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După doua zile de întreceri

în „Cupa

CICLISM

• Wiesenmayer, Raftca, Ră$că4 
nescu și Vamoș vor concura' 
Ia Roma.

• Turneul echipelor Locomotivă 
în U.R.S.S.

ANUL XIII —Nr. 3095 *

In cor.tic.UAreâ turneului pe care-1 în
treprind în Uniunea Sovietică echipele 
masculine șl feminine de baschet ale 
asociației Locomotiva din R.P.R. au 
susținut la 7 octombrie noi întîlniri la 
Baku. Baschetbalistele romtne au reușit 
să obțină victoria în fața echipei se
lecționate a orașului Baku cu scorul 
de 38-33, în timp ce echipa masculină 
Locomotiva a fost învinsă de selecțio
nata orașului Baku cu 60-46.

(Agerprea) .

Astăzi urmează să plece în Italia cel 
i patru atlețl romînl: Ion W iesenmayer, 
i Aurel Halca, NIcolae Rășcinescu șl 

S Zottan Vamos, care au fost invitați de 
' Federația iteiiană de specialitate sâ 
'participe la marele concurs lnternațlo- 
' nai din zilele de 12 șl 13 octombrie, 
' de la Roma. I

BASCHET
Iugoslavia și Romînia la egalitate 

Bucureștiului66 la polo

Iubitorii voleiului vor putea aplau- 
~a din nou, peste cîteva zUe, nume
roase faze de spectacol superior, ase
menea celei din ilustrația de mai 
sus. încep campionatele republicane r

In aceste zile capitala țări: noastre 
atrage atenția iubitorilor de polo pe 
apă din Europa ; din mica familie a 
acestui joc sportiv șase reprezentati
ve de tineret își dispută întiietatea 
în „Cupa București", o competiție care 
tși dovedește utilitatea chiar din 
prima zi. Buna organizare, pusă 
la punct pină în cele mai mici amă 
nunte, afluența mare de spectatori, 
dinamismul întrecerilor, toate acestea 
în minunatul cadru orerit de o fru
moasă zi de toamnă au asigurat, de 
la început, succesul unui 
ternational care sperăm 
tradițional.

Desfășurarea meciurilor 
permis o primă selecție a

turneu in
să devină

de marțt a 
valorii ce-

De vorba cu Bănică Teodorescu
despre noul campionat de volei

ISHPTHMIfrIIll
Așa dar, după 

doua seturi in care 
voleibaliștii de ia 

arăta- 
buni și

Bpupă patru se- 
0Kri de luptă încor
dată la fileu, după 
zeci de servicii, de 
„bomb e“. mingi 
blocat', „puse"
sau „scoase", după' un efort nervos 
la fel Ce mare ca și cel fizic, ju
cătorii de volei au un repaus scurt, 
de cafe profită și spectatorii, uneori 
la fel de mult... solicitați ca și jucă
torii. Toate acestea în vederea ulti
mului set, al cincilea, cel decisiv, în 
care cele două echipe dau totul pen
tru victorie.

IN CINSTEA 
LUNII PRIETENIEI 

ROMÎNO - SOVIETICE
P O COMPETIȚIE REUȘITA

Primele zile ale Lunii Prieteniei» 
Romîno-Sovietice au prilejuit nume-'j 
roase competiții sportive desfășuratei 
în diferite centre ale țârii. Dintre a->; 
cestea, deosebit de reușită a fost în->< 
trecerea feminină de handbal de la<< 
Mediaș dotată cu Cupa sfatului popu-» 
Iar a orașului la care au luat parted 
echipele din Sibiu, Agnita, Copșa Mi i 
că și Mediaș. Cu acest prilej, handba 
listele din Agnita s-au dovedit a fi în'- 
formă, ele întrecînd la scor selecționa-<! 
ta Copșa 'Mică. In finală însă, hand-L 
balistele de la Agnita au fost În-X 
trecute ia limită de către reprezentam i 
tele orașului Mediaș cărora Ie-a reve-z 
nit pe merit prețiosul trofeu.

P. Tomescu y 
corespondent X

C.C.A. se 
seră mai 
alte două în care 

cei de la Ț.D.N.A. Sofia îi egalase
ră pe bucureșteni, spectatorii din sa
la Floreasca ieșiseră pentru cîteva 
minute im holul sălii: o țigară pen
tru destinderea nervilor...

Printre acești spectatori l-am în- 
tîtait în acea seară pe Bănică Teo
dorescu, cunoscutul jucător 
al lui Dinamo București, 
ția nu a pornit de la volei 
probabil că v-ați așteptat —

I
^> baschet: regula celor 30 de 

£ regula celor 5 secunde și altele ase- 
î mănătoare, ale noului regulament, 
i Va deveni baschetul mai altfel de 
> cum era înainte? — aceasta era în
trebarea care ne frămînta. Apoi, bi- 
| neînțeles, a venit vorba și despre 

volei:
— Este un campionat greu, chiar 

foarte greu, ne-a spus Bănică. Noi 
ne-am pregătit, dar mai mult afa
ră, pentru că sala noastră a fost 
reparație. Or, campionatul 
dispută numai în sală și noi 
sîntem încă acomodați.

— $i acomodarea se face așa 
greu?
• — Prea g-reu nu, dar contează

de volei
Discu-

— cum 
ci de la 
secunde,

în 
se 
nu

de

(continuare în pag. 2)

lor șase formații. învingătoarele: 
Iugoslavia, Rctn'nia și Ungaria se a- 
nunță adevărate protagoniste ale 
turneului. Afirmația noastră se ba
zează mai puțin pe victoriile înregis
trate și mai mult ne nivelul jocului 
practicat de aceste reprezentative.

IUGOSLAVIA, de pildă, și-a între
cut partenera, reprezentativa Polo
niei, datorită superiorității evidente la 
caDitolul tehnică individuală. Indemî- 
narea in minuirea balonului, măies
tria cu care s-au descurcat în acțiu
nile statice (acrc-șajul și intercepția 
mingilor) au ajutat pe jucătorii iugo
slavi să închege combinații tactice și 
eficace Echipa Poloniei a progresat 
mult de la ultima sa evoluție în ca
pitala tării noastre în ceea ce prive
ște mișcarea in apă. inițiind, deseori, 
contraatacuri periculoase, (țpr necon
cretizate din cauza insuficientei pre
cizii a trăgătorilor la poartă. Victo 
ria a revenit destul de comod repre
zentativei Iugoslaviei cu scorul de 
6—1. (3—1) prin punctele Înscrise 
de Stanisic (min. 3, 18). Zagar (min 
6,35 și 16,48), Asie (min. 7.24). Bar- 
le (min. 12,54 și 14,16). Pentru în
vinși a înscris Lutomski (min. 7,40) 
din lovitură de la 4 m.

ROMINIA a învins, pentru a treia 
oară în decurs de 4 
ționata de tineret a R- 
D. Germane, de astă da. 
tă cu scorul de 8—3 
(3—1). Tinerii noștri 
reprezentanți s-au do
vedit din nou superiori 
în pregătirea tehnică și 
tactică, realizînd o vic
torie categorică, de o 
manieră care-i instalează 
printre favoriții turneu
lui. Cele 11 puncte au 
fost înscrise de Marines 
cu fmin. 6,07—10,34 și 
19,14), Zahan (min. 2,05 
și 16,31), Blajec (min 
7,38), 
15,28) 
pentru

Szabo (min 
și Dancju (18,03)

Romîrua, Sch

zile, selec-

Ieri, selecționata de tineret a R.D.' 
Germane a furnizat surpriza zilei' 
iuvingînd, după o partidă foarte dis-' 
putată, echipa Ungariei cu scorul de 
3-2 (1-0), iar Olanda, comportîn-'
du-se mult mai bine decît în meciul 
de marți, a învins Polonia cu 5-2. 
(3-0). Echipa Romlniei a realizat a-' 
lături de reprezentativa Iugoslaviei^ 
o întrecere spectaculoasă, palpitantă,' 
încheiată cu un rezultat de egalita
te: 5-5 (2-1). După ce a fost con-' 
dusă în majoritatea timpului, echipa, 
romînă a egalat și a luat conduce
rea. Arbitrul Will Goos (Olanda) a 
anulat însă în mod gratuit un 
care aducea victoria-jucătorilor 
mini.

După două zile de întreceri 
samentul „Cupei " 
prezintă astfel:

iugoslavia 
Romînia 
Ungaria

Olanda
5. R.D. Germană
6. Polonia

Turneul continuă 
la bazinul „Dante 
mătoarele meciuri: 
nia, Polonia—Ungaria, R D. Germa
ns—Iugoslavia.

Bucureștiului'

Ultima reuniune pe velodrom: 
„Cupa Sportul popular"

gol 
ro-

cla
se

1.
1.
3.
4.

3 1 1 0 11: 6 3
2 1 1 » 13: 8 3
3 10 1
2 10 1
2 10 1
2 0 0 2

5: 4 2
6: 5 2
6:10 2 
3:11 0

azi de Ia ora 17 
Gherman“ cil ur-

Olanda—Romt-

Un spectaculos contraatac al selecționatei de ti
neret a Iugoslaviei ia meciul ca echipa Poloniei. 

(Foto: L. TIBOR)neider (5,03—15,55 și
17,24) pentru R.D.G. 
Formația rom-înă: Samodă—Oanță.
Zahan — Blajec — Szabo, Marinescu, 
Danciu.

UNGARIA a cîștigat pe merit par 
tida cu Olanda cu scorul de 3—1 
(1—0). Menționînd că două din go
luri au fost înscrise în inferioritate 
numerică reiese clar superioritatea 
tehnică a jucătorilor maghiari care au 
acționat mai decis și mai eficace. 
Ineficacitatea a fost de altfel prin
cipala de'ecțiune a sportivilor olan
dezi.

0 VICTORIE MAI CLARA 
OECÎT 0 ARATA SCORUL:

cadrul manifestațiilor sportive 
se desfișoari tn cinstea „Lunii 

Zl- 
nostru or- 
r elini unea 

delist IK1 
„SPa-VTUL

. Ia 
' care
prieteniei Romtno-SovieHce” și a 

'lei de 7 Noiembrie , ziarul 
i ganizează, la 27 octombrie, 
'de închidere a sezonului 
'pe pistă, dotată eu cupa 
POPULAR”.

' La această reuniune vor_ __ _____________ fi invitați
să participe un lot de valoroși clcliștR 
maeștri al sportului, campioni, record
mani și o serie de „speranțe**.

