălțime Vla
dimir Șitkin și săritorul cu prăjina 
Vladimir Bulatov. Atleții sovietici 
vor lua parte la mai multe emeursur: 
internaționale organizate în orașele 
Nankin. Șanhai și Pekin.
DUBLA INTILNIRE DE ATLETISM 

POLONIA — R.D. GERMANA
Sîmbătă și duminică s a desfășurat 

în orașul Chorzow întilnirea atletică 
internațională dintre echipele mascu
line și feminine ale R.P. Polone și 
R.D. Germane. La bărbați, vioteria 
a revenit atleților polonezi cu cate
goricul scor de 128—84! in timp ce 
la femei meciul s-a terminat la 
egalitate: 49—49.

CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE LA MERANO

Duminică, pe pista stadionului din 
Meranc a avut loc un mare concurs 
atletic internațional la care au par
ticipat sportivi din Uniunea Sovie-

ticâ, Germania, Iugoslavia, Austria 
și Italia. Iată citeva rezultate înre
gistrate: 100 m. — Barteniev
(U.R.S.S.) 10,7, 5000 m. — Bolotni
kov (U.R.S.S.) 14:17,0, Konrad
(R.F.G.) 14:29,4. Greutate — Sco-
mazzoni (Italia) 15.36 m. Lungime— 
Riahovski (U.R.S.S.) 7,24 m.

pe care le au echipele în întrecere 
care începe marți (așa după cum a 
am mai anunțat marți se disput 
proba de armă liberă cailib'u redu 

.3x20, dimineață seriicare și- du 
amiază juniori). Iată ce ne-a spus 
„La Belgrad s-au prezentat cele ma 
bune echipe europene de tir de se 
nioare și juniori. întrecerile vor fi 
fără îndoială pasionante și cu greu 
poți să încerci un pronostic. Cu toa 
te acestea, prima șansă în întrecerea 
fetelor o are reprezentativa 
Sovietice. Pentru locurile 2 
lupta și echipa țării noastre, 
cursurile de insignă ea s-a

• omogenă și foarte aproape 
loarea formației iugoslave care 
încerca să obțină al doilea 
al zilei. Deci — la valoarea 
lă — reprezentativa R.P. 
poate spera la medaliile de 
Pentru juniori situația este mai com
plicată, deoarece mai multe echipe 
vizează primele locuri. Rămîne ca prim 
comportarea lor ei să confirme sau 
să infirme părerile noastre".

Uniunii 
și 3 va 
In con
do vedit 
de va- 

va 
rezultat 
sa rea- 
Române 
argint.

Fotbaliștii greci avertizează..
Tocmai atunci cînd întrecerea din

tre Pomînia și Iugoslavia în cadrul 
grupe: a VIl-a a preliminariilor cam
pion: tului mondial de fotbal a devenit 
mai pasionantă, un rezultat de la A- 
tena vine și atrage atenția că soco
telile calificării se fac fără... fotbaliș
tii greci. (Sîmbătă după cum se știe, 
echipa națională a Greciei a învins la 
Atena selecționata secundă a Franței, 
cu 2—1}.

Performanța reprezentativei elene 
trebuie reținută, ca un... avertisment, 
și prin prisma comportării sale în ra
port cu valoarea adversarului. Amă
nuntele care ne-au parvenit din capi
tala Greciei în legătură cu acest joc 
subliniază comportarea în general 
bună a fotbaliștilor greci, jocul lor 
avîntat, dîrz și chiar tehnic, deși din 
formație lipseau doi jucători de bază: 
Linoxilakis accidentat — și Cotri- 
dis — bolnav. înlocuitorii lor însă, au 
•orespuns, în fața unei echipe B a 
Franței care cuprindea cîțiva reputați

(F) 
Will 

Ciocan: Husson (F) 
- ' - (F)

m. :

In noiembrie se va decide

TINERII NOȘTRI LUPTĂTORI
ÎNVINGĂTORI IN R. 0. GERMA

u

Sîmbătă seara reprezentativa de ti
neret a R. P. Romîne a susținut în 
orașul Aue primul său meci din tur
neul pe care-1 întreprinde în R. D. 
Germană. Intîlnind echipa de tineret 
a țării gazdă, tinerii noștri luptători 
au obținut victoria cu categoricul scor 
de 13—3. I. Cernea, V. Micula, 'Gh. 
Dumitru, C. Ujbar și I. Ionescu și-au 
întrecut adversarii la puncte, iar Gh.

Popovici prin tuș. C. Otițsrescu a rea- 
lizat un meci nul, singura înfrîngere 
suferind-o I. Țăranu, în fața lui' Neu- 
fang, al treilea clasat la Jocurile de 
la 
de
al

Moscova, 
tineret a R. 
doilea meci, 

țațele nu ne-au 
chiderea ediției.

Aseară, reprezentativa 
P. Romîne a susținut 

la GiHenau. Rezud- 
parvenit pînă la în-

!•

ifflj
,JVfla rele Premiu 
prima probă — 
toc — a învins
• La Milano, 

într-o cursă de 
cques Anquetil

PESTE HOTARE
q Pe velodromul chn 

Praga a început 
rea competiție 
naționțală dotată 
al orațul'Ui Praga”. 
1 km. ou start de 
englezul Binch.
pe velodromul Vigoreli, 
urmărire francezul Jla- 

__ ____ __ l-a întrecut pe italia
nul Ercole Baldini. Anqu.etil a realizat 
47.581 km. medie orară, față 
nît a obținut Baldini.

