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In HCupa București** la polo

Compresorul trece peste stratul de pămînt vegetal așezat pe ..patul' 
nietriș al terenului. Pînă la 7 
tive Voinfa vor fi gata.

Noiembrie toate terenurile noii baze

(foto V. ARNAUTU}

|e malurile Iacului Floreasca, 
latul liniei tramvaiului 5 și 
Jsbusuiui 31, au început încă 
Inăvară lucrările de construcție a- 
|i noi baze sportive. O scurtă con- 
Ibi.-e cu arhitectul Nicotae Petit, 
liectantul șef, a avut darul I pune in temă:I- Este vorba, pe cîte am I. despre o bază sportivă 
kă...L Da, UCECOM a acordat
[ necesare construirii «mei baze 
Itru ridicarea măiestriei sportive 
[muncitorilor cooperatori Este, 
|r-adevăr, vorba despre o bază corn
ii pe care vor activa simultan 
[te 200 de sportivi, în diferite dis
pute. După cum ați putut vedea 
[ planuri și mat ales din ceea ce 

făcut pînă acum, vor exista aci: 
teren de fotbal, înconjurat de o 

Iță olimpică cu 5 culoare, o p’stă 
ILA. și una de elan pentru sări- 
Vn afara celor cin spatele por- 
pPierenului), o popicărie, o sală de 
țmastică cu un teren pentru exer- 
iî de ansamblu, 2 terenuri de bas- 
rt. 2 de tenis, 6 de volei, o bază 
utică și, firește, grupurile de ves- 

Totul, în cadrul unui frumos 
cu copaci, straturi de flori, 

mă rog, toate cele de cuviință. 
O. lucrare de mare amploare! 
fermenții?

la 
ai 

din

obser-
com-

fondu-

— Lucrarea este eșalonată pe trei 
ani, în amil 1957 întreprinderea con
structoare — Trustul de Construcții 
al Capitalei — avrnd obligația de a 
termina terenurile de joc. S-a lucrat 
într-un ritm susținut, au mai pus 
umărul la muncă voluntară și spor
tivii colectivelor Voința din Capitală 
așa că sîntem convinși că la 7 No
iembrie treaba va fi terminată. In 
1958 tom da in folosință sala de 
gimnastică, popicăria și vom ame
naja parcul, rănrimnd pentru ultimul 
an — 1959 — amenajarea bazei nau
tice.

Am văzut ce și cum se lucrează, 
tragerea de inimă și spiritul gospodă
resc care domnesc pe șantier, așa 
că împărtășim încrederea proiectan- 
tului-șef : 
ratorii 
poziție terenurile de joc 1 
mentul de față, pe „patul1' 
triș al stadionului (care a

la 7 Noiembrie, 
sportivi vor avea

proiectan- 
ccope- 

la dis- 
In mo
de pie- 

necesitat

re. 
rc 
i.

250 de vagoane de piatră !) se așter
ne stratul de pămînt vegetal, drenu- 
rile celorlalte terenuri sînt gata, ves
tiarele sînt ridicate „la roșu", 120 
de oameni și mașinile necesare lu
crează de zor. Ia.r angajamentul de 
a termina terenurile pînă la data 
macii sărbători a proletariatului mon
dial este prezent în mintea tuturor.

V. A.

„DUELUL" DINTRE ECHIPELE 
IUGOSLAVIEI Șl ROMINIEI 

CONTINUA
Întrecerile de polo desfășurate în 

prima parte a „Cupei București" au 
consemnat interesul crescînd al spec
tatorilor, care au susținut cu entu
ziasm naționala Romîniei, aplaudînd 
frenetic 
siorțați 
fiecărei 
lizează 
între care se dă o luptă strînsă, pen
tru fiecare punct. Miercuri după- 
amiază. de pildă, la încheierea me
ciului R. D. Germană — Ungaria, 
spectatorii au întrezărit succesul final 
al echipei noastre. Prin înfrîngerea 
echipei maghiare, una din pretenden
tele la primul loc, crescuseră consi
derabil șansele formației romîne. A 
fost cea mai mare surpriză înregis
trată pînă acum în turneu și care 
părea să oprească reprezentativa de 
tineret a Ungariei din lupta pentru 
primul loc. înfrîngerea își are însă 
explicațiile ei: nervozitatea excesivă 
a jucătorilor maghiari și comporta
rea neașteptat de bună a formației 
germane. Nervozitatea componenților 
echipei Ungariei a avut urmări a- 
stipra gîndirii tactice, asupra execu
țiilor tehnice și a dus la un moment 
dat la practicarea unui joc dur, fapt 
care le-a atras numeroase eliminări.

fazele frumoase. Cei mai pa- 
alcătuiesc, - după încheierea 
partide, clasamente și ana- 

cu migala șanseje echipelor,

Joi însă, echipa 
litat și, jucînd 
loare, a dispus 
nala Poloniei: 
nind în grupul 
la titlu.

magluarâ s-a reabi- 
la adevărata ei va- 
categoric de națio- 

10—2 (7—1). reve- 
celor trei candidate

Constituirea comitetelor de organizare
a>e U. C. F. S.

In centrul atenției sportivilor din întreaga țară se află acțiunile 
[pentru transpunerea în viață a sarcinilor trasate de Hotărîrea Partidului 
[și Guvernului cu privire !a reorganizarea mișcării de cultură fizică și 
sport. Pînă acum, la București. Baia Mare și Orașul Stailin au avut loc 
ședințele de constituire a comitetelor de organizare ale U.C.F.S., des- 

|pre care dăm o succintă relatare.
M LA BUCUREȘTI...

Sute de activiști sportivi,
teni, sportivi fruntași ca și repre-

tehni-
zentan-ți ai organelor de stat și or
ganizațiilor politice locale au luat 
parte la ședința de constituire a Co-

ICUKS1UNE IN...DOMENIUL SELECȚIONĂRII 
etapă a categoriei A care a lămurit — dar nu total— 

asupra formulei reprezentativelor na[ionale
■ De data aceasta, revenirile noastre 
B- obișnuite — după etapa de 
Miercuri a categoriei A la fotbal, își 
■opun o incursiune în domeniul... 
|>misiei de selecție. Firește, nu vom 
Moli cîteva din aspectele mai impor- 
■nte pe care = le-a oferit etapa .din 
I octombrie, dar pentru că ne aflăm 
I faza de conturare a loturilor re- 
■ezentative (operațiune îngreunată 
Isă de faptul că nu se cunosc încă 
latele la care va juca ClC.A. în 
lupa Campionilor Europeni), ne vom 
fcri ceva mai mult asupra formei 
fcătorilor, așa cum ea a apărut în 
Iimina jocurilor de campionat.I Prin întreruperea campionatului, 
[tapa de miercuri a- fost — ca să 
Lunem așa — ultima întîlnire 
fală pe teren, a selecționerilor cu 
lelecționabilii și ea trebuia să răs- 
[undă cîtorva semne de întrebare: 
[osturile de fundaș stînga, extreme 
i centru înaintaș.

Faptul că în ultimii ani n-au a- 
arut jucători care să permită re- 
olvarea în timp a acestor probleme, --------------------------- ,_,_j ne 

temporară a 
formă a altor 
pentru aceste 

la improvizații 
valoare și cu

cît de cît problema vreunuia din cele 
patru posturi.

mitetului de organizare a U.C.F.S. 
București, desfășurată joi după a- 
miază în sala de festivități a asocia
ției Dinamo. După alegerea prezi
diului, tov. Constantin Niță, secretar 
ai comitetului orășenesc București 
P.M.R. a dat cuvîntul tov. Petre Ca
pră, președintele comitetului orășe
nesc C.F.S., care a expus referatul 
în legătură cu sarcinile ce decurg 
din Hotărîrea partidului și guvernului 
ou privire la reorganizarea mișcării 
de cultură fizică și sport. Realizările 
— a arătat raportorul — sînt fru
moase. Capitala numără astăzi 303 
colective sportive cu peste 150.000 
membri, peste 500.000 purtători de 
insigne GMA, 30.000 sportivi iegiti-

(Coniinuare în pag. 2)

Firește însă, la aceasta a contri-

Valorosul nostru jucător Aurel Zahan, 
intr-o atitudine caracteristică.

(Foto L. TIBOR)

huit și rezultatul de egalitate con
semnat în meciul dintre Romînia și 
Iugoslavia, disputat în încheierea re
uniunii de miercuri. In această par
tidă reprezentanții noștri au jucat 
inegal: necorespunzător în primele
minute (cînd au și fost conduși cu 
3—rt, ia nivelul valorii lor în rest 
cînd, folosind în special califățile

VICTORIA „EXTREMELOR"

ofi-

^disponibilitățile survenite (pici 
eferim la „dispariția" 
ui Szoko) și lipsa de 
ucători, au făcut ca 
tosturi să se recurgă 
iau la elemente de o 

formă incerte.
Vă închipuiți cum 

ntr-o astfel de situație, revenirea în 
ormă a unui jucător vizat sau apa- 
iția unui element care poate rezolva

este primită

Este cazul jucătorilor Suru și V. 
Anghel, cărora etapa de miercuri le-a 
dat posibilitatea unei afirmări pline 
de făgăduinți pentru selecționeri. Pri
mul reapare astfel într-un moment 
în care se caută o extremă stînga, 
iar al doilea prin revenirea lui în 
formă ar putea recîștiga încrederea 
selecționerilor, dar pentru postul de 
extrem dreapta.

Acești doi jucători au fost factori 
principali în comportarea bună și suc
cesul echipei Dinamo în meciul cu 
C.C.A. Se poate” afirma că victoria 
dinamoviștilor este victoria echipei 
care a folosit cu mai multă pricepere 
și cu un randament maxim extremele, 
spre deosebire de C.C.A. al cărei 
atac a preferat un joc de tripletă 
și ale cărei extreme au fost cel pu
țin la fel de slabe ca și ceilalți îna
intași (iar schimbarea de locuri din
tre extreme nu numai că n-a dat 
rezultate, dar a încurcat mai rău jo
cul înaintării, eșuînd ca o formulă 
nejustificată din punct de vedere tac
tic). Suru și Anghel au tras întregul 
atac după ei, ținînd balonul cît a 
trebuit pentru a da răgaz de respi
rație restului echipei, driblînd în li-

P. GAȚU

(Continuare în pag. 5/

FOTBAL
• Dinamo București invitat iar 

R.F. Germană.
Echipa de fotbal Dinamo București a 

promit o invitație din R.F. Germană, 
mal precis din partea clubului Alterna
nta din Aachen, pentru un turneu da 
trei meciuri. Turneul urmează să aibă 
loc în a doua jumătate a lunn decem
brie. Unul din meciuri, cel cu AHema- 
ata Aachen se va disputa la 18 
cembrie. Tratativele sînt în curs pentru 
definitiva perfectare a 
pentru stabilirea celorlalte

• C.C.A. a făcut o 
pentru jocurile cu 
Dortmund.

Aseară a avut loc o convorbire tele
fonică București-Dortmund în legătură 
cu datele de disputare a meciurilor (tur- 
retur) dintre C.C.A. șt Borussia în ca
drul Cupei Campionilor Europeni. Cu a- 
cest prilej, conducerea C.C.A.-ului a 
propus clubului german datele de 2# 
nolemb'rie (la Dortmund) și 4 decembrie 
(la București), aceasta din urmă sub- 
rezerva aprobării din partea comitetu
lui de organizare U.E.F.A. a Cupei (cun» 
se știe meciurile din optimi trebuie dis
putate pînă la 30 noiembrie). ClubiM: 
german va da un răspuns în cursul zi
lei de luni.

VOLEI

de-

turneu hui și
date.

propunere 
Borussia

• Un arbitru romîn Ia jocurile 
pan-arabe.

Vineri după amiază a plecat Ia Beirut 
arbitrul Nicoiae Sotir care a fost invi
tat să conducă o serie de meciuri do 
volei din cadrul campionatelor pan-, 
arabe.

NATATIE
• Reprezentativa R.P. Chineze va 

evolua în Anglia.
După cum anunță postul de radio 

Londra, la încheierea turneului între
prins în R.P. chineză de către selec
ționata de înot a Marii Britanii, dL- 
Keoneth Martin — conducătorul lotu
lui englez — a invitat pe înotătorii re— 

■ ■ R.p. Chineze în An-
per.tru noi întilnirl între spot—- 

tivii acestor țări.

HANDBAL

prezentativei 
«Ua.

• O nouă victorie a jucătorilor 
de la Voința în R.P. Polonă» 

intimul joc din cadrul turneului p< 
care echipa masculină de handbal a 
asociației Voința îl întreprinde în 
R.P. Polonă' s-a disputat la Opole, unde’ 
handbal If-, ii romîni au întâlnit echipai 
Start. După un meci în care au fost: 
tot timpul superiori, jucătorii de la 
Voința eu învins cu scorul de 16—W* 
(ÎS—5). După acest meci echipa asocia* 
ției Voința a pornit spre țară.(Continuare in pag. 8)

la 27 oc-

Cu fețele zîmbitoare, cu bucuria victoriei în priviri, componentele șteț

o serie de 
condițiile

elevii și 
gradele, 

în

Concursuri atletice organizate de ziarul nostru

Dragi elevi din Capitală, vă dăm 
veste care, sîntem siguri, vă va0 interesa pe toți: ziarul nostru orga

nizează pentru voi, în colaborare cu 
U.C.F.S. — oraș București, un nou 
concurs de atletism, care se va des
fășura pe trei etape, în cadrul Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice.

După concursurile de antrenament, 
pe școală, ce se vor desfășura azi și 
mîine, veți putea participa la con
cursurile de calificare, pe data de 20 
octombrie, pentru finala de 
tombrie.

Vă interesează desigur și 
amănunte privind probele, 
de participare, etc. Iată-le:

Sînt chemați să participe 
elevele din școlile de toate 
din Capitală. Ei vor fi împărțiți 
două grupe de vîrstă: cat. I (13—14 
ani, adică tinerii născuți in anii 1943 
și 1944) și cat. a H-a (15—17 ani, a- 
dică tinerii născuți în anii 1940, 1941 și 
1942).

(Continuare in pag. g 6-a/

fetelor de 4X100 m., învingătoare în finalele săptămînii atletismului școtati, 
organizate anul trecut de ziarul nostru, iau loc pe podium. Oare'și anul «b 
ce st a vor reedita frumoasa țoc. comportare 2



însemnări din regiunea pitești
Reportaj de toamnă

Gară — Stadion! Iată un itinerar 
dixtul de obișnuit pentru un 
gazetar sportiv. L-am urmat și 

eu într-o dimineață de toamnă aido
ma celor cîntate în versurile lui To- 
pîrceanu. Toamnă... veritabilă: ploaie, 
vînț și un aer rece. Un cadru puțin, 
încurajator peniru reportajul la care 
mă gîndisem: „DUMINICA SPORTI
VA LA PITEȘTI". Și, totuși, am luat 
drumul parcului „Vasile Roadă". M-a 
întîmpinat imaginea — deloc veselă 
— a ideilor pustii, a lacului pe care 
„universalele" nu mai alunecau la 
umbra plopilor canadieni... —Gara 
Pionierilor — și ea pustie. Nici mă
car micul impiegat de mișcare nu se 
găsea la post. O ultirtiă privire spre 
băncile, părăsite ți ele, și vizita edit 
de matinală în parcul „Narile Roaită" 
părea terminală. Parcul avea să-mi 
ofere insă multe surprize și satisfacții 
în această dimineață de toamnă...

Către pitorescul colț al parcului, 
acolo de unde se dădea tocmai 
startul întrecerilor <le cros, m-a 

atras mai intui un zooa de glasuri 
'tinere. Am zăbovit vreme îndelunga
tă. Nu știu de ce, dar pe filele bloc
notesului au apărut nu numele con
cur enților, ci ale cîiorva profesori de 
<educație fizică: Elena D-arî, Victor 
'losifescu, Cornel Gheție, Ion Stănuț, 
Ionela Teodorescu... Poate pentru că 
m-au impresionat nespus de mult a- 
toeșii oameni care stăteau de otita 
■vreme pe ploaie făcîndu-și dtloria cu 
<o conștiinciozitate demnă de toată 
lauda. Mai tîrziu, i-am cunoscut ș 

.pe cei mai buni crosișiî ai orașul u‘ 
Să vi-i prezint: Alexandru Radu far- 
■medie nr. 3), Nicol ae August (șc. 
medie nr. 1), I. Bejan (Dinamo), 
Ileana Valeu (șc. medie nr. 3)...

Peste iOO de tineri s-au întrecut zw 
dimineața aceea ploioasă în parcul 
„Vasile Roaită"...

5tadionul din parc nu era nici el 
pustiu așa cum crezusem. Pe 
gazonul verde două echipe de 

fotbal: Flamura roșie Pitești și Pro
gresul Drăgășani își disputau îniiie- 

.iat&i înir-un meci din campionatul 
.regional. Am urmărit întrecerea fot
baliștilor alături de ceilalți „temerari' 
spectatori pe care ploaia nu-i spe
riase cituși de puțin. flamura roșie 
a cîștigat cu 2—0, dar nu rezultatul 
mi s-a părut cel mai important lucru, 

>ci valoarea unor jucători. ȘL urmă- 
.rind șuturile puternice și precise ale 
ilui Nicolaescu sau Valeca, ca și reu- 
ișitele schimburi de locuri între Dincă 
tși Marșala sau spectaculoasele curse 
■alz lui Moisescu, m-am gîndii, parcă

Tirul cu arcul 
W debuta ia Pitești?