PARAȘUTISM
• Nou record sovietic, superior 

celui mondial.
Recent parașuttetul sportiv sovie

tic Vladimir Zuev a stabilit un nou re
cord unional de valoare mondială. El 
a sărit de la altitudinea de 14,291 m șl 
a deschis parașuta după o cădere liberă 
de 13.660 ro. Performanța. Iul Zuev este 
superioară recordului mondial oficial.

VOLEI
• Selecționata feminină a asoJ 

ciațid Voința din nou în vini 
gătoare în Polonia.

Contlnulndu-și turneul pe care îl în
treprinde în R. P. Polonă selecționata 
feminină de volei a asociației Voința a 
învins echipa START cu scorul de 
3-0 (14; 14; 8). Meciul a fost fo3rte di
namic. în special în primele două se
turi. Din echipa romînă s-au remarcat: 
Stela Boariu, Elena Roman, Elena Lă- 
zăruț și Ecaterina Ciolan.

DINAMO BUCUREȘTI - C. C. A. 3-2 (2-1)

■lăsurile de reorganizare trebuie împletite 
|cu munca de îndeplinire a sarcinilor curente
a Un popas făcut în aceste zile în 
» oricare dintre regiunile țării este su-

Vrednicii muncitori de Ia uzina O-?? ficient de convingător pentru a înțelege 
țelul Roșu numără astăzi printre eisscă în perioada actuală, activiștii spor- 
și numeroși sportivi fruntași în pro->> tivi sînt angrenați in, rezolvarea u- 
ducție. Unul dintre aceștia este șa-?? nor numeroase și dificile probleme, 
histul Gh. Dulgheru, bobinator Ia a SS Primite cu deosebit entuziasm, măsuri- 
telierul electric. Fo’osind rațional ma >>Ie de aplicare în viață a sarcinilor cu- 
terialele și timpul de lucru, sportivul?< prinse în Hotărîrea Partidului și Gu- 
Gh. Dulgheru a obținut de curînd în>< vernultti cu privire la reorganizarea 
cinstea zilei de 7 Noiembrie o depășire» mișcării de cultură fizică și sport con- 
de normă de 93 la sută. Și Gh. Dulgherul: st tuie obiectivul 
este doar unul dintre frumoasele e->$ „nr. 1“ în activita- 
xemple în muncă și sport pe care ni>? tea tuturor orga- 
le oferă sportivii colectivului Energia?: nelor și organiza- rK

.1 r?_______ ______________u — _

SUCCESE IN PRODUCȚIE

Oțelul Roșu. Exemple asemănătoare-^ țiilor sportive. Pre- 
întîlnești astăzi și printre fotbalîșt!>> gătirea adunărilor 
ca Francisc Tomoși, strungar, care a ?< ne constituire a organelor U.C.F.S.,ac- 
depășit de curînd noima eu 78 laftți.unjle de reorganizare a colectivelor 
sută și Francisc Cerna component ai>? și cercurilor sportive precum și de în- 
echipei de fotbal categoria C, lăcătuși scriere a membrilor, sînt sarcini care 
care a depășit planul în cinstea zileitrebuie îndeplinite cu temeinicie, în 
de 7 Noiembrie cu 86 la sută. Cu ast-, 
fel de sportivi colectivul Energia O- 
țelul Roșu este îndreptățit să se mîn- 
drească.

Romulus și Radu Zeno 
corespondenți

bișnuite, de sarcinile generale ale miș
cării noastre de cultură fizică și sport. 
Aducem în discuție această problemă 
pentru a evita situațiile observate în 
alți ani cînd, în fața unei sarcini deo
sebite, activiștii sportivi își concen
trau toate forțele pentru realizarea a- 
celei sarcini tiitînd pur și simplu că 
viața sportivă trebuie să-și urmeze 
cursul său firesc.

De Ia bun început trebuie pusă pro
blema unei judici
oase planificări a 
tuturor sarcinilor 
ce revin organelor 
și organizațiilor 
sportive. Larga fo- 
obștesc reprezintă,

■ ln 
cele mai bune condiții. Și, pentru a- 
ceasta este nevoie de contribuția tu
turor celor care muncesc pe tărîm 
sportiv. Ar fi greșit însă ca această 
importantă campanie să se desfășoare 
unilateral, ruptă de preocupările o-

losire a activului 
fără îndoială, calea cea mai sigură 
pentru îndeplinirea acestor importante 
obiective.

Să nu uităm că la majoritatea spor
turilor calendarele interne (regionale, 
raionale sau orășenești) nu s-au e- 
puizat. Dimpotrivă. La unele sporturi 
activitatea este încă în plină desfă-

(Continuare ia pag.

Ei birtet tradiția meciurilor CCA— 
Dinamo nu se dezminte. Nici partida 
de ieri n-a făcut excepție de la re- 
numele precedentelor ediții și asta 
spre satisfacția celor peste 60.000 de 
credincioși ai fotbalului care au 
semnat și ieri... în condica de pre
zență a stadionului „23 August". 
După părerea noastră^ meciul de ieri 
a oferit nu numai o luptă sută la 
sută de campionat ci și multe faze 
de fotbal veritabil, acțiuni care ne 
fac să fim și mai pretențioși cu fot
baliștii noștri fiindcă ej ne dovedesc 
că pot mai mult de cît sîntem noi 
în stare să credem la un moment 
dat (mai ales după întîlHirea cu 
Iugoslavia). Din păcate, la capitoluj 
spectacol sportiv există și o rubrică 
mai puțin plăcută: aceea a ieșirilor 
nesportive — foarte numeroase^ la 
<m moment dat — de care s-aii făcut 
vinovați jucători ai ambelor echipe 
căzuți pradă nervilor. Dar arbitrul 
Mitran a fost acolo! El s-a _făcut 
simțit cînd trebuia, punînd capăt în
ceputului de „ostilități" și oferin- 
du-ne în continuare un meci în limi
tele regulamentului.

Dinamo București și-a mărit niî- 
mărti victoriilor ei asupra echipei 
C.C.A. Este sigur că nimeni — șl 
probabil nici chiar fotbaliștii de la 
CCA — nu pot contesta Justețea 
victoriei dinamoviștilor, indiscutabil 
mai buni ieri. Iar scorul de 3—2 nu 
exprimă real diferența de valoarfi

din acest joc fiindcă — față de si
tuațiile de gol și de întreaga desfă
șurare a partidei — o diferență de 
2—3 goluri nu ar fi fost deloc exa
gerată. Dinamo a apărut cu o sin
gură schimbare în formația care a 
dispus acum patru zile de Energia 
Tg .Mureș; Suru a revenit pe postul 
unde noi ti scriam automat numele 
ani de-a rîndul — extremă stingă. 
Și deși am fost nedumeriți la apari
ția echipelor pe teren cu privire la 
această inspirație de iiltimă oră a 
antrenorilor dinamoviști (care, se 
pare, au predilecție pentru remanieri 
în acest post) a trebuit 6ă recunoaș
tem pină Ia urmă că Suru și-a făcut 
pe deplin datoria. Ceea ce a caracte
rizat jocul lui Dinamo — superior 
clar în jumătatea a doua a primei 
reprize și în perioada minutelor 
45-70 — a fost rapiditatea paselor 
scurte, demarcările corecte.-și decizia 
în șut. Dinamoviștii l-au pus Ia grea 
încercare pe Toma care — cu toată 
nesiguranța inerentă proaspetei rein
trări — a salvat goluri gata făcute. 
In schimb și ieri Dinamo a căzut 
într-o maladie indiscutabil cronică 
la ea: mulțumirea din momentul 
cînd și-a asigurat un avantaj. Ba- 
ratki îi va găsi antidotul ? Este ne
cesar îri orice caz așa ceva, mai 
ales la o formație întinerită.

CCA htî a fost ieri echipa pe carq 
EFTIM1E IONESCU

(Coniinuvt. țg pag- 3).



Absențe nemotivate
Este de prisos — credem — să 

Stăruim asupra importanței consfă
tuirilor periodice ale antrenorilor și 
aifeitrilor pe ramură de sport. Din a- 
ceste ședințe cu un pronunțat carac
ter de schimb de experiență, adevă
rate consfătuiri de producție pentru 
acei meseriași sportivi care sînt an
trenorii, aceștia pleacă întăriți, cu 
mai multă putere de muncă pentru 
activitatea viitoare. La fel și arbitrii, 
neobosiți activiști sportivi, au multe 
de învățat.

Se pare însă că nu toți cei 50 in
vitați la consfătuirea antrenorilor și 
arbitrilor de lupte au înțeles acest 
lucru. La apelul făcut în prima zi 
a consfătuirii s-a constatat că 14 
dintre aceștia au absentat; absența 
este cu atît mai supărătoare cu dt 

ă» fost „susținută" în bună parte de 
‘antrenori ai echipelor divizionare și 
arbitri de categoria L Parte dintre 
absenți s-au „motivat" (1. Lovasz- 
Reșița, V. Bati-Timișoara, Tr. Petru- 
Tiimișoara țja.), alții nu au găsit de 
cuviință să îndeplinească nici această 
formalitate (Gyorgy Ștefan-Tg. Mu
reș, Kovacs Ludovic-Hunedoara, Gh. 
Luca-Lugoj, 1. Rath-București ș-a.).

Nu ne este în intenție să le fa
cem „morală" (de altfel colegii lor 
de breaslă nu i-au menajat deloc în 
consfătuirea amintită) ci să le amin
tim că dș vreme ce s-au angajat 
să ducă la bună îndeplinire meseria) 
de antrenor sau sarcina de arbitru, 
apoi nu le este permis să ignoreze 
astfel de reuniuni. Nu sînt nici prea 
dese, nu-i costă nimic și La urma ur
melor sînt... obligatorii.

Este vinovat 
doar I. Brand ?

Ați aflat probabil că în iutii ni rea. 
de box Romînia—Iugoslavia, dispu
tată săptămîna trecută la Belgrad, 
reprezentativa noastră a fost la un 
pas de înfrfngere. De ce? Pentru că 
arbitrul-judecător Iulian Brand, do
vedind o optică destul de curioasă
I- a dat învins pe Dragnea, cîștigă- 
tor indiscutabil al meciului cu Mărie, 
lucru concretizat de altfel și pe bu
letinul de punctaj al arbltrului-jude- 
cător neutru — francezul Gondre! 
Să nu vă pară lucru de mirare, dar 
noi nu-I vom învinui doar pe 1. 
Brand de cele întâmplate. I. Brand 
este arbitru-judecător de categoria a
II- a și in afara faptului că n-a stră
lucit pînă acum, nici măcar nu are 
experiența unor întreceri mai impor
tante Cum s-ar spune.- „atît a știe, 
atâta face".