La Belf «st, 
campionat u lu i 
britanice, 
Scoția 

(0—0).

ma- 
inter- 

cu 
In 
na

de 47,169

în cadrul 
țărilor 

Irlanda și 
au terminat la

egalitate: 1—1
• In etapa de dvmintcă a campiona- 

tvlul Italiei 
rezultate 
nazionale 
1—0, iar 
3—0. Iată .
Torino 2—1, Juventus-Padova 2—1, Na
poli-Verona 6—0, Udinese-Atalanta 1—0, 
Roma-Genova 2—1, Spal-Snmpdoria

1—1. In clasament continuă să conducă 
Juventus cu 10 puncte, urmată de 
Napoli cu 9 si Roma cu 7.

s-au înregistrat cîteva 
surprinzătoare. Astfel, fnter- 
a întrecut F.C. Milano cu 
Lanerossi pe Fiorentina cu 

și celelalte rezult te: Bologna-

ORGANIZAREA CUPEI EUROPEI
INTER-ȚĂRI LA FOTBAL

Proiectul organizării unei Cupe a 
Europei la fotbal, rezervată echipelor 
naționale, nu a fost abandonat. Dim
potrivă, el se află mai aproape ca 
oricînd de realizare, în ciuda opo
ziției pe care au făcut-o și o mai fac 
încă unele federații (forul italian, de 
pildă, continuă să fie împotriva unei 
astfel de competițiuni și își menține 
propunerea ca ea să fie destinată e- 
chipelor naționale de tineret).

Majoritatea federațiilor reprezentate 
la adunarea generală a U.E.F.’A., 
ținută în vară la Copenhaga, au opi
nat pentru organizarea Cupei Euro
pei inter-țări și au făcut unele pro
puneri în legătură cu proiectul de

regulament. Comisia de studiu, spe
cial alcătuită sub președinția secre
tarului general al U.E.F.A., Pierre 
Delauney, a ținut seamă de multe din 
aceste propuneri care au și fost a- 
doptate de comitetul executiv U.E.F.A. 
Modificările aduse textului regula
mentului se referă fa :

— suprimarea paragrafelor care 
stabilesc formarea de grupe geogra
fice (deci, tragere la sorți generală 
pentru primul tur) ;

— disputarea finalei în luna iunie 
sau iulie, în raport cu posibilitățile fe
derațiilor interesate;

— desemnarea de către comisia de 
organizare a Cupei a naționalității ar-

bitrilor după listele înaintate 
derații la începutul fiecărei

— posibilitatea redisputării, 
renul uneia din țările interesate, în 
baza unui acord comun, a jocurilor 
terminate la egalitate.

Intre timp, federațiile europene (30 
la număr)- au avut de răspuns, pînă 

la 15 septembrie, la un chestionar 
cu privire la sistemul de disputare a 
meciurilor : simple sau cu retur. Co
mitetul executiv al U.E.F.A. se va 
pronunța în mod definitiv asupra con
dițiilor de desfășurare a Cupei — în 
baza materialului prezentat de comi
sia de studiu — la Ședința sa de la 
începutul lunii noiembrie la Bruxelles.

de le- 
ediții ; 
pe te-

9 In campionatul U.R.o.o. echipa 
Dinamo Moscova și-a consolidat poziția 
de fruntașă a clasamentului, învingînd 
echipa Burevestnik din Chișinău ou 
scorul de 6—1. Alte rezultate din cam
pionatul 
T.S.K.M.O. 
motiv

unional: Dinamo Kiov-
0—4, Spartak M'insk-Loko- ■ 

Moscova 1—3.

INTILNIRI INTERNAȚIO
NALE

Budapest:: Honved-Dukla Pnaga 
(0—0), unicul gol a fost înscris

V.alen ciennes-Wis-Ia

La
l-o
de Tichi.

La Valenciennes:
Cracovia 2—1 (0—0).

La Lyon: Stade Lyonnais-Kornik Ka
towice 0—5 (0—2).

ARGENTINA 
la LA

ÎNVINSA 
PAZ!

Boliviei, în cadrul 
(Campionatului mondial 

reprezentativa Argentinei,

Jucînd cu echipa
p reli mi nariil or 
de fotbal, ___
una dintre favoritele competiției, a 
pierdut duminică la Da Paz cu scorul de 
2—0 (1—0). Rămîne de ’ °
revanșa 
Buenos 
tinienii 
dieap.

TRAGEREA LA 
CAMPIONILOR EUROPENI

LA 9 OCTOMBRIE

întîlnirii, 
Aires, la 
vor reuși

văzut dacă în 
care va avfia loc l<a 
17 octombrie, argen- 
să refacă acest han-

SORȚI IN CUPA

• Ședința comicei de organizare a 
Cupei Campionilor Europeni în care 
urma să se tragă la sorți prognamul 
optimilor de finslâ a fost amînată 
pentru miercuri 9 octombrie.

q Echipa reprezen
tativă de rugbi a Fran- 

care a susținut 
- —----------duminică un meci cu

reprezentativa R. Cehoslovace, a jucat 
ieri la Brno cu o selecționată a orașu
lui. Rugbiștii francezi și-au adjudecat 
victoria 11 scorul de 64—?.

• Intilnirea dintre 
echipei» de box ama
tor ale Oliandei și 
Franței a fost sta bi
de 14 octomiirie.

9 Echipa selecționa
tă masculină a Aca
demiei de Educație Fi
zică din R.P. Chineză, 

oare se află în turneu în Polonia, a 
întîlnit duminică formațița A.Z.S. din 
Varșovia. Polonezii au obținut victo
ria cu scorul de 68—65 (32—32).

li^ă pentru data

I iSCHETI