Iată o știre care m-a surprins 
■pentru o clipă. Și, poate că nedume
rirea s-ar fi transformat mai tîrziu 
lîn neîncredere dacă n-am fi văzut 
«schijele de construcție a arcurilor, 
«dacă n-am fi cunoscut oameni entu- 
iziasmați de ideea organizării unui 
Iprias concurs de tir cu arcul, dacă 
sn-am îi aflat că de pe acum și-au 
«anunțat participarea numeroși ama- 
ttari.

Și, poate mai curînd decîi ne aș-, 
țtbptăm, unul dintre colegii noștri va 
(redacta prima cronică a unei astfel 
i'de competiții.

g ' ' ......... =X= j
'Materiale redactate

de DAN GIRLEȘTEANU

fără voie, la loturile noastre de cate
gorie B sau chiar A unde unii dintre 
acești jucători din. campionatele regio
nale ar corespunde în bune condiții...

acă prezența fotbaliștilor pe sta
dion într-o zi aiit de nefavora
bilă nu m-a surprins, desfășu

rarea primului joc de tenis din cadrul 
întrecerilor rezervate copcilor mi s-a 
părut un adevărat act de curaj din 
partea micilor sportivi. Esle drept, 
partida dintre Ateiru fi Muller a tre
buit să fie întreruptă din cauza ploii 
tot moi puternice dar arbitrul a avut 
mult de furcă dină i-a.convins pe cei 
doi adversari să-și amine disputa* 
pînă a doua zi.

★
Tîrziu, după cumpăna zilei, cînd 

am părăsit parcul eram fericit că 
cele cîteva însemnări spuneau a- 
tîtea lucruri despre frumoasa acti
vitate sportivă care se desfășoară 

în fiecare zi iu orașul Pitești. Și, era 
o zi posomorită de toamnă cînd parcă 
nu-ți venea să ieși din casă...

A&pect de la faza de oraș a cro
sului „7 Noiembrie".

Actualități..,
• Continuîndu-și seria... insucce

selor, VOINȚA PITEȘTI s-a înapo
iat și de la C. LUNG cu o mulțime 
de ..goluri". După cele 90 de minute 
de joc, tabela de marcaj indica; 8—0. 
Și, pentru ca această succintă cronică 
să fie completă, iată și declarația 
unuia dintre jucători, făcută a don* 
zi după disputarea partidei: „Părerea 
mea este să se desființeze echipa. 
Cheltuim banii de pomană!"...

• In regiune este in plină desfășu
rare campionatul de volei, disputat în 
acest an pe un sistem nou. Pînă a- 
cuin s-au evidențiat echipele Flamura 
roșie PITEȘTI si RIMNICUL VIL- 
CEA.

• Zilele ăcestea au început în în
treagă regiune numeroase întreceri 
organizate in cadrul „LUNI! PRIE
TENIEI ROMINO-SOVIETICE". 
Competițiile se desfășeară !a baschet, 
popice, volei, fotbal etc. De aseme
nea. intense pregătiri au loc în toate 
raioanele în vederea primelor etape 
ale .ȘTAFETEI PRIETENIEI RO- 
MINO SOV’FTICE".

® Săptămîna în curs a marcat în
ceputul unei interesante competiții de 
tenis rezervate coniîfor care se pre
gătesc cu o hărnicie demnă de toată 
lauda sub conducerea antrenorului I- 
liescu Zăn^agă. Poate, din*r-o astfel 
de cemnetiti» se m evidenția o now? 
sperau'» a tenisului nostru așa corn 
s-a înlîmpîat cu actuala camoioanS 
de juniori Mina lima

® După un repaus Pestnl de Iun" 
j boxerii din regiunea PITEȘTI se pre- 
1 gătesc peniru o nouă și interesant» 

..confrontare". Antrenorul 1LIE ÎM
PĂRAȚII ne-a ț-r-fot «1 jnfot c«*u- 
ziasm si. cu toi ații... optimism des; 
pre gala care va avea loc în jurul lui 
20 octombrie si care va reuni pe cei 
mai brnî pu<rilisti din rerit-nile Con
stan4’ Pfoesti. Craiova și P’tești.

• O actualitate mal... veche: con
tinuăm să constatăm l'psa oricărei 
activităfî compefirionale la unele 
snorturi cum rr G: haltere, rugbi lup
te. scrimă, călărie c*c. Nu ne gîndim 
la un calendar srertiv ci măcar la 
c teva acțiuni pentru răspîndirea n- 
cestor sporiuri.

Un clasament neobișnuit
...care ar putea fi contestat, peniru că spre deosebire de toate cele

lalte care își găsesc loc cn regularitate în coloanele ziarului, acest clasa 
ment înfățișează... dezvoltarea activității sportive în raioanele regiunii 
PITEȘTI. Dar, fiind întocmit împreună cu cei cere răspund de sportul piteș- 
tean, credem că prezentul clasament reflectă fidel „punctele" cucerite de fie
care raion: I. Rîmnscu Vîlcea; 2. C. Lung; 3. Oraș Pitești; 4. Slatina 5. 
Drăgășani; 6. Curtea de Argeș 7. Găești; 8. Topotoveui; 9. Raion Pitești; 
10. Horezu; II. Drăgănești-Olt; 12. Cosi ești; 13. Băbeni; 14. Vedea; 15. Pot
coava.

„Campionatul" din acest an nu s-a terminat iasă...

EyesMl „nr. 1: remarca
Nu exagerăm cîtuși de puțin spunind că in regiunea Pitești, ca și 

în toate celelalte regiuni, problema reorganizării mișcării de cul
tură fizică și spori reprezintă evenimeniul „nr. La sediul comi
tetului regional toată lumea muncea pentru pregătirea ședinței de 
constituire a comitetului de organizare a U.C.F.S. ; din discuțiile pe 
care le-am purtat cu activiști din colective, antrenori sau profesori 
de educație fizică, am înțeles că această problemă îl preocupă pe fie
care iubitor al sportului din această regiune.

Dar, n-ton fost numai martorul unor intense pregătiri pentru a- 
ceasiă primă etapă de reorganizare ci și al unui entuziasm general, 
al unei derinți unanime ca sportul piteștean să cunoască de-acum 
înainte o frumoasă și continuă dezvoltare.

ULTIMUL... MOHICAN

Au fost odată ca niciodată (de a- 
<cum aproape doi ani) patru antrenori 
-regionali la PITEȘTI Specializarea 
iîor; gimnastică, natație, fotbal și «f- 
'letism. Oamenii s-au făcut cunoscut i 
în regiune, au început să sprijine co
lectivele sportive, secțiile pe ramuri de 
■sport, să-î ajute direct pe sportivii 
‘fruntași. Și, cînd toate lucrurile mer
geau ca pe roate, trei dintre an- 
'trenori au plecat în concediu și... nu 
fs-au mai întors. Ultimul... mohican 
'(cura îl numesc oamenii cu haz din 
(regiune) a rămas I. ENESCU, antre
norul cu specializarea atletism. E- 
NESCU este privit cu respect pentru 
„fidelitatea" lui. Să sperăm că nu-1 
vom 'r-*- - cu valiza în
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mină pe scara vagonului: PITEȘTI — 
BUCUREȘTI.

RECORDURI IN SCRIPTE

Destul de modest, sportul de per
formanță se face totuși simțit în re
giunea PITEȘTI. Ne gîndim în deo
sebi la atletism — sport care a pri-

ffBBBBBr
lejuit afirmarea a numeroase elemen
te talentate. In ultima vreme însă, 
performanțele valoroase se cam lasă 
așteptate. Pot fi găsite, in schimb, în 
foite de concurs multe cifre care re
prezintă nu odată chiar recorduri. Se 
pare că „recordul" acestor... recordu

ri a fost stabilit de comisia orășeneas
că GMA care trece cu ușurință pes
te cifre.

PENTRU IARNA: PREGĂTIRI... RE
DUSE

In PITEȘTI există un teren de 
fotbal, unul de volei și baschet și u- 
nul de tenis (ultimele două Intr-o 
stare deplorabilă). Atîtt Celelalte te
renuri au fost desființate de sfatul 
popular orășenesc parcă după un... 
plan de muncă — așa cum remarca 
cu multă tristețe I. lonescu. activist 
al consiliului regional VOINȚA. Așa 
stînd lucrurile, apropierea sezonului 
sportive de iarnă nu mai reprezintă 
pentru activiștii pitesteni prea multe di
ficultăți. încă purină... s’rguință de 
acest gen și colectivele sportive p»t- 
t"?ii să „hiberneze" în deplină li
niște.

Succese și... doleanțe ale micilor jucat' 
de tenis din Orașul Stdin

Creșterea de noi cadre la tenis de 
cîmp în Orașul Stalin a constituit o 
preocupare continuă în ultimii ani a 
comisiei locale de specialitate. O se
rie de tineri au fost îndrumați, ast
fel, de către secția de tenis a colec-. 
tivului sportiv „Steagul roșu", fiind 
folosită experiența unor jucători mai 
rutinați ca Racoviță și Turușancu. 
Rezultatele nu s-au lăsat așteptate 
Gunther Bosch a promovat în lotul 
național, Tiriac a cucerit anul acesta 
norma pentru categoria I-a de clasi
ficare, surorile Bosch, autentice ta
lente, au toate șansele să promoveze 
și ele printre fruntașele sportului alb, 
etc. Mai mult, acțiunea pentru creș
terea tinerelor cadre a fost extinsă 
și asupra copiilor. In acest scop, la 
indicațiile inspecției de specialitate a 
fost organizat un centru de copii unde 
și-a început activitatea pe data de 1. 
aprilie un număr de 10 fete și 20 
băieți. Ulterior li s-au mai alăturat 
încă o jucătoare și 10 jucători. Toți 
au primii în continuare îndrumările 
acelorași doi antrenori, Racoviță și 
Turușancu.

Micii elevi au avut la dispoziție un 
teren special — plătit de organele 
locale — materiale de bună calitate 
și în general suficiente, precum și 
un progrșm judicios întocmit. S-a pus

un acceiit deosebit pe exercițiil 
pregătire fizică generală și c<l 
deprindere a elementelor tehnil 
bază (preluări de mingi cu J 
liftare, eliminarea jocului tăiat, I 
De asemenea s-a insistat asupri 
portantei jocului ofensiv. Pînă îrl 
zent, cele patru concursuri ținui 
reliefat calitățile deosebite ale I 
lor Manfredt Szekely, Doris Bobi 
Maximilian Klein (toți în vîrsl 
13 ani), Adrian Popovici (14 I 
Siegrid Felten, Despina Bucur, 11 
lore Grădinara și alții. De renii 
că antrenorii exersează zilnic cil 
care tinăr cîte o jumătate de ol 
de pe acum se poate constata I 
rioasă îmbunătățire a jocului, însl 
mulțumitoare a tehnicii. De altfel] 
cei 7 copii participant la antrena] 
tele de la București s-au eyida 
cu prisosință și trebuie spus că I 
șui Stalin a avut cel mai mar; ml 
de copii selecționați. I

Credem însă că realizările ari 
tea fi și mai mari, dacă ar fi înl 
rate unele greutăți. Este vorbi 
primul rîn-d de numărul redus aU 
trenorilor (în același timp și juca 
de frunte) sau de problema unor 
teriale adecuate (rachete pe măsd

AL. DINA 
corespondent region

Constituirea comitetelor de organiza
ale U. C. F. S.

(Urmare din pag. 1)

mâți participanți Iu competiții ofi
ciale în 27 discipline sportive, 1500 
secții pe ramură de sport, 850 an
trenori și profesori de educație fizică, 
500 instructori voluntari și 2500 ar
bitri, peste 650 baze sportive com
plexe. La activitatea sportivă de 
masă au participat n-umai anul tre
cut peste 400.000 cameni ai muncii; 
peste 200.000 de cetățeni ai Capi
talei au îndrăgit turismul, vînătoarea 
și pescuitul sportiv. Ca urmare a 
dezvoltării activității sportive de 
masă, a crescut numărul .și nivelul 
sportivilor de performanță. Azi există 
în Capitală 25 maeștri emeriți și 
360 maeștri ai sportului. Dar aceste 
realizări puteau fi mult mai mari 
dacă și în activitatea sportivă din 
București nu s-ar fi făcut simțite 
lipsurile care au frînat dezvoltarea 
generală a mișcării de cultură fizi
că și sport Atit referatul cit șî par- 
ticipanții la discuții au scos în evi
dență influențele negative ale parale
lismului în conducerea treburilor 
sportive, ale neglijării sportului de 
masă și a. educației fizice a elevilor, 
ale insuficientei atenții date muncii 
din colectivul sportiv ca și ale de
ficiențelor din munca de educare a 
sportivilor.

După discuții la care au participai 
numeroși vorbitori, a fost constituit 
comitelui de o-ganizare format din 
51 membri; A. Aman. S. A-texiu, C. 
Alexandrescu, T. Bentu, M. Birjega. 
C. Burtică. P. Capră. M. Caramariiu, 
A. Costacfce, D. Chiose, Gh. Chira, 
V. Constan.tinescu, D. Calcan. S. Du
mitrescu D. Fierea, St FBoli. Al. 
Florea, I. Grădișteanu Gh. Huîea, 
I. Dumitru, C. Dumitrescu. I. Ivă- 
nescu, V. Ion, A. Kahane A. Lie, 
C. Morțuri, N. Marinescu, T. Mari
nescu, I. Mardare P. Mitrache. A. 
Muscă, Gh. Niculescu, V. Neagoe. 
I. Neguiescu, C. Nită, I. Paraschî- 
vescu. St. Petcu, S. Pcpescu. P. Pe
tre. N. Petre, R. Sădeanu. St. Roșu, 
Em. Stefan. M. Sofronie. H. Schttn- 
berger. Fr Szigeti, FI. Tănăsescu. I. 
Tănăsescu, Al. Teorsac, I. Vflcti. P. Voi- 
culescu. Comitetul a alc-s un birou 
din care fac parte: P. CAPRA — 
președinte, FL. TANASESCU — 
vicepreședinte. M. CARAMUR1.1U. 
A. A.MAN, C. ALEXANDRESCU. 
A. KAHANE. ST DUMITRESCU, D. 
ALEX1U. T. A1ARINESCU — mem
bri.

In încheiere a luat cuvîntul tov. 
Ion Simion, vicepreședinte al birou
lui amritetelqt de organizare a 
U.C.F.S.

. BAIA MARE...
BAIA MARE îl. (Prin telefon). — 

lai sala Sfatului popular regional Ba
ia Mare a avut 1-oc ieri ședința de 
constituire a ccmitetului de orga
nizare a U.C.F.S.-Baia Mare la care 
au participat numeroși activiști spor
tivi și invitați din -craș și regiune. 
In cedru’ lucrărilor ședinței, con
dusă de tovarășul Paul Lciw. secre
tar al comitetului regionali P.M.R.,

.tov. Stefan Zvara a prezentat 
dc scamă cuprinzătoaire. La 
au participat un mare număr MM 
vitați.

A fost ales comitetul de orgH] 
zare a U.C.F.S-Baia Marc for^B 
din : Zoltan Abrudan, Alex.
Andrei Serei. Petre Boiceaau, FiH 
risc Binder, lean Boitor, lire:® 
Detetech Vasile Colmuța, EmB 
Cohnreit, Sever Doroș, Adalbert B 
renezi, Victor Fekete Ioan GhM 
Alex. Gall, Mircea Gherman, M 
Hia, Eugen lacobovici Fetician B 
nițchi, Dionisie Onesciuc. SteB 
Henkel. Ion Mădăraș, FerdinB 
Moscovici, Adalbert Man, Gh. ".B 
dovan, Ion Moldovan, Augustin H 
meș. Victor Peșteanu, Mihai PelM 
van. Vasile Papp, Valeria Pa)B 
Iosif Papp Constantin Scurtu, ■ 
Sasz. losif Rama, Nioolae RoncB 
Elena Samșudeanu. Vasile TurdB 
nu, Francisc Ugiar, Vilhelm MvB 
Nicolae Zoliomi, Ștefan Zvara. " B 

Biroul a fost format din : AndB 
Berei, Victor Fekeie, Eugen facoB 
viei, Gh. Hia, Constantin 
Victor Peșteanu Ștefan ZvaralJ

*Din partea Comitetului de orB 
nizare a U.C.F.S. a participat Ia ■ 
dința tov. Ferdinand Zilciak. B 

V. Săsdrn/n/H 
corespondent ■ 

...Șl LA ORAȘUL STALIN ■ 
ORAȘUL STALIN 11. (Prin tciH 

fon). — ■
în sala de festivități n SlatuB 

nopular al orașului St'lin a avi 
ioc ieri ședința de constituire ■ 
U.C.F.S. reg. Stalin Scrimt-s 
s-a desfășurat în prezența a pesB 
300 dc activiști sportivi și invitB 
din oraș și regiuni, a fost conduB 
de tov. Dionisie Dîrcea, secretar ■ 
Șistului popular regional StaliH 
Tov. Constantin Popescu. nreșediB 
tele Coimtetul'.ii rerdonal - fs. StalB 
a prezentat un amplu referat. ■

A fost ales apoi comitetul de o 
ganizare al U.C.F.S. regiunea Stall 
în componența căruia r.u intrat tr 
mătorii tovarăși : C. Andrei, P. Bi 
dea, D. Bircea, St. Borșai, Al. Bm 
za, V. Brezai, B. Curci, Gh. Creți 
Al. Dined. 1. St. Dumitru, I. Drt 
goș, .4. Binder, 1 Jndrci, I. Steliai 
I. liana, A. Kummer, M. Biriean: 
A. Moguleț, Gh. Marcu, WA Macka 
P. Musham, Gh. Muscanu, T. Nragi 
.4. Muntean::, A. Orose, I. Paladt 
S. Ploeșteanu, S. Pâdvreanu, C. Po 
pesctl, M. Roșioru, Gh. Rotaru, 1 
Radea, S. Schmidt. A. Szakacsz j 
Szasz, M. Scheib, C. Stroe, L. Taitss 
St. Zigmont.