întrebarea care se pune în mod le
gitim este însă alta: „cum s-a ajuns 
oare la desemnarea lui Iulian Brand 
pentru meciul Rom'nta—Iugoslavia?" 
Ni se pare cel puțin surprinzător ca 
la o întîlnire inter-țări, care se anun
ța deosebit de echilibrată și în care 
era angajat prestigiul boxului roml- 
nesc, să fie trimis un arbitru-judecă- 
tor de categoria a ll-a. Avem 
doar arb;tri-judecători internaționali 
(Gruia, Mihelfy, Epureanu Ghin es
eu. Tonitza). ca si arbitri-judecători 
de primă categorie (B. Robert, An
dreapol, etc.) care ar fi putut face 
•mai bine față situației. Sau în box 
calificarea arbitrilor-judecători nu 
contează?

Să sperăm că biroul comisiei cen
trale de box va analiza cu seriozi
tate și cu spirit de răspundere „cazul 
Brand" și va trage de aci învăță
mintele care se impun

(m. g.)

Măsurile 
cu munca

(Urmare din pag. 1)

.șurare. Iată de ce, oricît de numeroa- 
<se ar fi sarcinile privind reorganizarea, 
cacțiyiștii sportivi trebuie să arate o 
jgrijă deosebită și să ia toate măsurile 
anecesare pentru a asigura activității 
rcompetiționale continuitatea în des
fășurare. N-ar fi oare păcat ca prinse 
dde febrilitatea pregătirilor pentru or
ganizarea adunărilor de constituire a 
«organelor U.C.F.S. sau pentru alege- 
rrile în colectivele sportive să renunțe 
;sau să neglijeze 6 serie de importau-1 
tte acțiuni organizate în diferite re- 
•giuni? Ne gîndim la „Spartachiada fe
ntelor* organizată în regiunea Hunedoa- 
®â-114 J.Cupa Z. Noiembrie" organizată

Ieri pe Stadionul Republicii

IOLANDA BALAȘ A SĂRIT 1,70 nu.
...DOBORÎND DE FOARTE PITO LA 1,76 m.

Iolanda Balaș ne-a dat multe emo
ții, ieri pe stadionul Republicii. După 
o îndeajuns de plictisitoare după a- 
miază de concurs, am avut — pentru 
o fracțiune de secundă—iluzia de a fi 
văzut un nou record european și un 
record al lumii egalat. Dar — vai I— 
n-a fost decît o iluzie pentru că în clipa 
următoare ștacheta și-a părăsit su- 
porții, după ce corpul săritoarei o 
depășise aproape în întregime. A- 
cestea se întîmplau la prima încercare 
a lui Ioli la 1,76 m., după ce trecuse 
succesiv 1,56 — 1,60—1,70. Hotărit, 
niciodată n-a fost Iolanda mai aproa
pe de recordul pe care Mac Daniel 
i l-a luat Ia Melbourne.

In afară de acest remarcabil 1,70 
m., prima zi a etapei inaugurale a 
returului diviziei de atletism a mai 
adus rezultate bune și la alte cîteva 
probe. Aruncarea ciocanului, căreia i 
se acordă privilegiul de a apare pe 
stadionul Republicii doar la inter
naționale, s-a desfășurat — cum s-ar 
spune — „prin corespondență", pe 
„Tineretului". Se pare că „mecanis
mul" de aruncare al Iui Rășcănescu 
este bine reglat în momentul de față 
la 60 de metri. Atletul de la C.C.A.

IOLANDA BALAȘ

1:58.6 Vamos la 800 m., 1,56 m. Eva 
Mayer Ia înălțime, 6,89 m. Licker la 
lungime, 9:12.0 Strzelbiski la 3.000 
m. ob. întrecerile continuă azi, dimi
neața de la ora 9 și după amiază.

’ată clasamentul după prima zi : 1. 
Dinamo 272 p., 2. Știința 239 p., 3. 
Locomotiva 217 p.

I M.

a aruncat ieri 60,21 m. Pe locul doi : 
Acațiu Zigmtmd cu 56,46 m., valoros 
record personal. Și-att mai realizat 
cele mai bune performanțe din acest 
sezon Daniel Grafenstein (53,11 m.) 
și Q Drăgulescu (52,61 m.).

Aruncînd 43,05 m. la disc, Niculina 
Barbn (Voința) a întrecut surprinză
tor pe Melania ■ Silaghi (42.70 m.) și 
Paraschiva Lucaci (42,54 in.), obți- 
nînd totodată un frumos record per
sonal.

Mircea Ursac (Dinamo) a cîștigat 
400 mg. în 54,7 sec., cel mai bun 
rezultat al său din acest sezon. Asta, 
bine înțeles, nu poate decît să ne 
bucure, dar ne-a reamintit totodată 
că, exact cu un an în urmă, și tot 
în cadrul diviziei, Ursac alerga 54,3 
secunde. Să piardă 4/10 de secundă 
într-un an, nu este oare nefiresc pen
tru cel socotit speranța alergărilor 
de garduri în atletismul nostru ?

Din noianul celorlalte rezultate 
(gîndiți-vă că erau 18 concurenți la 
fiecare probă) amintim : 70,22 m. A. 
Demeter și 68,95 m. Gh. Popescu la 
aruncarea suliței, 12,7 sec. Ioana Luță 
la 100 m., 11,0 sec. M. Pop și St. 
Prisiceanu la 100 m., 1:57.8 Mihaly,

De vorbă cu Bănică Teodorescu
(Urmare din pag. 1)

foarte muît. Cu totul altfel te simți 
pe un teren cu zgură deeft pe o po
dea de lemn. Afară de asta, avem 
un meci foarte greu chiar în prima 
etapă...

— Cu Energia Orașul Staiin la 
București.

— ...Da. Meciul nu e deloc ușor, 
mai ales că sportivii “ ~
Stalin vm „încălziți" 
efectuat in R.D. Germană, pe 
noi n-am mai jucat de mult.

— Despre ceflelalte echipe ce 
rene al?

— Foarte periculoasă mf se

din Orașul 
după turneul 

cînd

t>ă-

parc 
Știința Cluj care s-a întărit cu ju
cătorul Fieraru de Ia Energia O- 
rașul Stalin. Dacă ar mai avea în
că un trăgător în afară de Agîrbi- 
ceanu, dacă l-ar mai fi avut 
Corbeanu, putea merge chiar

pe 
. . ~ ta

titlu. La nod, a venit PăumoHi de 
la Locomotiva, dar l-am pierdut pe 
Novac care, împreună cu Săplăcan și 
Gornoviceanu de la Știința Arad, a

de reorganizare trebuie împletite 
de îndeplinire a sarcinilor curente

la mai multe discipline în mai toate 
regiunile țării, ca și la campionatele 
in curs de desfășurare, Ia pregătirile 
pentru etapa regională a crosului „7 
Noiembrie*, s primelor etape ale „Șta
fetei Prieteniei Romlno-Sovietice", ctc.

Dar, nu numai asigurarea activității 
cwnpetițtonale trebuie să continue a fi 
în atenția organelor și organizațiilor 
sportive. Toamna se dovedește în a- 
cest an deștul de... capricioasă și pre
gătirile pentru sezonul sportiv de iar
nă trebuie începute din vreme. In u- 
nde regiuni, cum ar fi Baia Mare, Su
ceava, Timișoara, au și fost inițiate li
nele acțiuni Ele trebuie continuate și 
în celelalte regiuni și intensificate cu 
fiecare zi care trece. Pregătirea se

S:

CONSTITUIREA COMITE
TULUI DE ORGANIZARE 

A U.C.F.S. ORAȘUL BUCU
REȘTI

Astăzi după-ainiază înoepînd 
de la ora 17 va avea loc în sala 
Dinamo din șos. Ștefan cel KSare 
ședința de constituire a comite
lui de organizare a U.C.F.S. — 

orețșul București. La această șe
dință participă toți factorii de 
răspundere ai activității sportive 
din orașul București.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
CĂLĂRIE LA OBSTACOLE ȘI 

DRESAJ ÎNCEPE AZI
Azi la baza hipică din Calea Plev- 

nei, se va da startul în cea mai im
portantă competiție hipică internă a 
anului: Campionatele republicane de 
călărie la dresaj și obstacole. La a- 
ceste campionate vor lua parte toți 
călăreții și caii care au obținut în 
concursurile republicane din timpul 
anului punctajul necesar pentru ca 
lifrcare. Pentru azi a fost programată 
cu începere de la ora 10,30 o probă 

trecut la Locomotiva Bu.'jresti. Prin
tre ech’pele care merg la tit'u tre
buie să adaug și pe C.C.A. care 
se pregătește cu mtrifă grijă. Meciirf 
de a stă-seară o arată în formă. Sînt 
destule echipe de forțe egale.

Și la fete echipa noastră va avea 
o misiune grea.

— Bine, dar Dinamo are o garni
tură care cuprinde majoritatea ju
cătoarelor din „națională". Chiar da
că Elena Răsvamță se transferă la 
Știința Timișoara, rărnîn destule 
jucătoare bune,

— Este adevărat. Dar nu trebuie 
să ignorăm posibilitățile adversare
lor. Sînt curios să văd puterea de 
luptă a ICF-istelor. Am auzit că 
profesorul Murafa a lucrat serios în 
ultimul timp. Nici cele două echipe 
Voința, din Orașul Stalin și Sibiu, 
nu treimie neglijate.

Din sală se auzi fiuiend arbitrului 
care chema cele două echipe mili
tare pe teren. Semn cS trebuia să ne 
grăbim și not

MIRCEA TUDORAN

zonului sportiv de iarnă trebuie strins 
împletită cu muncă de organizare a 
primei etape a tradiționalei competi
ții de masă: „SPARTACHIADA DE 
IARNA A TINERETULUI".

Tot atît de importante sînt și sar
cinile ce revin activiștilor sportivi cu 
privire la munca de instruire a cadre
lor de specialitate pentru sporturile de 
iarnă precum și în legătură cit munca, 
organizatorică ce trebuie desfășurata 
în acest domeniu (înființarea de noi 
secții, organizarea primelor antrena
mente, pregătirea bazelor și a sălilor, 
revizuirea echipamentului și a mate
rialelor, etc).

Acum, la începutul „Lunii Prieteniei 
Romino-Sopietice“, din diferite regiu

Și totuși nu-i adevărat..!
Ziarul „INFORMAȚIA BUCUREȘTIULUI" vădește o vie pasiune! 

tru polemică. Așa se explică faptul că acordă un spațiu considerabil I 
nou material prin care nu se aduce nici un aport la rezolvarea probleil 
de bază de care depinde mersul înainte al fotbalului în țara noastră. I 
siderăm că astfel de „discuții" nu ajută fotbalului și de aceea înțeltl 
să nu luăm parte la polemică. „SPORTUL POPULAR" va publica —I 
cum am anunțat în numărul trecut — un număr de materiale care sel 
ocupa de acele probleme a căror rezolvare o considerăm esențială pJ 
viitorul fotbalului nostru. I

Dar o elementară obligație profesională ne impune să luptăm pel 
respectarea adevărului. Și în acest sens să precizăm cît se poate de I

a) , afirmația redactorului ziarului „INFORMAȚIA BUCUREȘTIU11
privind acea pretinsă consultare intre antrenori, conducerea Direcției I-J 
și conducerea C.C.F.S., este neadevărată. De altfel, însuși A. Neagu a I 
acest lucru de la antrenorii Em. Vogi și Gh. Popescu precum și de lai 
Tudor Vasile, șeful Direcției Fotbal, intr-o ședință care a avut loc marjl 
mineață. Și totuși el nu a procedat la modificarea materialului ce ul 
să apara în cursul după-amiezii de marți încâlcind astfel o firească uzi 
profesională; I

b) . în primul material se afirma că indicațiile antrenorilor au fost I
șite și pentru susținerea acestei afirmații s-a publicat în „INFORMAI 
BUCUREȘTIULUI" o schemă falsă. In ziarul de marți se arată, sublirl 
că schema publicată reprezintă „dispozitivul real avut de jucătorii’’noi 
pe teren". Sîntem de părere că nici acest lucru nu este adevărat, darl 
orice caz, de .dispozitivul real'1 nu-s de vină antrenorii, ci jucătorii J 
nu au respectat dispozițiile primite. Același lucru s-a întîmplat și la Al 
cova, așa cum reiese de altfel și din pasajul citat din articolul tov. ani 
nor N. Petrescu. Reiese clar că nici în privința tacticii indicate de ani 
nor în jocul de la Moscova, redactorul „INFORMAȚIEI BUCUREȘTI 
LUI" nu a arătat adevărul. I

Credem că cele de mai sus nu vor fi din nou interpretate drept I 
„încercare de sugrumare a criticii" ci ca un ajutor dat pentru respectai 
unor adevăruri. In ce ne privește, punem cu aceasta punct polemicii, asid 
rînd redacția „INFORMAȚIEI BUCUREȘTIULUI" și pe cititori că v| 
căuta să folosim coloanele ziarului nostru pentru chestiuni mult mai 1 
portante.

Ț. S

de deschklere la care vor lua pane 
toți concurențîî prezenți la startul cam
pionatelor republicane. Proba va con
tinua după-amiază de la orele 14,30. 
Programul zilei de mîine se anunță 
a fi deosebit de interesant atît dimi
neața (de la ora 8) cît și dirpă-a- 
miază (de la ora 14,30) cînd se vor 
desfășura probele de dresaj categoria 
„U“, obstacole categoria ușoară în 
două manșe, și cea m<i spectaculoasă 
probă: obstacole categoria grea, man
șa I și manșa II-a precedată de 
festivitatea de deschidere care va a- 
vea loc la ora 15,30.

Biletele pentru toate cele patru zile 
de concurs se găsesc de vînzare la 
casele bazei hipice.

,,CUPA A.V.S.A.P.44 LA TIR
Vineri, sîmbătă și duminică se des

fășoară pe poligonul Tunari „Cupa 
A.V.S.A.P.” la tir la circ participă tră
gători de Ia Dinamo, C.C.A., Progresul, 
A.V.S.A.P., Energia etc. Programul con
cursului este următorul: vineri: pistol 
viteză (manșa I-a); sîmbătă: pistol vi
teză (manșa II- ■). armă sport 3x20. pis
tol precizie; duminică: armă liberă 
calibru redus 3x40, pistol militar, armă 
militară.

COMPETIȚII ORGANIZATE 
DE ENERGIA IN CINSTEA ZILEI 

DE 7 NOIEMBRIE
Consiliul sportiv orâșoaesc „Energia” 

București organizează în cinstea celei 
de a 40-a aniversări a M-arii Revoluții 
Socialiste o compeUție sportivă Ia dis
ciplinele — tlir, box, volei și turism. 
Competiția este dotată cu „CUPA 7 
NOIEMBRIE”. întrecerile se vor desfă
șura după cum urmează: Tir: Poligo- 
n*.dl Gh. Vasilichi: 13 oct. ora 8 dim; 
9,14-16 oct. ora 15,30. Box: sala MTD: 
12 oct. ora 19 și 13 oct. era 10 dim.;

prezent, handbalul „mic” cunoaște 
deosebit succes nu numai în tării® 
o veche tradiție în handbalul jucat 
teren mare (R.F. Germană, Elveția, 

Danemrca, Ungaria, Ceho-

W. BRAENDES, THKȘOARA. — Aveți 
dreptate: h:>ndbalul „mic” pare că va 
întrece în popularitate și răspîndire 
handbalul practicat pe teren mare. Pînă 
în .....................
un 
cu 
pe 
Suedia, ____ ___
slovacia), ci și în alte locuri unde te-ai 
aștepta mai puțin: Brazilia, Argentina, 
Spania, Japonl.% Franța etc. După cum 
vedeți, de data aceasta cunoscutul pro
verb cu... peștele cel mare și cel mic 
trebu’e inversat !

TEODOR VOINESCU. BUZĂU. — Așa 
cum ați rnticipat, răspunsul la întreba-

ni ale țării ne sosesc vești despre or
ganizarea a numeroase competiții în
chinate acestui eveniment. Acțiunea 
de aplicare a măsurilor de reorgani
zare trebuie să const'tuie un puternic 
stimulent pentru înmulțirea daru
rilor pe care sportivii patriei noastre 
le pregătesc lui ,,7 Noiembrie", pentru 
rezolvarea la timp și în condiții din 
cele mai bune a sarcinilor privind con
tinuarea normală a activității compe- 
tiționale, îndeplinirea obiectivelor cu
rente ale mișcării sportive. O susți
nută activitate în acest sens va în
semna de fapt o contribuție din cele 
mai prețioase la reușita acțiunii de 
aplicare a măsurilor de reorganizare.

Volei: între 161
oct. Turism 3 noiembrie (orientare) gl 
dul in, regiune de munte.

PROGRAMUL MECIURILOR 
DE VOLEI DIN CAPITALA 

Prima etapă a campionatului de vo 
1957-135S programează în Capitală 
mătoarele partide: SlMBATA: t
Fioreasca de la era 17: FrogTi 
C.P.C.S. Buc. — Știința I.C.F. Bt| 
(£.), Flamura roșie Buc. — C.C.A. (ml 
DUMINICA: sala Fioreasca de la gj 
3,30: Dlnamo Buc. — Voința Or. SMJ 
(0, Energia Buc. — Știința 
Din:|mo Buc. — Energia Orașul 
(m). Sala GiuleștI. de la ora 9: l.ocl 
motiva G.N. Buc — Energia T.E.îJ 
Buc. (f). Locomotiva C.T.F.T. Buc. I 
Locomotiva CrUnva p», I

COMPETIȚIA CICLISTA 1 
„CURSA PRIETENIEI" I 

Timișoara 9 (prin telefon). Ieri a îrl 
ccput desfășivrarca competiției ciclisJ 
pe e'ape „Cursa prieteniei”. Prima J 
tapa, alergată pe ruta Tknișoara-Arad 
Pauliș-Arad (100 km) a revenit, la ca 
teg. curse, timișoreanului 1’. Bitang 
urmat de G. Vicart (Oradea), iar il 
semi curse lui Marius Stoica, urmat ol 
G. Pantolici, ambii din Tr. Severirl 

In ‘ etapa a Il-a, Arad-Chișinău Crișl 
A rad-Timișoara (140 km.) tot Bitang d 
Stoica au ieșit victorioși, la categoriilj 
respective. |

Joi se ale <rgâ etapa a IlI-a, iar vi 
neri cicliștii au zi de repaus.
LIDIA GiUROIU CONDUCE IN IN 
TRECEREA FINALA A ȘAHISTE 

LOR
Șase runde au fost jucrte pînă acum 

în finala campionatului republican fe
minin de șah. După disputarea parti
delor întrerupte e re a avut loc asearS 
în fnunt:ea clasamentului ge găsește 
Lidia Giuroiu cu E1/, p. Ea este urmată 
de Maria Desmlreanu, Rodlea M'anrujB 
cu și Irlnn Tzitron (4 victorii cons^^ 
tive!) 4]/s p„ Veturia Slmu și 
Golan 4 p.

cil de găsit. Sînt to
tuși cîteva posibilități (ce e drept însă, 
nu la îndemîna oricui), pentru a ur
mări o cursă ciclistă de fond, pe etape, 
lată-le: sa deveniti conducător tehnic 
al unei echipe, antrenor sau mecanic, 
să f.ceți o școală de arbitri de ciclism, 
sau să vă dedicați gazetăriei sportive. 
V-am sugerat destule căi. nu e așa ? 
Mal există însă o posibilitate, foarte 
nimerită pentru virata pe care ne-"ți 
mărturisit că o âveți și pentru senti
mentele pe care le nutriți pentru ci
clism: aceea de a încerca să practicați... 
ciclismul. Vă surîde ?