Biroul comitetului regional de or 
ganizare al U.C.F.S. reg. Stalin est: 
format din tovarășii : C. Popescu 
președinte și Gh. Mttsoaitu. St. Bor 
șai. Al. Dincă. Ion. St. Dumitru, Gh 
Creții si Aurel Munteanu — mem
bri.’

★
Din partea Comitetului de organi

zare a U.C.F.S. la ședință a luat 
parte tov. Adrian Pe t roșa nu
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PLEDOARIE PENTRU
FAȚA DE DEZVOLTAREA

MAI MULTĂ GRIJA
TINERILOR FOTBALIȘTI

Crasul de masă pe echipe 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie" 
a ajuns in faza regională li
nele regiuni au organizat a- 
ceastă fază — pentru juniori 
— încă de duminica trecută, 
altele, cele mai multe, urmează 
s-o organizeze. In acest timp, 
io . Capitală se desfășoară 
(sau, mai bine zis, ar trebui 
să se desfășoare) primele eta
pe.

Este greu de explicat moti
vul pentru care această com
petiție tradițională, îndrăgită 
de mase largi de tineret, nu 
se bucură anul acesta de aten
ția și preocuparea pe care i-o 
acordau in trecut activiștii și 
organele sportive. Este drept, 
în centrul atenției generale se 
situează în prezent aplicarea 
măsurilor prevăzute în Hotă- 
rîrea Partidului și Guvernului 
cu privire la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și 
sport. Acesta nu este, însă, 
un motiv pentru ca toate ce
lelalte sarcini să fie neglijate 
în măsura în care a fost cro
sul de masă pe echipe. De alt
fel, chiar Hotărîrea menționea
ză că activitatea sportivă cu
rentă nu trebuie să sufere în 
cursul reorgasiizării, iar orga
nele sportive regionale au da
toria de a resr*c*ă a'castă di 
rectivă.

Desigu-r, acum este prea tîr
ziu pentru a mai face ceea ce 
nu s-a făcut în primele etape. 
Nu este, însă, tardiv să se a- 
sigure etapei regionale o des
fășurare normală. Iar pentru 
aceasta este suficient ca acti
viștii sportivi sa se preocupe 
de buna organizare a etapei 
regionale a crosului, astfel in
cit cel puțin acum marea com
petiție să se poată desfășura 
a nivelul cuv'r't

In curind va avea loc fina
la crosului și r.it trebuie uitat 
că de felul în care este orga
nizată etapa regională depind? 
succesul întrecerii pe țară a ce
lor mai buni crosiști din colec
tivele sportive.

1I

Au trecut două 
săptămîni de a- 
tunci. Și totuși ne 
amintim cu plă
cere deosebită de 
acel joc sclipi tor
Nu-i așa că ați ghicit la ce joc 
referim? Firește că da I Căci nici 
alt joc nu a fost o mai strălucită 
demonstrație de fotbal modern ca 
acela prestat de juniorii noștri în 
meciul cu reprezentativa R.P.F. Iugo
slavia.

Acele calități prețioase care se cer 
unui jucător de fotbal: 
fantezie, spirit colectiv, 
tehnice, dîrzenie șî atîtea 
tați, au fost demonstrate 
rabilă dărnicie de tinerii 
purtat în acea duminică 
triei pe piept. Și ropotele de aplauze 
nu mai conteneau pentru a sublinia 
un dribling reușit al atît de înzes
tratului Renye, o acțiune bine gîn- 
difă de talentatul Mateianu, un șut 
sec a! rapidului Ivansuc sau o in
tervenție hotărîtă și încununată cu 
succes a far Mrrrrșan, Motroc sau 
alt apărător.

Da, acesta a test fotbal și ar fi 
bine ca frumosul joc al celor tineri 
să 
vîrsta ici. 
urmăresc 
reușit de 
nemijlocit 
norilor lor, 
de stat C. Teașcă — ci ele tind să 
ne introducă în discutarea unei pro
bleme care ni se pare deosebit de 
importantă și anume: ce se imunplă 
cu atît de taientați' juniori după ce 
depășesc vîrsta de juniorat?

înainte de a dezvolta această pro
blemă. fie-ne permis să amintim că, 
anul trecut Sir Stanley Rous, expo
nent autorizat al fotbalului en
glez, ne-a mărturisit că nutrește o 
deosebită admirație pentru jocul ju
niorilor noștri, pe care i-a urmărit în 
succesivele turnee organizate 

țară care 
un

ne
Ufl

inteligență, 
cunoștințe 
alte cali-
C'J admi- 
care au 

siema pa-

tnai
nu

servească de pildă și celor 
Dar rîndurile jacestea 
numai să sublimeze jocul 
juniorii noștri — rezultat 
al muncii lor și a a.ntre- 

în frunte cu antrenorul

de
F.I.F.A., adăugind că o 
are astiel de juniori are 
strălucit în •fotbal."’

Și acum șă intrăm 
problemei. Este Impede 
contestat că avem juniori buni, ta
ientați. printre cei mai buni din Eu
ropa, Aceasta este; situația în ultimii

viitor

în , miezfa 
șr de ne-

trei ani, cei puțin. Rezultat al mă
suri'or luate de farurile de resert 
pentru crgvnizarea campionatului re
publican de juniori, a taberder din 
timpul tre^nței de vară, a școlii 
centrale etc. echipele reprezentative 
de juniori s-au impus în atenția spe
cialiștilor ș; spectatorilor din țară 
și de peste hotare. Este un lucru po
zitiv, care se cuvine a fi subliniat. 
Dar ce s-a întimpiat oare cu atiți 
juniori tatentați care s-au împtis La 
vremea ’or în ultimii ani? De ce se

niori ? Pe prim plan au rămas doar: 
Ene II, Mateianu, Mibăitescu, Bodo, 
Neamțu, Raab și — firește — Geor
gescu. dacă se va însânâWși defini
tiv. De Biikosy nu știm nimic, pen
tru că C.C.A. continuă sâ-I mențină 
într-o inactivitate aproape perpetuă. 
Au dispărut tineri despre care s-a 
vorbit mult: Bocianu. Vaida, Bu- 
zeșan, Virgil Ftorea. Alții bat pasul 
pe loc: Copit III. lcetiță. Greavu, Tîr- 
covnica, Gref, Ghibea.

Iată un bilanț necompiet, dar con
vingător.

pentru alte meciuri? 
internaționale. Da
că- reușesc să ffe 
selecționați, pre
gătirea lor tehnică! 
se desfășoară ul

terior la un nivel superior, 
nu reușesc, atunci unii 
ptrțint ia număr, au șanse

în echipe
Neexistînd 
pildă un 
tineret),_ restul 

echipe din categoria':

Dacă! 
dintre ei}, 
de a in'-'- 
dm cate-- 
trepte de' 

eampionatt 
se:

tra mai tîrziu 
goria A sau B. 
promovare (de 
al echipelor de 
îndreaptă către 
C sau din regiune, raion.

Abia după depășirea vfrstei de. 
Juniorat începe procesul de stagnare, 
ceea ce duce în fapt la o dare îna-- 
poî. In cclective, fie ele chiar de: 
categoria A (cu foarte puține excep-;

Actuala formație de juniori a țării noastre a dovedit în partidele de anul acesta o bună valoare Să spe
răm cu Motroc, Szilagy, .Mureșean, Petca, Ivansuc, Bărbuiescu, Petru Emil, Raab, Dumitrescu, Mateianu și 
Renye (pe care îi vedeți in fotografie de la stingă la dreapta) vor deveni oameni de bază și în prima echipă 

națională.
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de aproape 
echipă care 

istoric rezul- 
en juniorii

Ni-

pierile in anonimat cea mai mare 
parte dintre ei?

P-oblema este veche 
zece ani. Din faimoasa 
a obținut m 1948 acel 
tat de 5—0 în meciul
maghiari, doar Voinescti, Bone, 
cușor au mai rămas pe primul plan, 
iar Neaga și Bădeanțu au fost in
ternaționali In rest, unii s-au pier
dut complet (Simicnescu), alții au 
devenit anonimi (Copil II. Sirbu) iar 
ceilalți continuă să joace Ia di
ferite niveluri (Ojereanu, Cioboată, 
Florescu). Să recunoaștem că din 11 
juniori foarte taientați doar 3 jucă
tori maturi de prima mină e puțin, 
toarte puțin I

Dar din celelalte promoții de ju-
-

preocupă

ei au o 
care ac

De ce. oare, majoritatea juniori
lor taientați devin jucători mediocri? 
De ce din echipe de juniori care se 
impun printre cele mai bune din Eu
ropa nu reușim să avem o echipă A 
de valoare ? Să încercăm să răspun
dem acestor întrebări care 
pe toți iubitorii fotbalului.

Cită vreme sînt juniori, 
serie de stimulente morale
ționează ca un factor puternic rn 
strădania lor de îmbunătățire tehnică. 
In primul rind vor să se afirme pen
tru a fi selecționați ta taberele din 
timpul vacanței de vară. Aici se b«- 
cură de condiții foarte bune de viață 
și primesc pe lingă o pregătire teh
nică de înaltă calificare și o educa
ție corespunzătoare. In al doilea rînd 
ei tind să intre fa lotu-1 care se pre
gătește pentru turneul F.I.F.A. și

Victor Șchiopu pe ring și ■ I a

• DE CINCI ORI CAMPION AL ȚARII • UN BOXER CARUIA II PLACE SA PLINGA • CIND Al VECINI P£ TATARU. ONISIE Șl FIAT...

Sportivii de renume duc o dublă 
existență. Una, în vuietul clocot ii or 
al stadioanelor, în încordarea luptei 
pentru îiftîietate, în torentele de a- 
iilaitze sau de proteste ale miilor de 
ff’ec.dtori. Alta, în viața de toate zi
lele. acasă sau la muncă, cu micile și 
marile bucurii sau necazuri cotidiene 
Una, publică, sub ochiul cînd admi
rativ, cînd sever al spectatorilor, alta 
în cadrul restrîns, intim, al familiei 
și prietenilor. Cine și-ar putea oare 
închipui că Titus Ozon, autorul atîtor 
giumbușlucuri pe terenul de fotbal, 
se manifestă altfel, dar cu totul alt
fel, în afara stadionului? Cine ar 
putea crede că Gkearghe Fiat, boxer 
dinamic, nervos, cu Invit uri năpraz- 
nice, este în afara ringului un soț 
excelent și tin gospodar cu... tabiet? 
Greu de presupus și totuși perfect 
adevărat!

11 ANI DE BOX
Gîndeam toate acestea, mai zilele 

trecute, cînd pașii mă purtau pe stra
da Cobălcescu, către casa de la numă
rul. 34. M-arn oprit în fața unei clădiri 
cu fațadă modestă, cu o curticică în 
fund: locuința boxerului
Șchiopu. Cum tocmai se

Victor
laminaseră

campionatele (Șchiopa mai purta încă 
la ochiul drept semnele meciului 
din finală), am socotit cu cale să folo
sesc „momentul" pentru a vi-l pre
zenta pe Victor Șchiopii ți altfel decit 
am făcut-o pînă acum în cronicile 
noastre de specialitate. Prilejul era 
cum nu se poate mai .nimerit: pe 
ringul de pe Stadionul Republici:, 
Victor Șchiopii izbutise frumoasa per
formanță de a cuceri titlul de cam
pion național pentru a patra oară 
consecutiv și a cincea oară alterna
tiv ! Orice s-ar spune, un adevărat 
record in— Vă
Șchiopa ?

— Da.
Imi deschisese ușa chiar sofia cam

pionului. Judecind după toate aparen
țele, mai bine zis după., biberonul 
pe care-l avea în mină, se părea că 
întrerupsesem masa celui mai tînăr 
membru al familiei Șchiopu. Așa și 
era. Am așteptat deci pînă ce dom
nișoara Orhideea, în vîrsiă de 6 luni, 
mare amatoare de produse lactate, 
și-a tuat masa de prtnz și abia apoi 
am putut să-l .Jnteroghez" cum se 
cuvine pe proaspătul (și totuși ve
chiul) campion al categoriei cocoș. 
Intre timp, am aruncat o privire in
discretă (ah, gazetarii!) prin came
ră. Mă aflam într-un interior plăcut, 
curat și luminos, mobilat simplu, dar 
cu gust, cu o bibliotecă încărcată de 
volume (aveam să aflu mai tîrziu cit 
de mult îl pasionează pe Șchiopu ro
manele istorice), cu un aparat de ra
dio de ultimul tio și — putea oare să 
lipsească? — un album cu fotografii 
și tăieturi din ziare. Frunzărind filele 
albumului, parcurgeam parcă întreaga 
carieră sportivă a lui „Viki" Șchiopu. 
De la primul meci, pe care tînărul 
ajustor mecanic de la C.F.R. l-a sus
ținut cu Ioan Mora, în 1946, la Timi
șoara, și pînă la finala ediției 1957 a 
campionatelor naționale de box. 11 
ani de activitate pugilistică, în care a 
susținut 140 de meciuri, ciștigînd 81, 
termimnd 21 la egalitate și pierzând 
38, printre învinșii săi numărîndu-se 
Wassen (Suedia), Burov (Bulgaria), 
Handschinn (Elveția), Biichner, 
Schmidt și Brandenburg (R. D. Ger
mană). Ferradji (Franța), Zlătaru,

materie...
rog. aia locuiește Victor

Poftim înăuntru...

— Tăticule, ne citești ceva?
Margareta ți Beatrice sini num ai urechi. Orhideea, „prîsiea" familiei, 

pare interesată doar de obiectivul apa raiului de fotografiat....
(Foto L TIBOR)

— Cu ce îți ocupi timpul liber ?
— Citesc, ascult muzică, (muzică 

ușoară și de operetă), merg cîteodată 
să dansez cu nevastă-mea ți mă dau 
în vini după cinema. Să nu rîdeți, dar 
îmi plac filmele dramatice, care mă 
fac să... piing!

— Preferințe?
— In literatură: Walter Scott. In 

muzică: Trio Grigoriu, Petre Valen
tin, Ion Dacian și Dorina Drăghici. 
In cinema: Laurence Olivier.

— Cum te împaci cu vecinii ?
— Minunat1 Nici nu s-ar putea alt

fel, fiindcă sini cu toții... sportivii 
Alături stau fotbaliștii V. Dumitrescu, 
Tătaru și boxerul Gh. Negrea, iar la 
etaj, Onisie și Gh. Fiat! Aș putea 
spune că alcătuim împreună o adevă
rată familie.

Cum foto-reporterul nostru își fă
cuse datoria, imortalizînd pe peliculă 
un clasic aspect de familie, mi-am 
luat rămas bun de la ospitalierele, 
mele gazde, sub privirea grea de somn 
a Orhideei. Ceea ce îmi dovedea că 
sosise timpul să termin reportajul!

Secoșan, Gheorghiu, Toma Constantin, 
Mărășescu, Ștefan Constantin și al
ții.

UN BOXER... SENTIMENTAL!
Dar am promis să vă vorbesc jnai 

puțin despre boxerul Victor Șchiopu și 
mai mult despre omul Victor Șchiopu. 
Ei bine, campionul categoriei cocoș 
nu este cu nimic ieșit din co
mun / Deși la aproape 31 de ani, 
chipul lui parc-ar fi al unui copil. 
Nici nas turtit, nici arcade proemi
nente, nici pomeți „marcați" — nimic 
nu arată că Victor Șchiopu e boxer. 
Cînd îl vezi îmbrăcat în uniformă 
militară („Viki" e locotenent major, 
lucrînd la biroul „Materiale" al edi
turii militare), îți pare mai de grabă 
un puști care se joacă ,,de-a ofițerii", 
mvesmîntat în hainele lui „tăticii". 
Asta însă nu-l împiedică să-și ia foar
te în serips îndatoririle de soț și 
tată de familie. Prima care este gaia 
să ateste acest lucru e chiar Marga
reta, soția campionului. Victor Șchio
pii are două fiice: Orhideea (despre 
care am mai vorbit și care se preo
cupă actualmente exclusiv de... bibe
ron) și Beatrice, în vîrsta de 4 ani..