AL. HARALAMBIE, BUCUPJEȘTI. — 
Cum esfie Ene I în vl%ța particulară ? 
Este omul cel mai liniștit de pe lume. 
Vă asigur, în orice caz, că nu face nici 
un... fault 1 Este un soț excelent și un 
admirabil părinte. Pentru a vă întregi 
acest scurt portret al lui Ene I, trebuie 
să mai ad fug că, recent, și-a trecut 
cu „brio” examenul de stat în științe 
economice. Dacă se mai împacă și cu 
arbitrii, totul e în regulă î

Ing. GH. PLATON. SANA-tTRTUL 
MOROKNI. — Regulamentul jocului de 
șah este ci r în chestiunea ce nc supu
neți spre lămurire: partida se declară 
remiză la repetarea de trei ori a po- 
zitiei (cu același jucător la mutare). 
Situația de remiză se consemnează in
diferent dacă repetarea de mutări a 
fost consecutivă sau s-a produs la 
mari intervale. Deci, nu se poate re
peta de 3 ori o poziție, chiar dacă e 
vorba, sa zicem, de mutarea 15-a, a 
36-a si a... 89-a. E bine că ne-ați dat 
prilejul să facem această precizare, în- 
trucît unii jucători de șah, care nu cu
nosc regulamentul decît din... „auzite” 
sînt gata să susțină că decizia de re
miză se d>1 num?i atunci cînd poziția 
se repetă-'" de 3 c-ri consecutiv. In ce 
privește poziția finală pe care ne-o co- 
munricați, ea este oricum re^izA ia joc 
corect de ambele părți.

ION POȘTAȘUL



După rezultatele strânse ale etapei de ieri

Lupta a devenit mai pasionantă în categoria A!
• ENERGIA PETROȘANI A REVE NIT PE

Iată mai < întîi rezultatele etapei a 
lX-a:

Progresul București-Locomotive Bucu
rești 2—1 (0—1).

Dinamo Bucureștâ-C.C.A. București 
3—2 (2—1).

Energia Petroșani-Progresul Oradea 
1—0 (0—0).

Energia Pioeștl-știința Timișoara 2—0 
(1—0).

Energia Orașul Sîalin-Energia
Mureș 1—2 (1—2).

Al șaselea meci, Flamura roșie Arad- 
Dinamo Cluj, a fost amînat la cererea,

Tg-

Dînamo»€.€.A.
3-2 (2-1)

din pag. 1) 

a lost depășită mai

( Urmare
o cunoaștem. Ea _____
ușor decît era de ,prevăzuf~'fnainta- 
rea, în speciaȚ n-a mai avut clari
tatea de gîndire și execuție, a iro6it 
cit ușurință baloanele pe care de 
altfel le-a menținut destul de puțin 
în jumătatea de teren a adversaru
lui. Noi luăm în considerare și acci
dentarea lui Ivănescu (produsă însă 
într-un moment cînd soarta partidei 
era pecetluită) și absența din apărare 
a lui Apolzan. Dar acestea nu pot 
justifica totuși partida sub așteptări 
a campioanei noastre. Foarte util 
ar fi ca fotbaliștii de la CCA — 
toți jucători cu experiență — să-și 
dea seama la ce nivel scăzut s-au 
comportat în îrrtîlnlrea de ieri. 
Strîngerea rîndurilor este necesară 
fiindcă în „Cupa Campionilor Euro
peni" adversarul desemnat ieri de 

bsorți — Borussia Dortmund — este 
foarte periculos și nu va fi întrecut 
fără prețul unor mari eforturi și al 
unei... Jorme bune. Acestea ar fi în
vățămintele unei înfrîngeri

Și acum un mic film al partidei: 
GOLURILE: primul punct îl în

scrie CCA care a început mai bine. A- 
lexandrti Vasile luftează ia o minge 
înaltă, lăsindu-1 pe Tătarii singur 
cu mingea și cu Uții. Un șut ne jos 
șî scorul este 1—0 pentru CCA’ (min. 
15). Minutul 37: după o serie de 
mari ccazii Dinamo egalează. R. 
Lazăr centrează, Nkușor reia spre 
poartă. Toma boxează. Alexan
drii Vasile recentrează și Suni tri
mite (din buclietul de jucători) ba
lonul în poartă: 1 — 1. .Mai sint 2 
minute pînă Ia pauză (deci min. 43) 
și Surii trage de la 18 m. în bară. 
Vasile Anphel reia cu capul, Toma 

, xespinge și Nicnșor — la post — 
marchează ne Frigă oortarul echipei 
CCA : 2—1 pentru Dinamo. In mtn. 
54 Călinoiu (tre-rut pe extremă din 
cauza unui accident) centrează, Ni- 

■ctișor frage la poartă. Tema nu poate 
retine ți Ene trimite în nlasă : 3—1 
pent-u Dinamo In min. 87 Constan
tin — faultat de Nunweiler — exe
cută tot el — imoarabil — lovitura 
de la 16 m. exped.ind balonul în 
colt sus: 3-<2.

Autor’t’r și corect arbitrajul •' 
C Mitren.

DINAMO (antrenori: I. Barațki 
și G. Nicrtae): Uhi — ’’-».-»ndru 
Vasile. I LAZAR. FI. ANGHFL — 
Că’inoîn fN’('U‘fOnț NUNWEILER 
— V. ANGHFL (Călinoiu). Nicusor 
(V. »nghe1). En? R. Lazăr SURU.

C C.A. (antrenor: I. Savti}: Toma 
— ZAVODA H (Zavoda I), Ivâ- 
nescu (ZAVODA II), V. Dumitrescu 
— Onisie. JENEI — Cacoveanu, 
Constantin, Alexandrescu, ZAVODA 
1, Tătarii.

Programul concursului de duminica 
euj>ri/iz:nd și patru meciuri din cadrul 
celei de a 8- > etape a campionatului 
francez, considerăm necesar ca dupl 
situația în clasament a formațiilor (pu
blicată în numărul trecut/ să vă dăm 
astăzi loturile șl rezult.lele anterioare 
(din campionatele 1955/56 și 1936(5/):

Angers (Fragassl, Koyalski, Zbroglia, 
Pasquinî, Hnatow, Bourrigault, Le GaiL 
SchinCIave.', C-moin, Loncle, Vancay- 
zelle, Paullery, Obed, Gutowski, Tison, 
Wognîn, Bruey, Rousseau, Zaetta) — 
Marseille (Domingo, Predai, — 
Johansson, Molia, Marcel, 
d«, Rustf.chelB, Jansen, 
Mercurio, Ouryl, Leonetti, 
Bruneton) 1936/57: 2-2 și 0-0;
(Beetschen, Novak, Lerond, 
Ninel, Moresco, Constantino, uvsaou, 
Salem, Leborgne, Ancaldi, Joz) — Ldlle

Gransart, 
Scotti, Me- 
Anderason.

Vescovali.
I.yon 

NU guot, 
Cossou,

PRIMUL LOC. • ȘASE ECHIPE PE INTERVALUL 
DEA FĂRĂ ...RIVAL PENTRU ULTIMUL LOC

a clujenilor din rîndurile că- 
îmbolnăvit șapte jucători, 
o etapă a scorurilor strînse

A TREI PUNCTE! • PROGRESUL ORA-

motivata, 
rora s-au

Așadar,
și... a echipelor gazdă. Doar Energia 
Steagul Roșu a pierdut acasă. Perfor
mera este Energia Tg. Mureș. Mai im
portant insă, este că în general (excep
ție face partida de la Orașul Stalin), 

' jocurile au fost de un nivel tehnic mai 
bun ca duminică și că echipele, deși la 
al treilea meci în șapte zile, au dove
dit o bună rezistență, jucînd intr-un 
ritm susținut. In schimb, nu același 
lucru se poate spune și de atitudinea 
unor jucători, mei ales la meciul Di- 
namo-C.C.A.. care au imprimat jocului 
o notă de duritate accentuată, re- 
curgînd li intrări periculoase care s-au 
soldat chir cu răniri. Este o problemă 
la care trebuie să reflecteze în primul 
rînd jucătorii. Lupta in campionat nu 
trebuie să însemne și folosirea unor 
mijloace nepermise care pun în pericol 
integritatea lor corporală.

In clasament, din nou modificări, din 
care cea n 
pe primul
1. Energia
2. C.C.A.
3. Energia

9 
»
7
6
6
5
1

ai importantă este• revenirea
loc a echipei tfin Petroșani:
Petroșani 8 6 • 2 14: 9 12

8 5 1 2 18:11 11
Ploești 8 4 2 2 12: 6 10

i] București 8 5 8 3 19:13 10
București 8 3 3 2 12: 7 9

3 3 2 19:14
3 2 3 11:13
3 1 3 18: 9
2 2 3 12: 7

Timișoara 
st. Roșu 
Cluj

a
8
7
7
a 3 9 5 12:20
8 2 I 5 8:14
8 0 17 6:23

Progresul s-a reabilitat, Locomotiva numai pe jumătate
.

Progresul a 
bine furnizînd 
dînd în același 
terilor săi. Dar 
butat bine în acest meci, deși 
cîteva indisponibilități i 
(Lunga, Georgescu și Neamțu 
cidenta(i) și prezenta improvizații în 
formație (Stancu mijlocaș și Ene 11 
extrem stingă).

Din această ciocnire între două 
echipe dornice să se reabiliteze a 
ieșit un joc frumos în prima repri
ză, purtind amprenta întîlnirilor de 
campionat, dar oferind și faze de 
fotbal bun. Progresul a fost prima 
dintre echipe care a trecut pe lingă 
victorie, pe care ar fi putut să și-o 
asigure încă din prima repriză. Ma- 
teiann în min. 4 a pierdut o situa
ție unică, trăgind pe lîngă poarta 
părăsită de Dungu, iar în min. 7 
Oaidă a tras splendid, mingea a lo
vit bara, a căzut în poartă și a re
venit în brațele lui Dungu. Un gol 
valabil pe care arbitrul (neatent ?) 
nu l-a acordat. Dîn min. 20, iniția
tiva a trecut de partea feroviarilor, 
care n-au întîrziat să cucerească su
perioritatea teritorială și să deschi-

început jocul foarte 
o surpriză plăcută, 
timp speranțe supor
ți Locomotiva a de- 

avea 
importante 

' i ac-

O nouă intervenție a portarului Toma (C.C.A.). El boxează Momd 
peste Ene I care sare sprijinindu-se de portar, în timp ce Ivăflescu se fe
rește parcă, în spatele lor. (Foto L. Tibor)

ENERGIA PLOEȘTI A ÎNTRECUT UȘOR P£ ȘTUNTA TIMIȘOARA
9 (prin telefon).PLOEȘTI,

Peste 11.000 de spectatori au a- 
plaadat miercuri după amiază jocul 
frumos practicat de Energia Ploești, 
care vrînd parcă să se revanșeze 
după partida de proastă calitate 
cută la București în compania 
c?ir»tivei. a reușit să întreacă 
Știința Timișoara cu 2-0 (1-0)
capătul unui meci spectaculos.

Gaz'ele au obținut o victorie 
salut meritată: au fost mai ofensivi, 
insistînd mai mult la poarta timișo
reană, iar în apărare au știut să se 
organizeze în momentele grele. Înain
tașii Energiei au jucat legat (în spe
cial în a doua repriză) și au atacat 
viguros, fiind susținuți 
nență de linia 
excelat Neacșu, 
de pe teren.

Scorul putea 
Dumitrescu și 
fi greșit în fața 
destul de ușoare 
zisat jocul la ofsaid practicat de ti-

fă- 
Lo-

pe
la

ab-

In perma- 
de mijloc în care a 
cel mai bun jucător

fi 
D.

și mal mare dacă 
Munte anu nu ar 

porții unele mingi 
și dacă ar li se-

O’onospost
(Van Goii, Pazur, Z^miparini, Bieganskl, 
Novotarski, Douis, Bourb'otte, Devlae- 
minck, Sir. «ppe, Walzacic, Kechichian, 
Vicente, Heutie, Debelleix, Glukowski, 
Jecker, Vitse, Koniekzka) 1955/56: 2-1 și 
1-4; Racing Paris (Taillandler, Lelong, 
Sosa, Marche, Bollini, Mahjoub, Ugo- 
renko, Grillet, Guillot, Căsowski, Ralia, 
Cieca, Piiard, Senac, Alonî. Pivois) — 
St. Etienne (Abbes, M. Tylinski, R. Ty
linski, V/icart Domingo, Fcrriăre, Oiek- 
shak, Mekkxufi, Njo Lea, Goujon, Pey- 
roch, Cassado, Cristobal, BraizatJ, Her-

SerfozO:
,,Mas multă preocupare 

pentru tehnică!"

dă scorul, in min. 22, Bado îl des
chide lung pe Olaru care pasează 
prin surprindere pe stînga peste 
ȘtirbeL Szredai a făcut un pas și a 
marcat plasat: 1-0 pentru Locomo
tiva. Surprinși, jucătorii Progresului 
contraatacă și echilibrează jocul, dar 
nu egalează deși Baneiu are o oca
zie mare în min. 32. Faptul se pro-, 
duce abia după pauză. Progresul in
tră decis și atacă de la început, mai 
legat și mai periculos. In rnin. 55, 
la o greșeală a lui Maeri, Știrbei 
pătrunde și pasează lui Ozon, care 
pasează înapoi și Baneiu reia în 
poarta părăsită de Dungu, venit 
înaintea lui Ozon : 1-1. Jocul se în 
yerșunează dar Progresul^ păstrează} predri’ cursuri

La Orașul Stalin l-am întîlnit pe 
Serfozd. Și am vorbit cu el. Este 
însă bine să știți că convorbirea a 
avut loc înainte de jocul cu Ener
gia. Înainte de înfrîngere și în con
diții... obiective. Mijlocașul Flamurii 
roșii și-a spus păsul fără ca noi să 
insistăm. Dintr-o răsuflare. Și cum 
socotim că Serfozd are multă drep
tate în ceea ce spune, facem loc fra
zelor lui. Spre buna știință și reflec
ție a fotbaliștilor din categoria A:

„Fotbalul, spune Serfozo, nu poate 
exista fără elementele de tehnică. 
Toate celelalte — tactica, calitățile de 
luptă etc. — nu pot fi luate în dis
cuție dacă avem de-a face cu 
jucător care tiu știe să paseze, 
stopeze, să șuteze. Nu poți ajunge

mișoreni. Aceștia au avut unele mo
mente cînd au ripostat cu energie 
jocului practicat de ploeșteni.

In min. 23, după un schimb intre 
G. Marin și Neacșu, ultimul trimite 
la Tabarcea, care înscrie printr-un 
șut Irumos : 1-0. Al doilea gol „cade" 
în min. 68: același Neacșu, aflat în 
poziție de inter stingă, pasează lui 
George Marin, care înscrie subGeorge Marin, 
bară : 2-0.

A arbitrat: E.
ENERGIA (antrenor: Ilie Oanâ): 

Sfetcu — PAHONȚU, MARINESCU, 
TOPȘA—Frone, NEACȘU—Zaharia, 
Tabarcea. Djmitrescu, D. Munteanu, 
G. MARIN.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA (antrenor: 
C. Voroncooski) : Fuchs — Zbir cea 
(Filip), BRINZEI, FLORESCU — 
COJEREANU, Tănase — Filip (Zbîr- 
cea), Lereter, Ciosescu, Mazăre, 
BOROȘ.

M. Bedrosian și C. Iordache, co
respondenți.

Bucșa — Sibiu.

bin) 1955/56: 3-0 și 2-3: 1956/57: 1-2 și 1-3; 
ten» (Clement, Dobat, Fiori, Kowal, 
C.asouna, Wisnieski, Ziemzak, Theo. 
Courtin, Koza. Templin, Boury, Dereud- 
dre. Bonnet, Desplanque, Tarclieux. 
Dorchus, Verbrugge) — Reims (Jaquet, 
Giraudo, Jonquet, Zlmy, Simka, SchoH- 
hammer. Davanne, Penverne, Leblond, 
Bliard, Fontaine, Vincent M ouche, La
martine, Piantoni, Desruisseaux, — 
zvk) 1955/56:
2-L

Rod-
4-1 și 0-3; 19=6/57: 2-1 și

premiilor de la 'concursul i 
Special din 3 octombrie șl

• Plata 
Pronosport _ . .
ni\ 40 din 6 octombrie se face în Capi
tală vineri și sîmbătâ după ; (miază în
cepi nd de la ora 17 numai la Agenția 
Centrală Pronosport din calea Victoriei 
nr. 9.

Fond insfiaS de premii f
la eoncsirsol nr. 41 Awl»vvy

inițiativa. Atacul său joacă mai le
gat și mai calm. Și în min. 65 în
scrie golul victoriei. Mateiani pa
sează ini Ozon care-1 atragj asupra 
lui pe Vărzan și trim te apoi lui 
Baneiu. Un șut direct al acestuia și... 
2-1 1 Mai urmează cîteva mințile de 
joc alternativ, mai mult la boar ti 
lui Dungu. Locomotiva joaeă nervos, 
schimbă mereu formula atacului. Fe
roviarii exagerează în conducerea 
mingii și în dribling, iar Progresul 
trece Ia nn joc de „artificii" (tonul 
îl dă ca de obicei Ozon), în care sc 
lasă atrași (de ce?) și feroviarii.

Progresul a meritat victoria: a 
jucat mai legat, mai calm, mai con
stant și mai eficace, deși Caricaș — 
în prima repriză — a făcut greșeli 
în apărare, iar Ozon a jucat mai 
mult pentru el. Feroviarii și în spe
cial Ene II, Copil, Raab, Seredai au i 
decepționat după pauză printr-o com
portare cu care nu pot justifica se- ’ 
leeționarea în echipa de tineret, 
bitrajul lui P. Kroner a avut, 
prinzător, multe greșeli; printre 
neacordarea golului lui Oaidă.

PROGRESUL (antrenori : I. 
paș și C. Drăgușin): B1RTAȘU— 
Dobrescu, Caricaș, Soare—ȘTIRBEI, 
MIHAILESCU—Oaidă, Ozon,
TEIANU, Baneiu, Moldoveanti.

LOCOMOTIVA (antrenori: 
Ronai și B. Marian): DUNGU—Do- 
dearui, Vărzan, Macri—Bodo, STAN 
CU—Conil, Raab, ~ ‘ ‘
Fn~ II

Noul I der

Ar- 
sur
est e

Lu-

MA-

Fr.

OLARU, Seredai.»
PETRE GAȚIJ

a meritat
(prin teleioK).PE i KT>Ș.îNl, 9

La capătul unui meci în care au do
minat categoric timp de peste 80 
minute, localnicii nu au reușit decît 
o victorie la limită cu 1-0 (0-0). în
treaga echipă a Energiei a muncit 
mult pentru o victorie la un scor 
nuri mare, dar forma bună a porta
rului orădean Gebner, barele și in
decizia înaintașilor săi, au împiedi
cat-o.

Înaintarea localnicilor a funcțio
nat foarte bine și a fost mai omo
genă (cn excepția lui Ghibea, în pri
ma repriză, care a driblat mult iro
sind numeroase mingi). In schimb, 
ceilalți avind în frunte pe Ciurdă- 
rescu, au fost li înălțime. De ase
menea, halfii De'eanu și Cosmoc 
art alimentat în permanență — cu 
pase precise — înaintarea. Nimic 
prea bun nu se poate spune în 
schimb despre oaspeți. Este semni
ficativ faptul că portarul gazdelor, 
Crîsnic n-a primit timp de 75 “ 
nute nici un șut periculos!

Smpmml gol al partidei a

ENERGIA TG. MUREȘ

mi-

fost

A
tele-ORAȘUL STALIN, 

<on). — Cei peste 
nrezerrți în tribunele 
neretului au fost dezamăgiți de jocul 
nrestat de Energia Steagul Roșu, 
'pararea s-a bîlbîit și a avut un 
singur om de bază: Marinescu, 
înaintarea, mai ales în prima repri
ză, a fost de nerecunoscut, pierzîn- 
du-se în driblinguri inutile, îngră
mădind jocul pe centru și jucînd 
fără finalitate.