ții) nivelul de pregătire este fafea 
rior celui din * ' ’ ' "
sau din tabără, 
stat. de obicei, 
lectivele noi în 
tiveze. Ei sfat 
producție sau 
nează enorm 
Comparîndu-se ,__ , _____
legii lor de echipă, ei își dau ușor 
seama că sînt mai bine pregătiți. De 
aici pînă la înfumurare, atitudini ve- 
detiste, este doar nn pas • pe care 
cei mai mulți l-au făcut extrem de 
repede. La aceasta a contribuit și 
atitudinea forurilor centrale (C C.F.S., 
Direcția de fotbal, comisia centrală) 
care — cum spune poporul — nricra 
Ic-au cam „căutat prea mult' în coar
ne". Trebuie adăugat și faptul eâ 
partieipînd la jocurile de campionat, 
unde lupta atât de dăunătoare pen
tru obținerea cu orice preț a celor 
două puncte duce la un joc dur și 
chiar brutal, mulți dintre foștii ju
niori accidentîndu-se au ieșit din 
rindiiri. Ar mai fi de adăugat și 
alte aspecte, dar ne oprim deocam
dată acț

Ce trebuie făcut? Dacă un jucător 
ca Renye va continua să joace frr 
regiune. Ivansuc la Reșița, Rakcsi la' 
Cîmpia Turzîi, fără a se lua anumite 
măsuri pentru asigurarea dezvol
tării tar continue se va alunge! re> 
pede Ia repetarea vechii situații. De 
aceea se impune. în primul rînd, ca: 
Biroul C.C. de fotbal, prin coIegiuK 
centra! de antrenori și subcomisia de 
juniori să arate antrenorilor care au 
în echipă astfel de elemente talentate, 
ce se așteaptă de la ei. Procesuț de' 
instruire-an tren ament al acestor ti
neri să fie . Controlat îndeaproape- 
pentru a se putea da La timp ajuto
rul necesar. In promovarea asifreno» 
rilbr să fie considerat ca ten criteriu; 
de bază felul cum ei se ocupă nur 
numai de copii sj juniori, ci și de; 
■' ' .................. ’.................... De-

sec-» 
con-; 
deo--‘

celui din reprezentativ
nu

lotul
Foștii juniori 

legați organic de co- 
care au venit să 
formal încadrați 
școală, fapt ce dău- 
procesului educativ, 
cu mulți dintre co

se
in

tinerii taientați. foștii juniori, 
asemenea trebuie vegheat ca în 
țiile care au astfel de elemente 
durerea să se preocupe.,in- mod 
sebit de buna lor educație.

O problemă mai spinoasă, 
care poate fi rezolvată, este acee>a al 
organizării unor competiții interme-?- 
diare care să asig-ure continuitate îm 
antrenament și joc acelor tineri cares 
au depășit vîrsta de juniorat și nu aut 
fost introduși în loturile echipelor? 
prime. Renunțindu-sc la campionatul! 
echipelor de tineret a lămas un gol8 
care trebuie umplut.

Pe viilor grija față de jucătorii ti-- 
rreri trebuie să constituie o preociu-- 
pare centrală. Poate că și soluția u-- 
nor tabere de pregătire în perioada; 
dintre un campionat și cel următoar 
ar trebui luată în considerare. Se> 
vor găsi, firește, și alte soluții. Im-’- 
portant este să nu lăsăm să se piar
dă un rezervor atît de nesecat de’ 
talente, să găsim calea cea mai bună' 
pentru ca juniorii taientați de azi să' 
ajungă jucătorii maturi, valoroși 
consac-ați de mîine. Și atunci 
vom mai alerga de la un capăt la 
altul a! țării pentru a găsi o extremă 
sau un fundaș stingă pentru echipa 
reprezentativă.

darr

și: 
nu-

ȚJCU SIMION
MARIUS SODEANUo ț, POPULAR



Campionatul republican de atletism pe echipd

18C0LAE BQNEA $ VIRGIL MANGLESCU IN IMEDIATA VECINĂTATE 
A RECORDURILOR DE LA 10.000 m. Șl DISC

ir. Partidă de tradiție la rug

Rutina C.C.A.-ului sau
»l-

.7/1 fața unor tribune dezolant de goale (nu știm de ce, dar in acele 
(clipe ne-am gîndit cum arăta același stadion al Republicii în zilele inter- 
\naționalelor I) s-au desfășurat între cerile zilei a doua de concurs din 
(cadrul etapei a IV-a a Campionatu lui republican de atletism pe echipe.

Puținii spectatori care au fost pre- 
Fzenți au putut asista la o serie de 
.întreceri interesante, încheiate cu 
[cîteva rezultate remarcabile, situate 
în imediata vecinătate a recorduri
lor țării. Este vorba de rezultatul 
■lui Nicolae Bunea, care în cursa de 
ilO.OOO m. a realizat fără o concu
rență prea puternică, cea mai bună 
(performanță a sa și în același timp 
cel mai bun rezultat rominesc al se
zonului. Lui Bunea i-au lipsit numai 
,9,6 secunde pentru a putea întrece 
recordul de 30:25,2. De asemenea, la 
,disc, VirgU Manolescu a aruncat de 
inai multe ori peste 49,00 m. apro- 
;Riindu-se cu rezultatul de 49,30 m. 
la 55 cm. de propriul său record re
publican.

Dar Iată cîteva dintre cele mal 
kune rezultate ale concursului : BĂR
BAȚI : i« km. mars: Răcesc u (D) 
-.47:00,0; Neagu (D) 43:17,0; Popa (D)
48:24,8; 1.500 m.: Grecescu (D) 3:53,4;
Bîrdău (D) 3:54,0; Barabas (R) 3:56,2;
Biro (L) 3:5® 7; greulaie : Ivanov (D)
15,76; Crețu (S) 15,56; Stoian (D) 14.33; 
<90 m.: Sudrigean (S) 48,7; Mlhaly (D) 

. -49,0; Boitoș -(R) 50,6 prăjină: Dumi
trescu (S) 4,%p; Szabo (CCA) 4,10; Tran- 
dalilov (D) . 4,10; Glrleanu (S) 4 00 ;
Ioan (CCA) 4 00 ; 266 m.: Măgdaș (S) 
22,2; Enache (CCA) 22,3; Radar (D) 
22,3; Stănet (L) 22.4; 110 m. g.: Ursac 

(D) 15,3; Ignat (L) 15,4; Butnaru (E)
15.7; Ardeleânu (S) 15,1 (în serie);
triplu : Viscdpoleanu (L) 13,65; disc :
Manolescu (D) 49,30; Vîlsan (CCA) 44.92; 
19.080 m.: BUnea (CCA) 30:34,8; Weiss 
(D) 31:10,0; Nicu (E) 31:24,6; Moscovici 
(P) 31:29,2; V. Pop (D) 32:04,0. Inălți- 

, mc : Knaller (CCA) 1,98; Mericâ (D) 
, 1,95: Mărășăscu (CCA), Marinescu (P) 
iși Ciurezu (R) 1,80; FEMEI: 
Ișerban (S) 116; Jung (CCA) 
(dele (D) 12,1;'suliță Diți (P) 
tmesch (CCA) 39,31; Iordan 
|400 m.: Lipoczi (FI. r.) 53,7;
59,4; Zegrean (P) 60.7; 200 m.: 

I (D) 25,6; Ber.diu (L) . 26,2; 
IComșn (D) 14.12; Silaghi

Scherer (V) 12,71;- 800 m.: Zegrean (P) 
2:12,7; Buda (D) 2:13,7; Pasciuc (S)
2:14,2; Zammer (R) 2:19.9; lungime:
Pândele (D) 5,37; Neța (S) 5,23; Man- 

tea (P) 5,21.
După o singură zl de întrerupere, 

activitatea atletică competițională con
tinui astăzi pe Stadionul Republicii. 
Pentru astăzi și mîine sînt _ _
mate întrecerile din cadrul campiona 
telor republicane de ștafete 
combinate. Cu acest prilej se 
fășura: 4x200 m. (seniori, 
juniori, junioare); 4+2+3 100 
te categoriile); 4x1.500 m. 
4x800 m. (seniori și juniori); 
(senioare); 200 m. garduri;
(juniori și junioare); pentatlon (senioa
re, juniori ți junioare); decatlon (se
niori). In completarea programului se 
vor desfășura și probele: 1.000 m. ju
nioare, Săritura în înălțime (seniori ț! 
senioare) și săritura cu prăjina.

întrecerile încep astăzi de la ora 
10,00 și de la ora 15,00 și mîine de la 
ora 9,30 șt de Ia ora 15.00.

O HOTARIRE CARE TREBUIE 
DISCUTATĂ

progra-

și probe 
vor «les
sen ioare. 
m. (toa 
(seniori): 
4x400 m. 

triatlon

dă — că unui concurent îi vine rîn- 
dul la aruncare, odată la cel puțin 
20 minute. Deci, în total el își efec
tuează cele 6 aruncări în mai bine 
de două ore (1 !!). Or, obligîndu-i 
pe concurenți să stea tot timpul pe 
bănci, reiese limpede că efectul în
călzirii se pierde foarte repede și are 
efecte contrarii, care duc la acci
dente, și în orice caz la rezultate 
mai slabe. Nu putem concepe în nici 
un caz ca unui atlet să nu i se per
mită să se miște, pentru a-și men
ține încălzirea și mai ales nu ne de
clarăm de acord cu faptul că nu li 
se permite să folosească materialele 
de aruncat în tot timpul acestei 
„pauze". Tocmai de aceea socotim că 
este absolut necesar să se revi
zuiască hotărîrea luată și să se ia 
măsurile cele mai potrivite, care să 
împiedice eventualele accidente.

lata o întrebare firească, pe care 
și-o pun acei ce fac diverse raționa
mente și calcule în preajma jocuri
lor de importanță majoră, îirtre oare 
se încadrează perfect și partida de 
mîine dintre C.C.A. și Locomotiva 
Grivița roșie (teren Progresul F.B., 
ora 10,30).

Joc „cheie" în campionat, această 
partidă are însă pentru noi o semni
ficație mult mai adîttcă. Și iată de 
ce 1 Dacă vom face abstracție de va
loarea înaintărilor, sensibil egale, și 
ne vom opri mai mult asupra liniilor 
de trei sferturi (compartiment, de cele 
mai multe ori, determinant în realiza
rea victoriei) vom constata cu ușurin
ță că mîine nu se vor înfrunta nu
mai două formații cu concepții tactice 
deosebite, cu un stil de joc diferit, 
ci mult mai mult...

Mîine pe terenul de sport, își vor

»4
ți

*< 
»f 
f <

;î

I4> 
(L

80 m. g.: 
11,7; Pan- 
49.12; Rel-
(E) 38,76; 
Buda (O) 

„.: Sicoe
greutate;

(V) 13,36;

Satira și umor 
pe teme sportive
De 

nevoia 
și umor pe teme sportive. Și 
iată că Editura Tineretului a 
decis publicarea unui astfel de 
volum în anul viitor. Pentru 
a asigura însă urn material cit 
mai bogat, interesant și le
gat de realitatea sportivă, edi
tura face apel la toți cei ce 
cunosc diferite aspecte nega
tive ale vieții sportive și le 
pot reda cu vervă satirică și 
haz, să ia creionul în mină 
și., să scrie. Colaborările se 
primesc pînă la 15 noiembrie 
1957, pe adresa: EDITURA 
TINERETULUI - Redacția 
Cultură Fizică și Sport — 
COMBINATUL POLIGRAFIC 
CASA SCINTEII BUCUREȘTI.

Materialele vor fi triate de o 
comisie iar cele valoroase vor 
apare în volum.

multă vreme se simțea 
unui volum de satiră

Fără îndoială,, o cit de mică ne
atenție se poate solda pe stadion cu 
accidente, uneor’ dintre cele mai 
grave. Un ast'el de accident a fost 
cît pe aci să se ir.fmple și miercuri 
după-ainiază, cînd sulița pornită din 
mîna unui afancăter care-și făcea 
încălzirea de'-f lungul stadionului, 
era să straprmgă pe un altul care 
traversa stadionul. Din acest motiv, 
pentru a preîntîmpina eventualele 
accidente, conducerea concursului a 
luat o măsură drastică: odată in- 
trați pe stadion toți concurenții de 
la aruncări îșî pot face o singură 
Încercare pentru măsurarea elanului, 
apoi trebuie să se așeze pe bancă, 
de unde să nfl se mai 
în momentul Mn care 
să se pregătească.

Intenția urfei astfel
este cit șe poate de bună! Odată 
pentru totdeauna atleții noștri tre
buie să învețe să fie disciplinați pe 
stadion!

Am vrea să discutăm cîteva din 
aspectele pe care le-a ridicat luarea 
acestei măsuri. Înaintea întrecerilor, 
precum bine se știe, atleții își fac 
obișnuita încălzire. Dacă alergătorii 
și săritorii își pot efectua această 
încălzire pe stadionul Republicii, în 
condițiuni acceptabile, în schimb a- 
runcătorii sînt total dezavantajați de 
faptul că nu au unde să-și efec
tueze pregătirea pentru concurs. 
Stadionul Republicii nu are un 
teren special de încălzire pentru a- 
runcători și tocmai de aceea cei mai 
mulți fac acest lucru (cu materialul 
de aruncat) chiar pe locul de con
curs. Or, iată că prin măsura luată, 
aruncătorilor nu li sa mai permis, 
pe locul de concurs, decît o singură 
aruncare, care și așa era necesară 
pentru acomodarea cu cercul și pen
tru măsurarea elanului. Deci aruncă
torii au intrat in concurs nepregă- 
tiți -'

In afară de aceasta, 
scriși cîte 18 concurenți

ridice decît 
sînt anunțați

de hotariri

fiind în- 
la fiecare 

probă, înseamnă — la suliță de pil-

ROMEO VILARA

Ilar ie Mâgdaș a ciștigat cu ușurință proba de 200 m.

■V'X 'v___rrn^r r r

tinerețea Locomotive
. -rp .

disputa de țapi Intîietatea două ge 
rații de rugbiști. Pentru că socotiri 
experimentatul compartiment al I 
sferturilor mii tare (Merghișescu — 
ani, Cbiriac — 27, Nanu — 29, Leo. 
— 22, Dobre, — 28, Veluda — 30) 
fi pus la grea încercare de asaltul 
nerei și talentatei linii ofensive a 
roviarilor (Stănescu — 24, Oblem 
cp — 18, Pilă — 19, Țîbuleac — 
Bostan — 20, Georgescu — 21 : 
Ghica 25). Clar deci: o medie 
vîrstă net favorabilă acestora < 
urmă. Cine va ieși învingător din 
ceasta confruntare ? O vom afla a 
la fluierul final al p.rtidei.

După cum se știe, în acest sfîrșit 
an echipa noastră națională va fi c 
mată să susțină partide de prestij 
peste hotare, iar una din preocupăr 
de căpetenie a selecționerilor este t< 
mai alcătuirea celei mai bune linii 
trei sferturi. Dacă avem în vedere 
principala dilemă rămîne alegerea 
tre rutină și experiență — pe de 
parte — tinerețe și perspective 
progres -+ py de alta, vomînțele 
pe deplin importanța pe care o îmbi 
că partida de mîine. In ceea ce 
privește, sperăm că acest joc va ajc 
la conturarea — in linii mari — a 
itoarei noastre linii de trei sfertu 
Pentru că a ne ocupa din timp de pi 
gătirea acestui compartiment, defi 
tar încă, constituie o 
oasă. (d. c ).

MIINE LA PLGEȘT1
INTERNAȚIONAL

datorie impe

PRIMUL J
DE RUGB1

Ploeștenii vor fi mîine martorii p 
mei pariide internaționale de rugbi ? 
orașul lor. Re stadionul Energia 
vor avea ocazia să vadă evoluînd 
lecționata Varșoviei, care va juca 
compania echipei Energia din Io 
tate. !n perspectivă un meci vț 
sânt.

însemnări de la campionatul motociclist 
de viteză pe circuit

Spectatorii bucureșteni sînt nemulțumiți învingători fără emof 
Duelul Buescu-Vofculescu (ț N-avem motive să fim s^thfăcui

Dumînlcă a luat sfîrșit la Orașul Stalin campionatul republican 
motociclist de viteză pe circuit. Au fost răsplătiți cu titlurile de cam
pioni R.P.R. următorii motocicliști:

Clasa 125 eme: Tudor POPA (Dinamo); clasa 150 cmc (fete): Ve
nera VASÎLESCU (Energia): clasa 250 cmc: Ludovic SZABO (Dinamo); 
clasa 350 cmc: Grigore “
VOICULESCU (C.C.A.);
CU -f- Alexandru HUHN

Desfășurat de-a lu-ngul a
(Ploești, Turnu Sever»

*

BERENY (Energia); clasa 500 cmc: Gheorghe 
categoria ataș, clasa 750 cmc: Mihai DANES- 
(C.C.A.)
r 5 faze 

arin, Arad.
Cluj, Orașul Stali-n) campiona

tul republican motcciclist de viteză 
pe circuit s-a bucurat de Interesul a- 
soaia-țiilcr sportive și de acela al ze
cilor de mii de spectatori — iubitori 
statornici ai sportului «1 motor — 
care au populat. în fiecare etapă, tra
seul cursei Cu toate acestea sînt și 
spectatori nemulțumiți. Ne referim la

a existat

iVor participa halterofilii romini
„mondialele” de la Teheran?