Energia Tg. Mureș a cîștigat 
2-1 (2-1) pentru că a practicat 
.ioc bine orientat tactic, bazat 
'•ontraatacuri. Dacă în primul 
nut 
pot 
dut 
lor 
Torok 
tori și 
minut, 
Proca 
acordă

9 (prin
6000 spectatori 
stadionului Ti-

CU
lin 
pe 

mi
călocalnicii au dat impresia 

stăpîni jocul, ulterior s-au pier- 
au dat posibilitate mureșeni- 
preia inițiativa, In mie. 11, 

pătrunde printre doi apără- 
înscrie: 1-0. Numai după un 
la o lovitură de colț, cînd 

este jenat de Iliescu arbitrul 
penalty, pe care îl transform

Și 
să

un 
să 
să 
nu 
în 
să

1 cunoști abecedarul. Și constat că 
fotbalul nostru abecedarul începe 
fie uitat. Meci de meci văd fotba
liști oare nu știu să stopeze un ba
lon, jucători pentru cure o preluare 
reușită înseamnă o mare victorie. Cînd 
lucrurile ar trebui să se petreacă in
vers ! O greșeală tehnică să fie o ex
cepție în șirul de execuții reușite, 
corecte. Sincer vorbind nu știu cîți 
dintre fotbaliștii de categoria A ar 
promova un examen în fața unei co
misii exigente dacă ar fi vorba să 
arate ta ce grad de pregătire tehnică

■ a ajuns fiecare. Am asistat la jocul
■ cu Iugoslavia. Și trebuie să sn.ni că 
din punct de vedere al tehnicii indi
viduale am privit la o veritabilă lec
ție. De ce nu avem o pregăt re teh
nică individuală? Fiindcă nu ne antre
năm cu seriozitate; fiindcă am ajun-, 
să contăm prea mult pe luptă și di '- 
zenie pentru a obține victorii și ne 
interesează mai puțin dacă iucăm 
sau nu fotbal. Aș avea o propunere. 
In timpul iernii să se organizeze în

. orașele cu echipe de categorii su
perioare concursuri de tehnică indivi- 

iduală. Ele pat avea loc în sală, cu 
' punctaje pe capitole: concursuri de 
precizie a paselor, de stopuri cu capul, 
cu pieptul, cu piciorul, de lovire a 
balonului cu capul etc., etc. întrece
rea ar ambiționa pe jucători și ar per
fecționa sută la sută tehnica indivi
duală".

cu prisosință victcria
Ins-r is uim. oJ, m 
fault comis asupra lui 
rea a executat de la 20 m. lovitura 
peste zidul apărătorilor Progr sului, 
Sima, Ciurdărescu și Ghibea au țîș- 
nit spre poarta adversă și ultimul 
a reluat în plasă: 1-0. Protestul 
imediat al lui Vaczi, Ferenczi și în 
special Gebner (care a avut o ati
tudine nesportivă la adresa publicu
lui) a fost cu totul neîntemeiat. In 
ultimele trei minute de joc orădenii 
„se trezesc" și ati trei acțiuni mai 
periculoase la poarta gazdelor, sol
date cu trei cornere. Arbitru : P. 
Badea (Orașul Stalin).

ENERGIA’ PETROȘANI : (antre
nori : A. Șepci și N. Cricovan), 
Crîsnic—Tlrnoveami, PANA1T, Va- 
siu—COSMOC, DELEANU — Sima, 
Ghibea, CIURDĂRESCU. Florea, 
NERTEA.

PROGRESUL ORADEA (antrenor 
L. Zilahij: GEBNER — Jacob, TI
RIAC, Kiss—Ferenczi, BACUȚ 1 — 
B1SCA, Demien, Clic, Vaczi, Blujdea.

I Zamora, coresn.

urma unui 
Ghibea. Flo-

CÎȘTîGAT IN DEPLASARE
mă Percea. In min. 24 Meszaroș 11 
driblează doi apărători, Ghiță îi iese 
în fată, Meszaroș sezisează și îl 
deschide pe Torok, care nestingherit 
trimite balonul în poarta goală : 2-1.

Repriza a Il-a a aparținut total 
localnicilor. Cu toate acestea ei nu 
reușesc să reducă scorul și pierd 
ocazii bune în min. 61 prin Hașoti, 
min. 65 prin Fusulan și min. 85 prin 
Proca.

Arbitru: Adalbert Varga (Cluj).
ENERGIA STEAGUL ROȘU (an

trenor : Ploeșteanu) : Ghiță—Bir san, 
MARINESCU, Percea — ARON. Za- 
haria — HASQTI, 
Szigeti, David.

ENERGIA TG.

Fusulan, Prora,

MUREȘ (antre-. 
nori: A. St roia și Incze): Hies- 
cu — Szekely, NAGY, Szasz Carol—i 
Kajlik, Gierling — Iozsi, MESZA- 
ROS II, TOROK, Meszaroș I, BOG* 
SARDJ.

AL. D1NCA



a fost impresionat de gestul 
Cristea și l-a aplaudat cînd 
pe stadion.
„AVGH1“ scrie că în ciuda 
că atleții Scandinavici au

Echipele noastre au obținut rezultate sub posibilități
27. Felicia lovănescu

telefon de la tri-

Balcanilor trebuie menținută

Răsăritul Europei devine un nou centru al rugbiului

Rezultatele 
cheiat pentru

ex-
au 
de

retd 561 p., 
558 p.

' A:C W.A L I Tj ÂșT . E v'.S £ QțR :T I V'Ă, -T E R N. A 1r j '0 N A u A

Reprezentativele Uniunii Sovietice 
campioane europene de tir

Acolo unde s-au desfășurat 
Jocurile Tineretului

BELGRAD 9 (prin telefon). Prima 
probă a campionatelor europene de 
tir, care se desfășoară la Belgrad 
(armă liberă calibru redus 3x20) »-a 
încheiat marți cu un categoric succes 
al reprezentativelor Uniunii Sovietice. 
Atit la senioare cît și la juniori, în 
proba pe echipe, titlurile de campioni 
ai Europei au revenit sportivilor so
vietici. in probele individuale, cele 
două titluri au fo.t cucerite de Kor- 
mușkina iU.R.S.S.) și R. Sigl (R.F. 
Germană). Reprezentativele țării 
noastre s-au comportat sub așteptări, 
obținind lccur le 4 (la juniori) și 5 
(la senior re) In clasamentele indivi
duale avem de asemenea locuri slabe, 
care nu oglindesc \aloarea reală a 
repreze- tanț’ior noștri.

Clasamente: ECHIPE JUNIORI: 
1. U.R.S.S 2304 p., 2. R.P F. Iugo
slavia 1 2287 p., 3. R.F. Germană 
2279 p., 4. R.P. Romînâ 2270 p. (I- 
Văcaru, M. Străoanu, I. Giuglan, J. 
Zvonevschi}. 5. RP.F. Iugoslavia II 
2264 p., 6. R.P. Polo ă 2240 p., 7. 
Austria 2234 p., 8. R P Ungară 2220 
p., 9. R Cehoslovacă 2211 p., 10
R.P. Bulgaria 22C8 p-, 11. Italia 2190 
p., 12- Norvegia (cj 3 trăgători) 
1625 p. Individual juni: >ri: /. R. Stgl 
(R.F. Germană) 535 p.. 2. Sapune-. 
(U.R S.S ) 579 p, 3. Kudriașov
(U.R S.S ) 578 p.......7. I. Văcaru 576
p., 8. I. Aron 576 p. (record egalat 
al R.P.R ) ...12. M. Străoanu 574 p 
...33. I. Gicgtan 561 p. 36 laczșue- 
line Zvonevschi 559 p. ECHIPE SE
NIOARE : /. U.R.S.S. 2310 p, 2. R 
Cehoslov-că 2292 p., 3. R.P. Ungară 
2261 p.. 4. RP.F. Iugoslavia 2256 p.,
5. R.P,. Romtnă 2253 p. (I. Moscu, M 
Juverdeanu, A. Goretti, F. lovănescu)
6. R.P. Polonă 2248 p.. 7. R.P. Bul
garia 2230 p-, 8. Norvegia 2144 p., 9. 
Italia (cu 3 trăgătoare) 1632 p. In
dividual senioare: 1- Kormușkina 
(U.R.S.S ) 584 p„ 2. Elida Stara (R. 
Cehoslovacă) 581 p., 3. Tjeomikova 
(U.R.S.S ) 577 p., 4. Savova (R.P. 
Bulgaria) 576 p., 5. Dluzinska (R.P. 
Polonă) 575 p., 6. Lomova (U.R.S.S.) 
575 p.,...13. ludith Moscu 569 p., ...22. 
Marieta Juverdeanu 565 p., ...24. Te
reza Quintus 564 p., ...26. Ana Go-

★
slabe cu care s-a în- 

w juniorii și în special 
pentru senioarele noastre prima probă 
a campionatelor europene de tir de 
la Belgrad (armă liberă calibru re
dus 3x20) ne-au obligat ca în timpul 
convorbirii telefonice ou Belgradul 
să îatrerupem o clipă pe interlocu
toarea noastră (trăgătoarea ludith 
Moscu) pentru a-i pune o firească în
trebare :

— Care sînt cauzele care au deter
minat această, atit de slabă, compor
tare a reprezentanților noștri?

— In primul rînd cred că numai 
comportarea noa.-tră, a senioarelor, 
poate fi numită nesatisfăcătoare, de
oarece juniorii — mă refer la Văcaru, 
Aron și Străoanu — au tras bine.

Cu rezultatele realizate de primii 
patru trăgători care însumează cifra 
de 2287 p., ne-am fi putut clasa pe 
locul II la egalitate cu echipa R.F. 
Germane. Dar, în preziua probei, Iosif 
Aron s-a simțit rău și astfel antre
norul a trebuit să-l înlocuiască. In 
clasamentul pe echipe a contat rezul
tatul Jacquelinei Zvonevschi, într-a- 
devăr slab și, pierzînd astfel avan
tajul de 17 puncte, pe care nl l-ar fi 
adus I. Aron am ocupat doar locul 4, 
deși meritam locul doi. Iată de ce 
am ratat la juniori o comportare la 
nivelul posibilităților și chiar la acela 
«1 performanțelor realizate'.

★
Astăzi se desfășoară la Belgrad ul

tima probă a campionatelor: combinata 
(meci englez). Dimineață vor concura 
senioarele iar după amiază juniorii.

Se împlinește un an de dnd a răsunat ultima lovitură de ciocan pe 
șantierul celei mai mari construcții sportive din lume. Cu darea în fo
losință a Palatului Sporturilor, constructorii sovietici au terminat cu 
succes in toamna trecută ridicarea complexului sportiv de la Lujni- 
td, un adevărat „oraș al sporiu riloru.

In această oară, cu prilejul locurilor Tineretului de la 
miile de participant străini au putut face cunoștință cu

0 nouă și cstegoiică 
victorie a tinerilor luptători 
romini in R. D. Germană

Echipa de tineret a R. P. Rcmtne 
a susținut al doilea meci din tur
neul pe care-1 întreprinde în R. D. 
Germană, în orașul Gillenau. Cu a- 
ceastă ocazie formația noastră a ob
ținut un nou și categoric succes (scor 
15—1) în fața unei selecționate de 
tineret a R.D.G. Victoriile — toate 
la puncte — au fost realizate de
C. Olițerescu, I. Cernea, P. Popescu,
D. Grozavu, Gh. Dumitru, I. Jăranu 
și /. lonescu. Gh. Popovici a termi
nat la egalitate cu Broscher. Este de 
remarcat faptul că I. Țăranu și-a lust 
revanșa asupra lui Neufang, care-1 în
vinsese în prima întîlnire.

a întrecut 
Varșoviei 
la. rugbi 

meci pe 
noastră

ATENA 9 (Prin 
mtsui Agerpres).

Federația de fotbal și toate cercurile 
sportive din Grecia acordă o mare 
atenție jocurilor pe care le are de 
susținut echipa națională a Greciei în 
preliminariile campionatului mondial. 
Deși fotbaliștii greci nu au decit un 
singur punct și calificarea lor este 
foarte grea, forul superior de spe
cialitate este ferm hotărît să alcătu 
iască o formație redutabilă care să 
noată să-și apere șansele ce le nia! 
are în meciurile cu echipa Romîniei 
(3 noiembrie la București) și lugo 
slăviți (10 noiembrie la Belgrad).

In vederea acestor două partid? de 
cisrve federația greacă a alcătuit un 
lot de 16 jucători: Theodoridis, Ta- 
naxis, Rosidis, Anghelopulos, Papu- 
Udis, Nembid-s, Linoxilaius, Kotridis, 
Polihromu, Ifandis, Petropulos. Nes- 
toridis, Papazoglu, Panakis, Musta 
klis, Petrofas.

Jucătorii selecționați In acest lot 
vor începe pregătirile In comun sâptă- 
mlna viitoare, cind sînt programme 
și meciurile-„derbi“ dintre formațiile 
Olimpiakos — Etnikos și Aek — Pa- 
natinaikos.

Plin de hotărîre, înaintașul polonez 
va scăpa din placaj. Fază din întilni- 
rea București Tineret — Varșovia: 
9—6.

(Foto: GH. DUMITRU)

care-1 
selec- 
a în- 
I.S.P. 
aștep- 
o re- 
echipă

Energia 1. S. P. 
selecționata 

cu 14-3(3-3)
In cel ce al treilea 

întreprinde în țara
ționata d? rugbi a Varșoviei 
tîlnit ieri în Capitală, Energia 
Oaspeții s-au prezentat peste 
țări reușind ca mai bine de 
priză să țină în șah rutinata 
bucureșteană. Avînd cîțiva jucători 
foarte talentați (Novak, Pepino etc.) 
rugbiștil polonezi au demonstrat că 
sînt în real progres și că în curînd 
vor putea face față cu succes multor 
echipe valoroase. In schimb, Ener
gia I.Ș.P. s-a prezentat foarte slab, 
jucătorii părînd obosiți, negăsindu-se 
pa teren decît abia spre sfîrșitul In- 
tîlnirii. Bun și competent arbitrajul 
lui D. Manoileanv

Valentin Hossu 
corespondent

Printre sporturile care au pășit pe 
calea cuprinderii întregii Europe se 
numără și rugbiul. Impămîntenindu-se 
pe meleaguri, unde altă dată nici 
vorbă nu putea fi despre cea mai ti
midă activitate în rugbi, el cucerește 
astăzi țară după țară. Și astfel, dacă 
Romînia era altădată o adevărată 
insulă a jocului cu balonul oval _ în 
estul Europei, de curind i s-au alătu
rat alte țări, care acum își aduc con
tribuția în dezvoltarea sportului băr
băției, așa cum le place iubitorilor de 
rugbi să-și denumească sportul pre
ferat.

Am fost vizitați nu de mult la re
dacția noastră de un tînăr student 
bulgar, pe nume IVAN KRISTEV, co
respondent ăl ziarului „Naroden 
Sport" din Sofia — eare-și face stu
diile în țara noastră. Știindu-ne iubi 
tori ai rugbiului, tînărul Krîstev în-

Moscova, 
minUnatul 

stadion central V. I. Lenin. Să recapitulăm citeoa cifre care vor
besc despre măreția acestuia-, in tribunele terenurilor principale pot 
lua loc simultan 160.000 specta tori; alături de stadion sînt construite 
bazinul de înot, o „arenă mică*, Palatul Sporturilor, precum și alte 
130 terenuri de sport.

In clișeu: o vedere a bazinu lui de înot (in tribunele căruia pot fi- 
adăpostiți 13.200 spectatori) cu perspectivă spre tribuna de est a sta
dionului central.

Comentariile presei din Atena, după meciul de atletism Balcani-—Scandinavia
ATENA 8 (prin telefon de la tri

misul special Agerpres).
După întîlnirșa internațională de 

atletism dintre echipa Scandinavici 
și reprezentativa țărilor balcanice, 
ziarele ateniene publică ample co
mentarii și reportaje în care subli
niază succesul acestui meci, urmărit 
cu mare interes de sportivii greci 
și cei din celelalte țări balcanice.

Ziarul „TO FOS SPORT" scrie 
că în istoria atletismului meciul 
Scandinavia—Balcani deschide o pa
gină nouă care inaugurează un gen 
de competiție necunoscut pină acum. 
In continuare ziarul scrie „Dincolo de 
rezultatele și recordurile realizate 
este foarte important faptul că s-a 
organizat acest meci aici la Atena, 
unde este leagănul Olimpiadelor w

locui tradiționalul „buna ziua" cu 
clamarea: „Știți, că iu Bulgaria 
luat ființă primele trei echipe 
rugbi!“. Interesat’, nu l-am întrerupt 
pe interlocutorul nostru, astfel că a- 
cesta a putut continua în voie: „In 
urma vizitei in Bulgaria a celor două 
echipe ale asociației Locomotiva din 
țara dvs., care au jucat la Sofia și 
Plovdiv, t’nerii noștri sportivi au tre
cut la înființarea primelor trei echi
pe : Lokomotiv, Akademic și Lewskl. 
Despre un campionat încă nu poate 
fi vorba. Sîntem doar în faza începu
tului. Ne lipsesc deocamdată antreno
rii, deoarece de echipament și baloa
ne am făcut rost. Fără îndoială insă 
că vom trece și peste această greu
tate și în curind veți auzi despre is
prăvile rugbiștilor bulgari'. Nu ne 
rămîne decit să urăm succes tinerilor 
sportivi bulgari la început de drum 
nou.

Drumul polonezilor e ceva mai bă
tătorit. ȘTEFAN MICHONSKl, vice
președintele federației poloneze de

rugbi, care a vizitat Bucureștiul cu 
selecționata Varșoviei, ne afirma — 
și pe bună dreptate — că în curînd 
Polonia se va ridica pe primul plan 
al activității rugbistice din această 
parte' a Europei- Această afirmație 
este îndreptățită și de jocul modern 
pe care-1 practică echipele poloneze 
de rugbi—apreciat de altfel și de spec
tatorii bucureșteni — (in rîndurile 
lor joacă numeroși sportivi repatriați 
recent din Franța, țară cu o bine cu
noscută tradiție în jocul de rugbi), 
dar mai ales de sprijinul de care 6e 
buoură acest sport din partea foruri
lor poloneze de specialitate. Un cam
pionat de categoria A. cu 10 echipe 
și trei serii regionale (Varșovia, 
Gdansk, Rattowice) în categoria B., 
iată fapte care spun destul de mult 
despre amploarea ne care o va lua 
curînd rugbiul în Polonia.

Cehi, polonezi, bulgari se alătură 
familiei mereu crescînde a rugbiști
lor...

(d. c.)

derne". Ziarul remarcă totodată com
portarea excepțională a atletului 
iugoslav Mihalici care a fost spor
tivul nr. 1 al competiției, adăugind 
că nu trebuie uitat nici’ romînul 
Dinu Cristea care la 47 de ani a 
străbătut din nou distanța de la Ma
rathon la Atena, ceea ce este îrtfr- 
adevăr un lucru extraordinar. Publi
cul grec 
lui Dinu 
' intrat

Ziarul 
faptului _ . __________
cîștigat la o mare diferență, concursul 
de Ia Atena a cunoscut un remarca
bil succes. „Masele de sportivi din 
Grecia" remarcă ziarul „ca și specta
torii atenieni au privit cu multă sa
tisfacție alcătuirea echipei balcanice 
și doresc ca ea să fie menținută și 
pentru alte Intîlniri. Timp de trei 
zile sportivii atenieni și-au incur 
noua echipă a Balcanilor cu un 
tuziasm care l-a impresionat pe ob
servatorii și ziariștii străini prezenfi 
la întreceri".

Cu ocazia tradiționalului banchet 
de la sfîrșitul competiției, președin
tele federației de atletism a Greciei, 
Nicolaidis, a declarat următoarele: 
„Federația greacă și comisia tehnică 
a echipei Balcanilor intenționează 
să continue tradiția acestei intllnirt 
care aduce o contribuție serioasă la 
dezvoltarea atletismului și mai ales 
la strîngerea legăturilor amicale 
dintre sportivii gărilor balcanice- și 
ai celorlalte țări europene".

■t

C. C. A

Ieri, la Madrid, comisia de orga
nizare a Cupei campionilor europeni 
a procedat la tragerea la sorți pen
tru primul tur (optimi de finală) al 
competiției. Campioana țării noastre, 
C.C.A., urmează să întîlnească pe 
campioana R.F. Germane, echipa Bo- 
russia Dortmund. Borussia a deți
nut titlul de campioană a R.F. Ger
mane și în sezonul precedent, ea 
participînd la ediția trecută a Cu
pei campionilor europeni, cînd a fost 
eliminată de Manchester United.

Iată acum meciurile trase la sorți

pentru optimile de finală ale Cupei 
campionilor europeni, în ordinea în 
care au ieșit din urnă:

YOUNG BOYS (BERNA)—VAS AS 
(BUDAPESTA).

MANCHESTER UNITED—DUK.LA 
(PRAGA).

RANGERS (GLASGOW)—MILAN 
SAU RAPID (Viena).

F. C. SEVILLA—AARHUS (Co
penhaga).

NORKOPPING — STEAUA ROȘIE 
(Belgrad).

AJAX (AMSTERDAM) — S. G. 
WISMUT (KARL MARX STADT)

sau GWARDIA (VARȘOVIA).
ROYAL ANTWERP — REAL (Ma

drid).
BORUSSIA (Dortmund) — C.C.A. 

(București).
Toate aceste meciuri (tur și re

tur) urmează să se dispute pînă la 
30 noiembrie. Jocurile din tur se vor 
disputa pe terenurile echipelor ieșite 
primele din urnă.

Sînt însă posibile 
să schimbe această

★
Ieri, la Viena, în 

pid — F. C. Milan

și acorduri care 
ordine.

meci retur: Ra-
5—2 (2—1).
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