' Intre 4 15 noiembrie vor avea
’loc ia Teheran (Iran) campionatele 
:mondiale de haltere. Vor lup parte 
>oare și .reprezentanți ai țării noastre? 
i Răspunsul depinde numai și numai 
>de forma pe care o vor arăta sporti- 
îvii selecționați, cu ocazia concursu- 
llui de verificare programat la sfîrși- 
jt^l ac?stei juni. Deocamdată perfor- 
i manfele obținute de halterofilii frun- 

. iiași în acest an nu îi îndreptățesc 
isă aspire la o călătorie în capitala 
1 Iranului. C11 excepția rezultatelor va- 
iloroase realizate în întîlnirea Bucu
rești — Istanbul, reprezentanții noș
tri în meciul triunghiular Romînia — 
Bulgaria — R. D. Germană, la Jo
curile sportive de la Moscova și la 
^europenele" de la Kattowice au ob
ținut performanțe sub nivelul mediei 
europene (ca să nu vorbim de me- 
’dia mondială). Lăsînd la o parte 
rcauzele obiective expuse nouă după 
«campionatele europene 
(gramare a concursului 
«condiții de călătorie), 
(totuși de acord cu 
(cele 417.500 obținute
*zan constituie un rezultat bun (re- 
«cordiil 4.30 kg.) și că pe baza unei

(tîrzia pro- 
și proastele 

nu putem fi 
sublinierea 
de Silviu

că
Ca-

asemenea performanțe „greul" nos
tru să fie creditat încă odată pentru 
călătoria la mondiale. Firește sîntem 
de acord cu mențiunea făcută de an
trenorul emerit Ștefan Petrescu că 
nu se pot doborî recorduri la fiecare 
concurs, dar -- <fie-ne iertat — nici 
nu putem să rămînem indiferenți 
cînd constatăm că Silviu Cazan s a 
„stabilit" la 417,500, cînd Lazăr Ba- 
roga dă semne de plafonare, cînd în 
general în acest sport batem pasul 
pe loc. Ne amintim că nu cu mulți 
ani în urmă halterofilii noștri obți
neau rezultate mai bune decît cei 
bulgari sau germani. Or. acum si
tuația este net în defavoarea noastră. 
Noi așteptăm și avem pretenția la 
rezultate de valoare 
partea unor halterofili ca Silviu Ca
zan, Lazăr Baroga ș. a.
terea performanțelor și în acest sport.

Ne bucură însă poziția antreno
rului emerit Ștefan Petrescu care 
tr-o discuție pe care am avut-o 
arătat hotărît să pună ordine 
sportul ha’ț-relor și mai ales să 
admită deplasarea unor reprezentanți 
ai noștri la mo (.dialele de la Teheran 
decît în cazul cînd aceștia vor do
vedi (cu ocazia concursului de ve
rificare amintit) că pot obține re-

europeană din

la creș

în-
s-a '
în
P!I

zultate onorați.e in întrecere cu cei) 
ntai puternici halterofili ai lumii. <

In legătură cu cele de mai sus,» 
trebuie jă r/venitn asupra unor â( 
cauze care frînează în general pro-« 
greșul în acest sport. In primul rîndî 
halterofilii noștri au o activitate com-1 
petițională internă și internațională« 
prea slabă (2—3 concursuri mari pe' 

+in). Din această cauză în întrecerile! 
mari- aceștia sînt emoționați, nervoși,’ 
nu se regăsesc, scoțînd rezultate sub 
valoarea lor. Apoi, neglijarea acestui j 
sport de către colective duce la o 
penurie de halterofili. Dar, chiar și; 
puținilor sportivi care s-au încume
tat să se dedice halterelor nu li se, 
oferă condiții prielnice de pregătire. ■ 
In lotul republican sînt promovate[ 
încă destul de puține elemente talen
tate (tabăra de tineret de la Orașul1 
Stalin a dovedit că sînt destule) j 
care să împingă din spate pe con-, 
sacrațj. Unii dintre fruntași nu mun- ■ 
cesc cu tragere de inimă, nu se stră- [ 
duiesc să-și ridice nivelul performan-j 
(elor (S. Cazan). J

Am dori ca rîndurile de față —] 
destul de puține — să găsească ecoul 
în rîndurile celor vizați, iar critica I 
noastră înțeleasă numai ca un ajutoră 
pe care sîntem datori- să-l aducem I 
pentru progresul dorit al acestui 1 
sport. 4

bucureșteni, care anul acesta n-au a- 
virt prilejul să urmărească o întrece
re motociclistă de viteză pe circuit. 
Deși organizatorii au programat ini
țiali desfășurarea ultimei etape la 
București an fost însă obligați s-o 
mute în ultimul moment la Orașul 
Stalin, deoarece nu s-a primit apro
bare pentru traseu. Intimplarea a 
ceasta ne face să ne gîndim din nou 
la necesitatea oanstruirii unui mot> 
drom (la marginea Capitalei) care 

7 să ne scutească de surprize și să o- 
•! fere spectatorilor bucureșteni prile- 

* ,jul de a urmări întreceri motoci- 
[ țcliste.

Tn| au 
în

avut de 
Fie că 
iestria

an 
concureoți care 

pentru titlu n-au 
; contracandidați. 
1 vorba de mă - 
greu de egalat — 

sau de aportul mașinikr (hotărîto’ 
în concursurile de motociclism) cert 

[este însă că o serie de motocteliști 
(Venera Vasîlescu — Energia, Mi- 

.hai Dănesou 4- Al. Huhn — C.C.A.) 
s-au întrecut in cele cinci faze doai 
cu ei înșiși și au cîștigat fără e- 
moții titlurile de campioni. Dar ce
lor mai buni, chiar dacă n-au avut 
adversari, trebuie să le adresăm fe
licitări '.a fel de călduroase ca și 
celor care, in lupta pentru titlu, au 
trebuit să înfrunte dîrzenia uno-

campionatul din 3cest 
existat 
lupta 

frț>t 
a fost 

lor — 1

trebuit să înfrunte dîrzenia 
parteneri egali ca valoare.

La începerea campionatului, 
mai mulți l-au dat 
clasa 550 cmc, pe 
tociclist Nico la e Buescu. A fost însă 
un concurent (Gh. Voiculescu) care 
de la început n-a vrut să fie de a- 
cord eu aceasta și a luptat tot 
timpul pentru victorie, pe care în 
finală, spre meritul lui, a obținut-o. 
Este adevărat că pînă la ultima fază 

INicolae Buescu a fost oprit de o 
[serie de accidente mecanice să-și 
[dovedească posibiilitățiCe pe care i 
[le-am apreciat de atî-tea ori.- Și pînă 
iatunci l-am scuzat de fiecare dată. 
[Dar la Orașul Stalin n-a mai avut 
mici o defecțiune și uiltima confrun
tare (ultimul asalt al duelului). a 

[revenit net adversarului său Gh.

cei 
ca favorit, la 

cunoscutul mo-

Voiculescu. Socotim însă că „oe-ti 
tățiîe" nu s-au oprit aici și la vijto 
rele întreceri vom asista fără îndoi 
iă la confruntarea acestor doi veil 
roși sportivi.

La clasa 125 cmc.
asemenea o întrecere interesantă î: 
tre sportivii dinamoviști Tudor P 
pa și Mihai Pop care au pilotat m. 
sini asemănătoare (I.F.A., carenate 
Fiind de aceeași valoare și disp 
nînd de mașini speciale eî au m— 
polizat disputa pentru primul 4 
Mai calm, Tudor Popa a reușit ! 
adjudece victoria și să primea i 
astfel titlul de campion. Comportă 
meritorii au mai avut și L. Szab 
Grigore Bereny (campioni la ci. 
sele 250 cmc și respectiv 350 cmc 
Costache Florin, Constantin Nede 
cu, Ilona Ujlaki, St. Iancovici și ft 
Cernesctt.

★
Am urmărit anusl acesta a 30-a < 

diție a competiției motocicFsfe Si 
chsenrmgrennen care s-a desfășur: 
pe circuitul de lingă Karl Marxstai 
(R.D. Germană). Avem în acest f< 
posibilitatea să facem o compar; 
ție edificatoare între valoarea mot( 
ciclismului nostru și aceea arătată c 
concurenții la întrecerile jubiliai 
din R.D. Germană. Spre regreți 
nostru trebuie să spunem că aceas.1 
comparație este în defavoarea m( 
tociclismuiu'i romînesc. Acolo aii stri 
lucit doar doi concurent i romîn 
■Mihai Pop și T. Pcpa. Iar un a-ltu 
N. Buescu, a impresionat prin tel 
nica să dar nu a putut obține un Io 
bun în compania celortaiți alergă 
tori. Care să fie cauza? Ziariști 
prezenți la această competiție a 
ținut să ne facă personal cunoscut 
părerea lor despre reprezentanți 
noștri. Ei au elogiat curajul și cu 
noștințele tehnico-tactice de car 
dispun motocicliștii romîni dar n. 
le-au prevăzut mari performanțe a 
tîta timp cît n>u vor dispune de ma 
șini speciale. Este greu să lupi 
cot la cot cu adversari care benefi 
ciază de motociclete construite spe 
cial de fabricile pe care . le repre 
zintă și să încerci să-i depășești ci 
materialele de serie cu care ești do 
tat. Oricît de mult ar crește măiestri; 
a’ergătorillcr noștri ea nu va reuș 
să suplinească și valoarea mediocră ; 
mașinilor pe care le pilotează. Aten 
ția trebuie deci îndreptată în .mă
sură egală și spre mașini.

ti. NAUM



INCURSIUNE JN... DOMENIUL SELECȚIONĂRII IDARURI AȘTEPTATE DE LA
CAMPIONATELE DE VOLEI

timp ;

(Urmare din ,^qg. 1)

mitele necesarului, centrînd la 
și trăgînd des la poartă.

Intre cele două echipe însă, a fost
o diferență și de orientare generală 
în joc, cum remarca după meci an
trenorul de stat C. Braun :

— „Cunoscind maniera de 
C.C.A.-ului, dinamoviștii au

joc ai 
căutat ța.

de la început să nu-și lase adver-WC 
sarul să-și desfășoare jocul, nedin- fr»
du-i răgaz și atacîndu-I in faza deJjS.’ 
pregătire a acțiunilor. In acest scop 
ei au avut resurse fizice și morale 
și și-au impus jocul". x

In această partidă, cum spuneam, 
Anghel și Suru au jucat un rol im-' 
portant, lăsînd o bună impresie. Ră- 
mîne ca ei să confirme 
pe care le-au trezit. După 
mo trebuie să 
cu mai multă 
maniere de joc 
mai mult timp, 
ciul cu C. C. 
mai puțin concludente.

Dinire celelalte extreme sînt luați 
în evidență : Drăgoi, Oaidă, Hașoti, 
Boroș, Oprea, David, Mihai.

speranțele 
cum Dina-SB 
dezvoltarea 
a acestei 
cultivă de

stăruie în
eficacitate
pe care o
dar — pînă la me- 
A. — cu rezultate

VEȘTI BUNE DE LA PLOEȘTI

încă o dată.Trebuie să subliniem, 
și buna comportare a Energiei din 
Plcești, în contrast cu aceea a Știin
ței, cum — mai în glumă, mai în 
serios — ne mărturisea Pereț:

— „Este adevărat că echipa 
noastră a jucat foarte bine, dar nu-i 
mai puțin adevărat că nici Știința 
nu ne-a făcut prea multe dificultăți".

îmbucurător însă este faptul relatat 
de antrenorul Dincă Schileru, care 
a asistat ia acest meci :

— „întreaga echipă a ploeștenilor 
s-a comportat bine, dar în special 
Neacșu, -care a jucat half stingă. în 
lipsa lui Pereț".

Neacșu este la al doilea 
dup;
nu poate decît să satisfacă, 
că noate fi din nou folosit în postul 
de fundaș stînga. Păcat numai că Ia 
colectiv este nevoie de el ca half, 
.lucind fundaș ar fi putut ajuta mai 
mult echipa națională.

Și încă o veste bună. Ne am întîl- 
nit cu Szoko. Dinamovistul este
complet restabilit și afișează un op
timism deplin în legătură cu rein
trarea lui. Urma să reapară chiar 
miercuri, dar antrenorii au opinat
pentru o amînare. Și n-au făcut rău 
Nu strică un plus de prudență.

Fază din jocul Progresul București 
— Locomotiva București 2—1. Raab 
a trimis cu capul spre centru, dar a 
interceptat — tot cu capul — Soare, 
care respinge în teren. Mihăilescu 
(intre ei), Știrbei (nr. 5) și Dobrescu 
(nr. 2) îi urmăresc îndeaproape cu 
intenția vădită de a interveni in caz 
de nevoie.-

meci bun 
partida cu Iugoslavia și faptul 

înseamnă

lunga tă. Faptul este îngrijorător și 
pentru loturile reprezentative și pen
tru C.C.A.'. pe care o așteaptă două 
importante ...............
campioana R; F.
Dortmund, în Cupa Campionilor Eu
ropeni.- Ene II, folosit pe posturi di
ferite, nu dovedește creștere în for
mă. In plus, abuzează de 
vidual. Rămine Ozon, ca 
mai bună, in cazul cînd 
din ceilalți candidați nu
punde. Prezența Iui Ozon 
poate servi o ideie tactică,
condiție: să joace mai mult pentru 
echipă decît pentru el. Și. mai ales,
să acorde mai multă atenție pregă
tirii personale.

și dificile meciuri 'cu 
Germane, Borussia

IN... REST_.

Șl ACUM, CENTRUL ÎNAINTAȘ

îafă-ne ajunși la postul de centru 
înaintaș. Aici candidează Ene I. 
Alexandrescu, Ene II și... Ozon. Pri
mul ni s-a părut mai insistent 
miercuri, dar fără să atingă randa- 
(mentul său obișnuit. In orice caz se 
menține pe un plan superior lui 
Alexandrescu, care pare că traver
sează o eclipsă de formă cam înd?

ȘTIRI
MECIURI OMOLOGA iE CU 3—0 

CATEGORIA C
după clasamentele catc- 
pe care le găsiți săptă- 
ziarul nostru, ați citit 

rînduri: „Clasamentele 
în urma rerul-

• • •

IN
Uneori, 

gorlei C 
minai în
următoarele 
■au fost întocmite 
țațelor neomologate 4.

Iată că acum citeva zile au fost o- 
mologate rezultatele din categoria 
C și o serie de meciuri au fost 
pierdute — din diferite motive — 
de unele echipe cu 0—3, în special 

seriile 
înțeles că 
dificat.

In seiia 
a pierdut 
teșii, Locomotiva 
Constanța și Energia 131 cu 0—3 de
oarece a falsificat dezlegarea unui 
jucător. Meciul cu Energia Tîrgo
viște a fost omologat cu rezultatul 
de pe teren 5—0-----x~" --------
Tîrgoviște).

In seria a treia, 
a cîștigat cu 3—o 
la 15 septembrie 
Craiova (rezultat 
pentru că Locomotiva a folosit pe 
jucătorul Capatos, fraudulos legiti
mat. In plus, Locomotiva Craiova 
a fost suspendată la jocurile din 
etapa a Vil-a (13 octombrie), și a 
VIII-a (20 octombrie).

Și Energia Craiova a pierdut cu 
0—3 meciul cu Progresul Corabia 
disputată la 1 septembrie și termi
nată cu rezultatul de 1—1. Craio- 
venii au fost suspendați și pentru 
etapa a Vil-a (13 octombrie) pen
tru că au folosit pe jucătorul Tă- 
bîrcă legitimat în mod fraudulos.

MECI INTERNAȚIONAL LA 
TR SEVERIN
SEVERIN (prin

a H-a și a ni-a. Bine- 
și c’asamenteie s-au mo-

a doua. Energia Leoi'deni 
meciurile cu Dicamo Pi-

Galați, Energia

pentru

știința 
meciul 
cu 
pe

Energia

Craiova 
_ disputat 

Locomotiva 
teren 1—.1)

TUHNU
— Locomotiva Tr. Severin 
nit în 
Hristo 
cîștigat

joc îndi- 
o soluție 
nici 
ar 
în

i unui 
cores- 
centru 
Cu o

Loturile nu duc 
pentru celelalte 
Toma (in ciuda 
te), Dungu, Uțu, 
(portari). Zavcda II, 
kacs II, Florescu și — un nume nou 
— Panait, de la Energia Hunedoara 
(fundași). Călinoiu. Al. Vasile. Știr
bei. Serfozo. Nunweiler, ■ Mihâilescu, 
Capaș (mijlocași), Petschowski, Me- 
szaraș II, Nicttșor, R. Lazăr, Radu
lescu (înaintași), pot acoperi nevoile 
echipelor naționale. Chiar jucătorii 
care au manifestat încă formă slabă 
(Onisie, Constantin. Seredai, Dinu- 
lescu, Zavoda I, Copil) mai lasă 
speranța imei reveniri. Cît privește 
postul de stoper, indisponibilitatea 
momentană a lui Apolzan (bolnav) 
provoacă, e drept, emoții, dar sini 
soluții în caz de nevoie: Brinzei, 
Panait, Caricaș, Băcuț II. Să sperăm 
însă că Apolzan va reveni Ia timp 
în lot, după cum ne așteptăm și Ia 
revenirea lui Pereț și chiar la reve
nirea mai îndepărtată a lui Anton 
Munteanu, complet restabilit și cu n are 
ooftă de joc (la antrenamente trage 
minunat tccmai cu piciorul operat).

încheiem aceste rînduri exprimîn- 
du-ne regretul că întreruperea cam
pionatului se produce tocmai cînd ar 
fi putut să mai lumineze activitatea 
selecționerilor. Să sperăm că 
nramul pregătirilor loturilor va 
să suplinească într-o măsură 
cientă lipsa campionatului.

lipsă de elemente 
posturi. Voinescu, 
nesiguranței arata- 

Cozma, Crisnic 
Pahonțu, Sza-

pro- 
reuși 
stifi-

Fără îndoială că, cel mai interesant 
lucru legat de concursul Pronosport 
din această săptămînă este reportul 
(de la 4 concursuri} anterioare lipsite 
de 12 !) care a at'ns o cifră record: 
281.889 lei. încă de'.a anunțarea lui a- 
cfst report a ți fost ,împărțit“ de 
parttcipanți care, cu bucurie, au ci
mentat că prezența unui buletin cu 12 
t exultate exacte la concursul din 13 
octombrie ar determina mărirea fon
durilor parțiale de premii cu 
substanțiale: circa 70.000 lei 
premiul i; 8*.MH) Iei pentru 
II; 126.MO lei pentru premiul III ! A- 
reasta fără a pune la- „socotea
lă** și sumele ce vor fi atribuite în 
urma, depunerii variantelor, al căror 
număr — conform... pronosticurilor 
participanțiior — poate depăși cu ușu
rință un milion ! Mai este oare nevoie 
de argumente pentru a dovedi că la 
concursul din această săptămînă se 
vor înregistra premii de valoare? Nu 
o credem ! Faptul că suma reportului 
este aproape egală cu întreg fondul 
de premii al unui concurs special este 
suficient de convingător. Nu-i așa ?

cifre... 
pentru 

premiul

localitate formația 
Botev Vrața. Oaspeții 
cu 2—1 . (1—1).

(G. -Mflna/tt-coresp.)

telefon), 
a întîl- 
bulgară

*1 Numai meciuri de calitate 
Sportivitate) exemplară 
Nici un ahbitru corijent

|| O ganizări fără reproș

Astăzi și mîine in patru orașe ale 
țării (la București, Timișoara, CLuj și 
Arad) arbitrii vor chema la primele 
lor întreceri cele ma-i bune echipe de 
volei din țară: începe ediția 1957— 
1958 a campionatelor republicane, 
masculin și feminin, de vo'.ei.

Cele 20 de echipe participante s-au 
atenție pentru 

voleibalistic.
pregătit cu multă 
inaugurarea sezonului 
Griji au fost destule; completarea 
formațiilor, amenajarea sălilor, 
etc. De aceea, sperăm, dată fiind con
știinciozitatea pregătirilor, că meciu
rile care vor avea loc vor fi de o 
calitate superioară, așa cum ne au 
oferit voleibaliștii noștri deseori. 
De altfel, aceasta este nu numai dc- 
rința noastră, ci și a numeroșilor 
srmpatiza.iți pe care-i are voleiul în 
rindul amatorilor de sport. Cartea de 
vizită a voleiului romînesc este im
presionantă: locul 2 Ia europenele de 
!a București pentru băieți, același loc 
la mondialele de ia Paris atît pentru 
fete cît și pentru băieți. De aceea, 
exigența spectatorilor se îndreaptă 
mai mult decît Ia alte sporturi către 
voi, voleibaliști și voleibaliste.

Dar, mai sînt și alte dorinți.
Am dori să vedem anul acesta ar

bitraje de cea mai" bună 
cu arbitri secunzi sau 
fel de atenți ca și arbitrul principal; 
am dori ca meciurile să aibă !-cc 
in săli dintre cale mai bine utilate 
(in special la meciurile din provin
ce) și destul de nuri pentru ca spec
tatorii să nu mai stea chiar pe li
nia care delimitează terenul, î_ 
curcind astfel pe jucători; pentru ca 
voleiul să cîștige contingente nci de 
spectatori, am dori ea programul 
campionatului odată alcătuit, să nu 
mai fie dat peste cap ou reprogra- 
rr.ari de ultimă oră, ia ore imposibile, 
per.tTi ca meciurile să nu se mai 
dispute in fața a citorva inițiați care

M ii n e

etc.

calitate, 
„de co!ț“ la

în-

Reluarea campionatului 
de lupte pe echipe

Mîine se reia campionatul de lupte 
pe echipe. In București întrecerile se 
vor desfășură în sala Dinamo cu 
începere de 
în primul . ________________ __
luptătorilor echipei campioană, care 
la mijlocul < , 
pleca la Ankara. Dinamoviștii nu au 
— (inînd seama de configurația cla
samentului — o sarcină prea grea 
în fața modestelor formații Energia 
Baia Mare, Progresul București și 
Flamura roșie Cluj. In țară vor avea 
loc reuniuni la: Timișoara (Locomo
tiva Tim., Dinamo Satu Mare. Voința 
Tg. Mureș, C.C.A.), Arad (Energia 
Reșița. Energia Hunedoara, Energia 
Orașul Stalin, FI. roșie Arad), Cluj 
(Progresul Lugoj, Locomotiva Ora
dea, Energia Sinaia, Energia Cluj).

la ora 10 și vor ocaziona 
rind verificarea. _ formei

saptăminii viitoare vor

— dm întimplare — au aflat că 
în sala cutare la o.-a cutare are loc 
un meci de volei; am dori, în sfîrșit, 
ca forurile de specialitate să 3corde 
o mai mare atenție provinciei în ge
neral și echipelor fruntașe în spe
cial. pentru că nu trebuie să uităm 
că din totalul de 20, 11 echipe sînt 
din București! Foarte muiți dintre 
jucătorii care activează în prezent 
la București provin insă din echi
pele dm

Odată 
cepe să 
cări ale 
probate 
nit la Moscova, 
prevăd ca timpul de odihnă și timpul 
necesar pentru schimbarea unui ju
cător să nu depășească 30 secunde, 
ca și obligativitatea echipelor de a 
nu face mai rm£t de patru schim
bări în decurșuî unui set. Modifică
rile vor ccntribui— desigur — la o 
mai mare cursivitate a meciurilor.

Și acum citeva ultime informații 
cu privire la re'.usrea activității ecfd- 
pelor de volei: i

• Așa cum am anunțat în ziarul

țară.
cu acest campionat vor în- 
fie aplicate ultimele modifi- 
regulamentului de volei, a- 

de Congresul F.I.V.B. intru- 
Aceste modificări

de marți, echipa de volei Știința A- 
rad s-a desființat și în locul ei a 
fost introdusă echipa Energia „G. Di
mitrov" Arad, care va folosi aproape 
același lot de jucători ca și, Știința. 
Singura problemă care frămîntă ac
tualmente efectivul ară-dan este a- 
ceea a sălii. Pînă La definitiva rea- 
menajare a sălii din Arad, colectivul 
Energia se preocupă de refacerea ce
lei denumită Spartak, unde se vor 
disputa meciurile din primele etape.

® Recenta promovată in campio
natul feminin, Progresul Tîrgoviște, a 
anunțat că va disputa toate meciu
rile în care este organizatoare la 
Ploești, întrucît la Tîrgoviște nu e- 
xistă o sală suficient de mare pentru 
buna desfășurare a întîlnirilor debuna desfășurare a 
volei.

• Printre ultimele 
nunț»te se numără: 
de la Progresul C.P.C.S. la Știința 
I.C.F., Maria Crivăț de La Locomo
tiva București La Energia T.E.M., 
Dorina Nica de la Energia T E M. la 
Progresul C.P.C.S.

transferări a- 
Elena Corbearm

O luptă pasionantă la fileu, ace st judecător nemilos al măiestriei, 
voleibalistice. Una dintre acele faze la care sperăm să asistăm și să ne en
tuziasmăm cit mai des cu ocazia inau gurării campionatelor noastre de volei

Clasamentul înaintea primei etape 
din retur:
Dinamo București 15 15 • 0 38S: 30 ♦5
Energia Sinaia 15 13 1 1 159: 73 42
C.C.A. 15 12 1 2 146: 90 40
Energia Reșița 15 9 1 5 128:18? 34
Energia Or. Stalin 15 9 1 5 124:104 24
Progresul Lugoj 15 6 4 r 115:111 31
Energia Cluj 15 5 4 6 102:115 29
Voința Tg. Ifrureș 15 6 2 7 107:125 29
Energia Hunedoara 13 6 1 8 108:120 28
Locomotiva Tim. 15 5 3 7 108:123 28
Locomotiva Oradea 15 4 5 6 110:128 28
Energia B. Mare 15 5 2 8 100:124 27
Dinamo Satu Mare 1» 4 1 18 M:140 24
Progresul Buc. 15 4 1 18 97:135 24
FI. roșie Ckij 15 3 • 12 82:144 21
FI. roșie Arad 15 9 1 14 67:165 16

^^onosport
Dar lăsind pe seama participanțiior, 

a rezultatelor si a omologării — 
...concretizarea valorii premiilor, noi 
ne mulțumim să reamintim partlcipan- 
țUor că in Capitală concursul nr. 41, 
(etapa din 13 octombrie) se închide 
mîine duminică, la ora 12. Tuturor 
SUCCES!
• Plata premiilor de la concursul 

SPECIAL din 3 octombrie si concursul 
nr. 4e (etapa din 6 octombrie) contl- 
ruă in Capitală astăzi după amiază 
incepind de la ora 17. numai la Agen
ția Centrală Pronosport din Calea 
Victoriei nr. 9.
• lată acum programul concursului 

Pronosport nr. 42 (etapa din 20 octom
brie 1957) :

„MINUSURI" 
în catalogul handbalului

Ana Starck și Mora Windt s-au supărat(!?!) — 0 „ambiție- 
și... consecințele ei

După o pauză de trei săptămîni, 
cele două campionate republicane 
handbal de categoria A (mascuFn 
feminin) vor fi reluate începînd 
mîine. cind se vor disputa jocurile 
tapei a Via a turului. înainte însă 
de reîncepere, vom face citeva preci
zări legate de unele aspecte mai pu
țin plăcute de la jocurile disputate 
pînă în prezent.

■ In asaltul pentru ocuparea pri
melor locuri din clasamentul campio
natului feminin sînt angajate trei e- 
chipe: Flamura roșie Sibiu. Progresai 
St. roșu și Progresul M.I.C. Toate 
trei sînt formați) puternice, care prin- 
tr-o pregătire tactică corespunzătoa
re (mai puțin Flamura roșie Sibiu) 
știu să folosească avantajele create 
prin modificarea regulamentului de 
joc. Este un fapt îmbucurător ca și 
acela că o serie de alte echipe (Ști
ința Timișoara, Energia Reșița. E- 
nergia Codlea,- Flamura roșie Mediaș) 
se prezintă în actualul campionat în- 
tr un remarcabil progres.

Sînt însă unele formații (Progresul

de 
Și 

de 
e-

U.1LS.8. (eamp.

R.P. Polonă (B). 
— R.P. Romînă

Orașul Stalin, Progresul Tg. Mureș, 
Știința I.C.F.) pe care ne obișnuișerăm 
să le vedem în fruntea clasamentelor, 
și care acum se comportă slab. E- 
xistă și unele explicații. Spre exem
plu Progresul Orașul Stalin a p erdut 
două din jucătoarele de bază (Ana 
Starck și Mora Windt) care, supă
rate (?!?) pe faptul că nu mai smt 
chemate în lot. au retrjnțat la handbal 
(zic ele, pentru că noi avem impresia 
inversă: handbalul a renunțat la cî- 
teva... vedete!) și joacă acim bas
chet. Poziția justă adoptată de co
lectiv și antrenor in această chestiu
ne ne dă însă speranțe că Progresul 
Orașul Stalin va reveni printre frun
tașe. Așa după cum sintem convinși 
că și Progresul Tg. Mureș va ieși din 
..criză" in clipa 
elemente tinere 
vor mai căpăta 
de campionat.

■ Ne-au fost 
sancțiuni!

Dintre ele cea mai gravă și, pu
tem spune, curioasă ni se pace aceea 
primită de echipa feminină Energia 
Plcești care a pierdut toate jocurile, 
disputate pînă acum cu 0—6. Știți 
de ce? Pentru că a folosit-o pe ju- 
cătoarea Ileana Cazacu care nu era 
transferată regulamentar. Aceasta cu 
toate că antrenorul și colectivul au 
fost înștiînțațî in scris. In ciuda aces
tui fapt Iieana Cazacu joacă, iar E- 
nergia Ploești pierde, în serie, me
ciurile cu 0—6.

In afară de aceasta au mai fost o- 
mologate următoarele rezultate: Pro
gresul Bacău — Progresul Arad 
(masculin categoria B) 6—0 (Pro
gresul Arad a folosit pe jucătorul 
Cîndea care era suspendat). Energia 
Sibiu — C.S.A. Constanța (masculin, 
categoria B) 6—0 (echipa din Con
stanța nu a avut carnetele de clasi
ficare). Progresul Odorhei — Recolta 
Variaș 6—0 (Recolta Variaș 1-a folo
sit pe jucătorul I. Burger, care.era 
suspendat), C.S A. Constanța — Re
colta Variaș ambele echipe au pierdut 
meciul cu 0—6 pentru că au folosit 
jucători suspendați.

în care numeroasele 
introduse în echipă 
din rut:na meciurilor

anunțate și primele

știința

Dinamo *

I. R.P. Polonă
- mondial).

I». U.R.S.S. (B) -
III. Irlanda (Eire) 

(tineret).
IV. Energia Hunedoara

Cluj (cat. B>.
V. Progresul 

București (eat. B).
VI. Locomotiva Cluj — Energia Uz. 

tract. Or. Stalin (cat. B).
VII. Progresul Suceava — Energia 1 

Mai ploești (cat. B).
VIII. Dinamo Bacău — Energia Cîm- 

plna (cat. B).
IX. Energia Lupersi —■ Recolta Re

ghin (cat. B).
X. Progresul Sibiu 

Arad (eat. B).
XI. Metz

XII.

Focșani

Locomotiva

Sedan (camp, francez). 
Ales — Lyon (camp, francez). 
MECIURI DE REZERVA : 

Energia Arad — Energia Mediaș 
B).
Locomotiva Constanța — Energia 

Fâlticeni (cat. B).

A. 
(cat.

B.

Fond înîfînl de premii Pa concursul nr. M 2M.809 ’ei
SPORTUL POPULAR
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Concursuri atletice 
organizale 

de ziarul nostru
(Urmare din pag. 1)

Probele diferă și ele, după vîrstă. 
Concurenții „mici" se vor întrece pe 
80 m. plat, la săritura în înălțime și 
aruncarea greutății (3 kg. pentru fete, 
4 kg. pentru băieți). „Seniorii" vor 
participa la 100 m. plat. 500 m. plat 
(fete). 800 m. plat (băieți), 80 m. 
garduri, săritura în lungime, în înăl
țime, aruncarea greutății și la ștafetă 
4x100 m. In afara probelor specificate 
special, celelalte; sînt deschise fetelor 
ca și băieților.

Deci, toți cei dornici să participe la 
competiția organizată de ziarul 
SPORTUL POPULAR. în colaborare 
cu U.C.F.S. — oraș București, vor 
concura în concursurile de azi și 
mîine, pe școli, care au un caracter 
de antrenament. Pentru a concura în 
etapa a doua — concursurile de cali
ficare — veți preceda în felul urmă
tor: în dimineața zilei de 20 octom
brie, pînă la ora 9,30, vor funcționa 
la intrările stadioanelor pe care le vom 
anunța din timp, comisii de înscrie
re. Toți cei ce doresc să ia parte Ia 
concursuri se vor prezenta ta stadioa
nele cele mai apropiate de casă_ și se 
vor înscrie, luînd apoi startul în or
dinea indicată (pentru cat. I este per
misă participarea la o singură probă, 
pentru cat. a Il-a la două probe și șta
fetă) Performanța realizată va fi în
scrisă în foile de concurs, pentru fi
nale caltficîndn-se primii 10 clasați 
în fiecare probă, pe fiecaie stadion.) 
(iată, deci, folosul participării la în
trecerile de antrenament de azi și 
mîine) Concursurile finale se vor 
disputa la 27 octombrie, pe unul din 
marile stadioane ale Capitalei, toți 
parficipanții vor primi diplome .iar cei 
mai buni, premii.

Avem toate motivele să credem că 
dragostea manifestată de elevii Ca- 
p talei față de atletism va determi
na o participare largă, care va în
trece numărul de 2000 concurenți rea
lizat anul trecut. în cadrul Săptămînii 
atletismului școlar, organizate de 
„SPORTUL POPULAR" Sintem con
vinși că vom reîntîlni pe stadioane pe 
cei mai mulți dintre tinerii pe care 
i-am cunoscut anul trecut și fără în
doială că fiecare dintre ei va veni 
însoțit de cîțiva colegi: Uan acum, 
stadioanele și cronometrțle, ruletele 
și... obiectivele aparatelor de fotogra
fiat vă așteaptă. Succes!

Doi martori ai campionatelor niondiafe ne vorbesc despre

COMPORTAREA SCRIMERILOR ROMINI
In continuarea articolului — cu același titlu — apărut în ziarul nos

tru de mărfi 8 octombrie, facem loc opiniilor antrenorilor .4. \~lcea și E. 
Meșter privind evoluția seri merilor noștri la campionatele mondiale de la 
Paris. înainte de a da cuvîntul celor doi martori oculari ai mond-alelor, 
precizăm că aceste discuții — deși toate au o prezentare critică — nu au 
rolul să diminueze succesele sportivilor noștri la grandioasa competiție, ci, 
evidențiind unele lipsuri, să contribuie la lichidarea cauzelor care frînează o 
dezvoltare în scrimă pe măsura posi hilităților.

A. V1LCEA: Neînțelegerile dintre 
antrenori ne țin în loc.

— Am aflat că au fost purtate 
mult? discuții în țară cu privire la 
alcătuirea echipei feminine. In pri
mul rnd precizez că Uniunea Sovie
tică și Ungaria au ieșit din finală 
pentru că neținînd scama de progre
sul ftoretistelor din diverse țări au 
prezentat formațiile secunde în me
ciurile din eliminatorii. Noi nu am vrut 
să avem vreo surpriză în înt'lnirea 
cu Luxemburgul și de aceea am 
menținut cvartetul care mersese bine 
în meciul precedent cu Franța. In 
plus, am ținut seama de faptul că o 
echînă care dă randament nu se 
schimbă si că Luxemburgul prezenta 
o formație foarte bună și curajoasă. 
M’c'kI, cîștigat dificil cu 11—5 a 
confirmat justețea punctului nostru 
de vedere. Vreau să' adaug la acest 
capitol că era bine ca antrenorul 
Angelo Pellegrini să însoțească e- 
chipa de a cărui pregătire se ocupa
se în exclusivitate în ultimul timp.

In absența sa însă, nu am fost de 
acord să plec de acasă cu lecția în
vățată pe de rost, adică cu formația 
fem’nină alcătuită pentru fiecare diti 
întîlnîrile probabile, fără să se cu
noască situația din sala de concurs 
(ce echipă întîlnim, care este stadiul 
ei de pregătire, care este formația ce 
o aliniază și mai cu seamă, care este 
dispoziția trăgătoarelor noastre la 
ora meciuiui). Diferitele puncte de 
vedere ale antrenorilor, fiind cunos
cute de către trăgătoare, au creat o 
atmosferă neprielnică unei bătălii a- 
țît de înverșunate, a cauzat unele 
ieșiri ne la locul lor într-un colectiv 
disciplinat De altfel, dezbinarea și

TIBOR KOMLOS (R P Ungară) DRUMUL VITEZEI
(Primul salon internațional de artă fotografică al R-P.R.)

C, Bozdoghină a cîștigat semifinala de șah 
de la Timișoara

In aceste zile, șahiștii participant 
la semifinalele campionatului republi
can dau ultimul asalt pentru obținerea 
dreptului de a intra în finală.

La Timișoara, întrecerile au și luat 
sfîrșit. Se cunosc cei patru participan- 
ți în finală, desemnați-în această gru
pă. Pe primul loc s-a clasat, surprin
zător, tînărul șahist de categoria I-a 
C. Bozdoghină din București-, care cu 
I2*,'? puncte (din 16) a lăsat în urmă 
adversari redutabili, ca Gunsberger 12 
p.,'Partos și Suta 11*/3 p. In continuare, 
clasamentul final este următorul: Er- 
dely 10. Fischer și Țucă 9'\, Tocăniță 
9. Deneș și Palterer 8','2, la'.icso T/2. 
Ardeleanu 6. Lazăr și Olteanu 5. 
Zbarcea 4. Bacu 31 ■. și Adam 2i;2.

In* grupa de la Sibiu, — după cum 
ne comunică corespondentul nostru M. 
Vlădoianu — înaintea ultimei runde, 
se pot considera calificați: Radovici 
13'/-, Szabo și Negrea 13, Costea 12y2. 
Pentru locul 5 luptă Pavlov ți Pușcașu 
12. Pal! 11. La distanță se află fostul 
finalist Gavri’-ă II cu 9*/? p.

★
Serpifinala din Capitală, care pro

gramează astăzi după amiază ulti
ma rundă, promite un. finiș extrem 
de interesant, JiWr-adwvăr, dacă pa

neînțelegerile dintre antrenori au 
știrbit întotdeauna mult din poten
țialul scrimei noastre, fiind speculate 
la maximum de unii trăgători a că
ror conștiinciozitate este îndoelnică.

E. MEȘER: Conștiinciozitatea nu 
a fost prezentă pînă la sfirșitul con
cursului.

— Unele rezultate mediocre (ex
plicate de o pregătire nesatisfătă- 
toare) au la bază antrenamentele to 
tal insuficiente din colectivele sporti
ve, metodele diferite de instruire de 
la secție La secție și de la antrenor 
la antrenor (metode, pe alocuri, em
pirice) și lipsa de conștiinciozitate 
din partea unor trăgători. Și cu a- 
ceastă ocazie am avut dovada că 
unii sportivi muncesc, sînt discipli
nați, ascultători, pînă în momentul 
în care își văd asigurată participa
rea în concurs, pentru ca apoi să se 
lase furați de ambianța nouă în care 
ajung înlocuind obligațiile concuren
tului cu plăcerile omului în voiaj. 
Astfel de preocupări a avut în prin
cipal Cornel Pelmuș și de aceea re
zultatele sale au rămas în urma po
sibilităților. Prin specificul scrimei, 
întrecerile la 4 probe — individuale 
și pe echipe — se întind pe o lungă 
perioadă de timp, din care cauză cei 
care vin de la început și concurează 
spre sfîrșit au creat toate condiții
le ca să iasă din atmosfera compe
tiției. Cred că pe viitor, atîta vreme 
cît conștiinciozitatea trăgătorilor ră- 
mîne la actualul nivel scăzut, depla
sarea echipelor trebuie să se facă în 
apropierea datelor la care se concu
rează, plus o scurtă perioadă de a- 
climatizare.

A. VILCEA: Avem nevoie de un 
Iot mai larg la sabie.

— Echipa noastră de sabie clasată 
I¥: locul V—VI a debutat bine. Pu

tru jucător: și-au asigurat califica
rea în finală (este vorba de Drimer, 
lider cu 15'A puncte, Reieher, Creții- 
lescti și Soos, fiecare cu cîte 137» 
puncte), în schimb pentra a cunoaște 
cel de al cincilea finalist, va trebui 
să așteptăm rezultatele acestei ulti
me runde și eventual, în plus, calcu
larea coeficientelor Soneborn—Ber
ger. Pretendenți sînt L’rseanu și Sei- 
meanu care au fiecare 12'/» puncte. 
Urmează în clasament: Rotaru II1/». 
Zetlin 11. Menas 10*/»
LUPTA SE COMPLICA IN FRUN
TEA CLASAMENTULUI FINALEI 

FEMININE
PLOEȘTI 11 (prin telefon). — 

Partida centrală a rundei a 7-a 
Desmireanu—Giuroiu s-a întrerupt 
cu avantaj pentru prima. In caz de 
victorie, Maria Desmireanu egalea
ză pe Lidia Giuroiu cu 57» puncte. 
Cum Rodie» Manolescu și Irina Tzi- 
trqn au făcut remiză între ele, iar 
Elena Goian și Veturia Simu au cîș
tigat partidele respective, toate a- 
ceste jucătoare totalizează cîte 5 
puncte.

I. Oprescu-cotesp.

team obține mat mult, dacă forma
ția era completă. Pentru * scăpa pe 
viitor de improvizații în alcătuirea 
echipelor, este cazul să alcătuim și 
la această probă — repetind expe
riența cu reprezentativa de floretă 
— un lot republican ceva mai larg, 
cu elemente tinere de mare perspec
tivă, corespunzătoare din toate punc
tele de vedere. La individual am a- 
vut neșansa ca Tiberiu Bartoș, care 
începuse excepțional concursul (două 
tuse primite în cele 5 asalturi elimi- 
nalorii), să fie obligat să abando
neze din cauza unui accident stupid 
la picior suferit în timpul încălzirii.

E. MEȘTER: Enervarea ne-a creat 
multe neplăteri.

— Nervozitatea trăgătorilor ne-a 
cauzat și de această dată multe ne
plăceri. La Viena și Ia Moscova în 
vara ce a trecut, echipa de floretă a 
impresionat prin tinerețea și omoge
nitatea sa. iar Iosif Zilahi a fost 
trăgătorul de nădejde. ,*La Paris, o-- 
mogenitatea a lăsat de dorit. Tănase 
Mureșan și Sorin Pontaru s au com
portat bine dar Zilahi, Tapalagă' și 
Csipler s au complicat în acțiuni 
confuze, sortite insuccesului. In plus, 
primii doi s-au lăsat copleșiți și de 
o inexplicabilă nervozitate. Acești doi 
trăgători confundă dirzenia. comba
tivitatea. insistența, cu crisparea și 
enervarea, ceea ce anulează toate 
resursele lor tehnice și fizice.

A. VILCEA: Individualizarea nu 
trebuie confundată cu favoritismul.

— Am fost martor și la cîteva a- 
titudini de vedetism cu ocazia aces
tor mondiale. Dfe exemplu, retragerea 
din concurs a lui D’Oriola pentru că 
nu era sigur de... primul loc. S-ar 
putea întîmpla să avem și noi ase
menea situații dacă continuăm să 
confundăm individualizarea antrena
mentului cu favoritismul. Una este 
să individualizezi pe planșă lecția 
Măriei Vicol în funcție de nevoile și 
posibilitățile ei și alta este să-j cre

TINARUL DINAMOVIST (băieți) 
Șl VOINȚA GHEORGHIENI (fete) 
CAMPIOÂNE REPUBLICANE DE

BASCHET LA JUNIORI
Finalele campionatelor republicane de 

baschet pentru juniori s-au încheiat cu 
victoria echipelor Tînărul Dinamovist 
București, la b’ăieți și Voința Gheor- 
ghieni, la fete. Clasamentele complete 
ale finalelor se prezintă astfel: BĂIEȚI: 
1. Tînărul Dimenovist București, 2. 
Progresul Tg. M'^reș. 3. Tînărul Dina
mo vist Satu Mare. 4, Tînărul Dinamo - 
vist Oradea, 5. Știința Rîmnicu Vîlcea; 
FETE: î. Voința Gheorghieni, 2. Voința 
Cîmpukmg Moldovenesc, 3. Tînărul Di
namovist Arad. 4. Progresul ICO Ora
dea. 5. Tînărul Dinamovist Iași.
ECHIPELE DE POPICE IȘI DE

SEMNEAZĂ FINALISTELE
Campionatul republican pe echipe la 

popice se apropie de faza finală.. De 
Itmi (14-16 oct. ia femei și 14-17 oct. la 
bărbați) se va desfășura etapa inter- 
reriunl.

Finala va avea loc la PIoești. între 4-9 
noiembrie a.c., unde vor participa în 
cadrul unui turneu toți câștigătorii de 
serie.
„CURSA PRIETENIEI" LA CICLISM

TIMIȘOARA 11 (prin telefon). — Joi 
s-a desfășurat a III-a etapă a competi
ției cicliste „Cursa prieteniei’’ pe ruta 
Timișoara — Mor vița — Timișoara (120 
km.).

După trei etape ordinea în clasamen
tele generale este următoațrea: Indivi
dual: Gh. Vicas (Oradea) 12 h. 30:45, 2. 
Ion Bitang (Tim.) 12 h. 39:20, 3. N. Drez- 
dan (Tim.) 12 h. 34:25; Echipe: 1. Ti
mișoara 37 h 34:25, 2. Oradea 38 h. 
23:17.

AL. GROSS — coresp.

CICLISM
Luni 14 octombYie, ia ora 17, are loc 

la sediul ziarului „Sportul popular" din 
str. C. Miile 17, o ședință tehnică pen
tru organizarea competiției cicliste de 
pistă „Cupa Sportul popular". Sînt in
vitași toți antrenorii asociațiilor care 
doresc să participe la această compe
tiție.

SURPRIZE IN FINALELE COMPE
TIȚIEI DE VOLEI DIN CAPITALA

Competiția de volei organizată de 
Secția Sport a C.C.S. în cinstea celui 
de al IV-lea Congres Mondial al Sindi
catelor și rezervată echipelor bucurește- 
ne a luat sfîrșit joi după-amiază eu o 
mare surpriză: în finala întrecerilor
masculine tînăra echipă a Progresului 
I.T.B. a întrecut fără drept de apel 
rutinata formație a Locomotivei cu 3-0 
(12. 14, 15).

Pentru locurile 3-4 s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Progresul CPCS- 
Locomotiva Gara de Nord II 3-0 (11, 
4, 7) — feminin. Energia T.E.M. — FI. 
roșie M.I.B.C. 3-2 (11-15, 15-12. 16-18.
15-7. 15-C) — masculin. (TR. I.).
FINALELE CAMPIONATELOR DE 

VOLEI ALE JUNIORILOR
Intre 16 și 20 octombrie vor avea 

loc la PIoești întâlnirile finale ale ce’or 
mai bune echipe de volei — juniori și ju
nioare.

ezi un regim preferențial in timpul 
programului general de antrenament. 
O asemenea situație a fost prezentă 
în perioada de pregătire pentru 
Jocurile de la Moscova și pentru 
mondiale, fapt care a determinat ci 
Maria Vicol să ajungă la Paris cu 
o pregătire fizică inferioară posibili
tăților ei și obișnuită cu un regim 
de viață diferit de cel cerut de efor
turile și condițiile unei astfel de 
competiții. De exemplu. Maria Vicol 
nu obișnuiește să mănînce în ziua 
întrecerilor, ceea ce mă determină să 
întreb de unde își ra resursele pen
tru o dispută care durează peste 10 
ore pe zi. timp de 3—4 zile In plus, 
„toanele" sale au continuat să ne 
foace feste și la Paris. A avut am
biția să' învingă pe floretistele Italiei 
care se conturau campioane mondia
le și le-a întrecut pe toate. In rest 
însă, nici o ambiție din partea aces
tei trăgătoare care poate tot atît de 
bine ca și Olga Orban să se încu
nuneze cu titlu! mondial. De ce nu 
vrea? Pentru că mofturile ei fac ca
să foarte bună cu alintările noastre. 
La stadiul valoric a! seri merilor noș
tri, socotesc că ei nu mai trebuie 
lăsați să lupte după bunul plac, ci 
arătindu-li-se că au toate condițiile 
și toate calitățile, să li se pretindă 
un anume rezultat. Cui nu va con
veni acest mod de lucru este bine să 
cedeze tecul altuia care știe să- 
vrea 1

*

Acestea sint principalele constatări 
după evoluția noastră la mondiale. 
Socotind că scrimerii noștri au ajuns 
la un stadiu în care își pot permite 
să privească spre laurii titlurilor de 
campioni ai lumii, am insistat în 
discuția noastră asupra laturilor ne
gative, pentru a ne exnlica curioasa 
linie oscilatorie a rezultatelor de la 
Paris. Cauzele care ne-au împiedicat 
să vorbim astăzi despre' un succes 
deplin sînt desigur lesne de îndepăr
tat, mai cu seamă dacă trăgătorii 
noștri vor aprecia la justa lor va
loare posibilitățile de care dispun și 
vor înțelege să muncească conștiin
cios pentru valorificarea iar.

CAMPIONATE REPUBLICANE
HANDBAL

Mîine se vor disputa următoarele 
jocuri;

Masculin categoria A (etapa a Vl-a 
a turului) BUCUREȘTI: C.C.A.-F1. roșie 
Cisnădie; JTMBOLIA: Recolta-Energia 
Timișoara; SIBIU: Voința-Dinnmo ora- 
șui Stalin; PLOEȘTI: Energia—Știința 
I.C.F.; IAȘI: Știința-Energia Reșița;

Feminin, categoria A (etapa a Vl-a 
a turului) BUCUREȘTI: Progresul St. 
roșu-Energia PIoești; CODLEA: Ener
gia-Progresul Tg. Mureș; REȘIȚA: 
Energia—Știința I.C.F.; MEDIAȘ : Fi. 
roșie-Progresul M.I.C.; STGHIȘOA'RA: 
FI. roșie-Fl. roșie Sibiu; ORAȘUL STA
LIN: Progresul-Știința Timișoara.

Masculin, categoria B (etapa a VII-a 
a turului) BUCUREȘTI: Locomotiva
G.N.-Dinnxno Bueurești; BACĂU: Pro-; 
greșul-Energia I.C.M. Reșița; TG. MU
REȘ: Dinamo-Energia Sibiu; VARIAȘ: 
Recolta-»® tUnța Galați; SIGHIȘOARA: 
Voința-Progresul Arad: ODORHEI:
Progresul-C.S.A. Constanța.

RUGB!
Joc internațional: PLOEȘTI: Energia- 

selecționata Varșoviei. Jocuri în cate
goria A. BUCUREȘTI: C.C.A. — Loco
motiva Griylța roșie; Locomotiva P.T.T. 
— Progresul F.B.; Dinamo Buc. — Ener
gia Republica; Știința Inst. Mine — 
Ploesti ; PETROȘANI : Energia—Ener
gia Î.S.P. .

jocuri în categorii» B. IAȘI: Știința — 
Progresul Tecuci; ORAȘUL STALIN: 
Flamura roșie — Știința Galați; BRAT- 
LA: Energia — Energia Bîrlad; CLUJ: 
Voința — ...Știința Timișoara: TîRNĂ- 
VENI: Energia — Energia Hunedoara; 
CONSTANTA: Energia — Energia
M'.T.D.; BUCUREȘTI: Dinamo II — 
Energia Lupeni; Energia Mine — Știința 
I.M.F.; Progresul I.A.S. — Progresul 
Sibiu.

Tends de masă: campion: tul republi
can pe echipe. Tg. Mureș: Dinamo — 
Flamura roșie București (m), Arad: 
Voința — Energia București (m); Reșița: 
Energia — Progresul Satu M re (m); 
Oradea: Fl. roșie — Energia Bucu
rești (f).

Lupte: prima etapă a returului cam
pionatului republican. Timișoara, Cluj» 
Arad.

VOLEI "
PROGRAMUL PRIMEI ETAPE I
FEMININ: Locomotiva Buc. — ărfl 

nergia T.E.M. Buc.; Știința Ti^H 
șoara — Progresul Tîrgoviște; DinaR 
mo București — Voința Orașul Stai-, 
lin; Flamura roșie Cluj — Voința 
Sibiu; Progresul C.P.C.S. — Știința i 
I.C.F.

MASCLUIN: Energia Arad — Pro
gresul I.T.B. București; Locomotiva 
București — Locomotiva Craiova; 
Din*«no București — Energia Orașul 
Stalin; Energîa București — Știința 
Cluj; Flamura roșie București — 
C.C.A.

In Capitală
AZI

Tir: Poligonul Tunari ora 9: „Cupa 
A.V.S.A.P.”.

Atletism: Stadionul Republicii ora IC 
și ora K: Campionatul republican de 
decatlon, pentatlon, triatlon și ștafetă

Box: Sala Glvleeti, ora 19,30: Intîlnirea 
dintre Locomotiva T.C.C.F. — Energia 
Cîmpfna. Sala N"?o-Tce-d«n ora 19' 
Cupa „7 Noiembrie”.

C.îlirie: Bara hipică Gh. Gheorghiu 
Dej ort 9 șl oca 13: campionatv! re^fl 
bilcan de dresaj și obstacole.

Caiac-canoe: Snagov ora 9: campîoru^ 
tul republican de fond.

Fotbal: st «Honul Dinamo-Obor ori 
15,15: Dtnamo 6 — Itocomotiva Con
stanța.

Polo: Ștrandul .,Dante Gherman” - 
meciuri în cadrul „Cupei București” 
ora 17: Oianda-R.D. Germ-nă: ora 18 
Pol<*ifa-Romînia, ora 19: R.P.F. lugo 
slavia-Ungarla.

MiME
Tir ; Poligonul Tunari ora 9: Cup 

A.V.S.A.P.
Atletism: Stadionul Republicii ora 9,5 

și ora 15: campiona’iul republican d 
decatlon, pentatlon, triatlon și ștafeti

Lupte: Prima etapă a returului can 
pionatului republican: sala Dinamo oi 
10.

Călărie: Baza hipică Gh. Gheorghii 
Dej; ora 9 și ora 15: campionatul repi 
blic'-n de dresaj și obstacole.

Box: Sala Mw-Tze-dun ora 10 „Cur
7 Noiembrie”.

Caiac-canoe: Snagov ora 9: campion 
t<ul republican de fond.

Polo: Ștrandul „Dante Gherman” m 
ciuri în cadrul „Cupei București”: o 
16: R.D. Germană-Polonia; ora 17: R.P. 
Iugoslavia-Olanda; ora 18: Romînia-U 
garia.

Tenis do masă: Campionatul repub 
can pe echipe: Știința București-Pr 
greșul F.B. București (m) ora 10 s? 
Inst. de Petrol și Gaze; Voința Buc 
rești-Progresul Cluj (m) ora 11 si 
Voința str. Austrului 33; Șttiința Buc 
rești-Progresui F.B. București (f) ora 
sala Inst. de Petrol și Gaze; Voii 
București-Progresul Cluj (f) ora 10 si 
Voința str. Austrului 33.

Rugbi : Jocuri în categoria A. Tei 
Progresul F.B., ora 10,30: C.C.A.-Lo< 
motiva Gr. roșie; teren P.T.T. ora 15, 
Locomotiva P.T.T.-Progresul F.B.; tei 
Dinamo ora 15,30: Dinamo Bucure 
Energia Republica; stadionul Tinere 
Iui (teren IV) ora 15,30: Știința Inst. 
mine—PIoești ; Jocuri în cate
ria B. Stadionul Tineretului (teren 
ora 10: Progresul I.A.S. Bucure
Progresul Sibiu; ora 15,30 Dinamo 
Energia Lupeni; teren III ora 15 
Energia Mine-Știința I.M.F.

Handbal: teren CAM Belvedere 
10: Progresul St. roșu-Energia Plo 
(f. cat. A); ora 11 CCA-F1. roșie i 
dădie (m. cat. A); teren Giulești I 
16 Locomotiva G.N.-Dinamo Bucur 
(m. cat. B).



Pe patinoarul de vara de la Sokolniki
Patinoar 

care parcă
vor- 
din 
mai 
zile

de vară/. Două cuvinte 
nu stau bine alături. Și to

tuși ele au devenit curente în 
birea oricărui iubitor de sport 
Moscova. Intr-adevăr, septembrie 
dăruia încă moscoviților ultimele
văratice, cînd s-au deschis porțile pa
tinoarului artificial din parcul Sokol
niki. Ce plăcere, să patinezi numai 
în cămașă, bucurîndu-te de razele 
de ale soarelui!... Numai pentru 
cheiști, bucurja de a fi pe gheată 
de curb’d este umbrită poale de

luînd metroul de Sokolniki au venit 
să populeze tribunele patinoarului de 
vară. Hotărîrea lor a fost pe deplin 
răsplătită, fiindcă jocul hocheiștilor 
s-a arătat și în acest an plin de mă
iestrie și forță.

Campionii de anul trecut, echpierii 
Aripilor Sovietelor din Moscova, s-au 
lovit de o rezistență dîrză din partea 
primilor lor adversari și, de pildă, 
chiar tînăra echipă Dinamo Novosi
birsk a reușit să introducă 4 pucuri 
în poarta apărată de Boris Zapria-

rea de două ori a campionatului mon
dial. Așa sînt portarul Pucîcov, fun
dașii Sologubov, Tregubov, Ukolov, 
înaintașii Loktev, Cerepalov, Volkov. 
„Aripile Sovietelor" posedă o forma
ție în general tînăra, dar care nu e 
eu nimic inferioară foștilor campioni. 
De pildă linia de atac Gurîșev-Bîci- 
cov-Hlîstov este poate cea mai „te
mută" din campionat și va figura cu 
siguranță; în viitorul lot al naționalei.

Cortfruntarea celor două formații a 
prilejuit un spectacol deosebit și deși 
Aripile Sovietelor și-au adjudecat vic
toria îa un scor categoric (9—2), nu 
se poate spune că în viitoarele 
meciuri pe care le va avea de 
ținut împotriva aceleiași ȚSKMO, 
cina sa va, fi ușoară.

Nu trebuie neglijate 
îitățile celorlalte două 
Moscova — Dinamo (cu 
rov, Kuzin în formație)
tiv — care și ele participă cu șanse 
apropiate pentru titlul de campioană 
a U.R.S.S.

trei
sus-
sar-

nici posibi- 
echipî din 

Krîlov, Uva-
și Lokomo-

Șahul romînesc peste i hotare
• TROiANESCU SE PREGĂTEȘTE SĂ IA PARTE LA TURNEUL 

ZONAL DE LA WAGENINGEN (Olanda) © C1OCJLTEA A OBȚI
NUT NOI SUCCESE IN IUGOSLAVIA
Activitatea internațională a șahiști

lor noștri va cunoaște un punct de 
virf la sfirșitul acestei luni, cîrhd la 
Wageningen (Olanda) va începe un 
nou turneu zonal din cadrul prelimina
riilor campionatului mondial de șah. 
Intr-adevăr, la acest concurs este în
scris și reprezentantul țării noastre, 
maestrul internațional dr. O. Troianes- 
cu, campion republican pe anul 1956. 
Iubitorii de șah neerlandezi, care ds 
curînd au avut prilejul să c moașeă 
nivelul ridicat al șahului nostru femi
nin, — demn reprezentat la campiona
tele mondiale de la Emmen, prin Ma
ria Pogorevici și Margareta Teodores- 
cu, — vor urmări 1 
dintre cei mai buni jucători ai noș'ri. 
Desigur, sarcina maestrului Troianes- 
cr nu este ușoară, fiindcă la 26 octom
brie urmează să ia startul Ia Wagenin
gen un grup foarte select de partici- 
panți. Este suficient să cităm numele 
unor Stahlberg, Larson, Olafson, Tri- 
funovici, ca să ne dăm seama de forța 
acestui turneu zonal. Să sperăm că 
Trbianescu va ști să-și pună în valoa
re bunele sale posibilități și va culege

rezultate pe măsura forței sale de joc. 
Fină la începerea turneului de la 

Wageningen, să relatăm despre per
formanțele obținute peste hotare de 
alt reprezentant al șahului nostru. Este 
vorba de proaspătul maestru interna
țional Victor Ciocîltea, care s-a în
tors recent din R.P-F. Iugoslavia, cu 
noi succese adăugate palmaresului său.- 
In-tre 23 și 29 septembrie, Ciocîltea a 
luat parte Ja un turneu „sistem elveți
an", desfășurat în orășelul P'rtoroj. 
Cei 22 participant au fost angajați în 
6 runde, primul loc revenind marelui 
maestru S. Gligorici, care a cîștigat 
toate partidele. V. Ciocîltea a avut o 

acum și pe unul comportare mai mult decît onorabilă, 
............................clasindu-se (cu 4 puncte) pe locul II- 

VI, pe care-1 împarte cu iugoslavii 
Puc, Janosevici, Stupțca și Branicki 
(R.P. Polonă). In continuare s-au cla
sat; Vidmar Jr., Kristie 31/-., Tomo- 
vici, Vukovici, Longer, Ivkovici 3. Ma
estrul Ciocîltea a mai participat la un 
turneu de șah-fulger organizat de clu
bul. Slavia Belgrad, clasîndu-se pe pri
mul loc cu 10 puncte (din 13 oosibile).

Meci greu pentru C-C.A. în Cupa Campionilor Europeni

BORUSSIA DORTMUND o echipă fără vedete, dar 
cu o mare putere de luptă

La Moscova, campionatul de ho chei este in plină desfășurare. Ca a- 
cest prilej hocheiștii sovietici se preg âtesc și pentru sezonul internațional 
care se
cesitatea 
obișnuit 
cum.

Jocurile oficiale de hochei pe gheață 
au început la Moscova în ziua de 22 
septembrie, data deschiderii campio
natului unional. In acest an, întrece
rea celor mai buni hocheiști sovietici 
s-a desfășurat după o formulă nouă. 
Campionatul a fost despărțit în două 
etape, una preliminară și turneul fi
nal. La start au fost prezente 16 echi
pe, desemnate pe baza rezultatelor 
din sezonul precedent Intîlnirile pre
liminare s-au desfășurat în patru 
grupe de cîte pztru echipe, fiecare 
dintre acestea urmînd să susțină cîte 
două meciuri cu fiecare 
mele două clasate din 
au cîștigat dreptul de 
în turneul final, pentru 
pioană a U.R.S.S. pe anul 1957— 58. 

I Intîlnirile preliminare s-au desfă
șurat în mijlocul unui interes cres- 
cînd al maselor de iubitori de sport, 
care adesea au „trădat" fotbalul și

anunță deosebit de bogat. 
îmbrăcării echipamentului 

care le pare mai greu a-

susține pri- 
la Manchester 
la limită, 
revanșă,
discreție

adversar. Pri- 
fiecare grupă 
a S2 întrece 

titlul de cam-

gaev. Dar înaintașii echipei moscovite 
au înscris la rîncjul lor 7 goluri, asi- 
gurîndu-și astfel victoria. Este de 
notat că deținătoarea titlului a ter
minat neînvinsă turneul preliminar.

La 1 octombrie au fost cunoscute 
cele opt echipe participante la turneul 
final. Eh sînt Aripile Sovietelor Mos
cova, ȚSK MO, Dinamo Moscova, Lo
komotiv Moscova, SKVO Leningrad. 
Avangard Celiabinsk, Avangard Le
ningrad și Torpedo Gorki. Întrecerea 
acestora a început duminica trecută 
și trebuie să menționăm că ea va fi 
de durată, deoarece în finală jocurile 
se vor desfășura în patru tururi.

Primul meci al turneului final, des
fășurat duminică la lumina reflectoa
relor, a oferit iubitorilor de hochei 
toate caracteristicile unui derbi. Se 
întîlne2u două echipe, considerate în 
acest moment ca fruntașe ale hoche
iului sovietic: Aripile Sovietelor și 
ȚSKMO. In aceasta din urmă joacă 
mulți hocheiști din „vechea gardă" 
ale căror nume sînt legate de cuceri-

Borussia 
mul meci 
și pierde 
3—2. In 
dele au la 
treaga partidă, dar 
reușesc să înscrie 
un punct. Meciul a 
sfîrșit cu un scor 
astfel îneît Borussia 
pierde calificarea pentru 
turul următor. Totuși, 
impresiile cunoscuțiior in
ternaționali de la Man
chester (Edwards, Tay
lor) și ale 
echipei, Matt 
fost dintre 
bune.

Intr-adevăr 
chipe din R.F. Germană 
au arătat valoarea și 
constanța Borussiei Ea 
a cîștigat anul acesta 
pentru a doua oară titlul 
de campioană a R.F.G.! 
Si ca să cîștigi titlul de

UN TRANSFER CURIOS

Ați auzit desigur de fostul căpitan 
al naționalei de fotbal a Belgiei. Jeff 
Mermans, sau poate l-ați văzut chiar 
jucînd la București acum 2 ani. La ret 
35 de ani ai săi. Mermans s-a hotărit 
să se retragă din clubul S. C. Ander
lecht (care activează în prima divizie}, 
cu scopul de a-și termina cariera în- 
tr-un c’ub de categoria lll-a. Pină a- 
r.um nimic neobișnuit. Ciudată este, 
însă, o clauză contractuală care a fost 
inclusă în convenția încheiată intre 
cele două cluburi. Se menționează că 
S. C. Anderlecht eSle de acord cu 
transferul lui Mermans la clubul Olse 
Marxen. numai cu condiția ca fostul 
internațional să joace in meciurile in
ternaționale la... Anderlecht.

PREMIU SPECIAL PENTRU CEA 
MAI BUNA LINIE DE ATAC

Federația franceză de fotbal a hotă- 
rit să acorde un premiu special pentru 
rea mai hună linie de a'cc a campio
natului Franței. Premiul va fi oferit 
acelei echine care va înscrie cele mai 
multe goluri în actualul campionat, 
r'oate în felul acesta liniile de a'ac 
vor fi mai eficace!

DOUA RECORDURI ALE OREI
Firește, nici unui amator de ciclism 

nu î-a scăpat știrea că recordul orei 
a [ost ameliorat acum clteva zile de 
francezul Roger Riviere. Puțini sînt 
însă aceia care știu că în aceeași zi pe 
pista velodromului Vigorelli din Mi
lano, a mai căzut un record al orei, 
acela feminin. Autoarea : tînăra Rente 
Vissac (FrantaY Pînă r.înd acul cel 
mare al ceasornicului a parcurs un ca-

Sorții au hotărît ca primul adver
sar al echipei C.C.A. in „Cupa 
Campionilor Europeni" să fie echipa 
vest-germaaă Borussia Dortmund.

Pentru noi, această echipă a fost pînă 
nu de mult complet necunoscută, cum 
de altfel era puțin cunoscută chiar 
în R.F. Germană. în ultimii ani, însă, 
mai exact din 1954, Borussia Dort
mund a devenit „spaima" tuturor ce
lor 76 echipe care activează în cele 
cinci serii de categorie superioară ale 
campionatului R.F.G. In 1954 și in 
1955 Borussia Dortmund se califică în 
finaia campionatului, dar nu reușește 
să cîștige titlul suprem. F.C. Kaisers
lautern, pe atunci în mare formă, a- 
vînd în formație pe internaționalii 
Fritz și Ottmar Walter, Liebrich, Ec
kel — obține de două ori consecutiv 
(1954 și 1955) titlul de campioană a 
țării irrvingînd Borussia Dortmund în 
finale memorabile prin dramatismul 
lor.

In 1956, după ce a cîștigat seria 
„Grupei Vest", Borussia intră în tur
neul final și învingînd în meciul deci- _
siv pe Karlsruhe S.C. cu 4—2, cîștigă campioană a acestei țări 
pentru prima oară campionatul R.F.G.1 
Acest titlu îi dă dreptul să participe 
în „Cupa Campionilor Europeni" unde 
sorții nu se arată prea binevoitori. In 
primul tur, ea a fost programată cu 
una din cele mai bune formații din 
Europa, campioana Angliei- Man
chester United

antrenorului
Busby, 
cele

nu e lucru tocmai ușor- 
Să nu uităm că pentru a 
obține acest titlu Borus
sia a trebuit să susți
nă 34 jocuri în mai 
puțin de 7 luni! Pentru un 
asemenea „tur de forță" 
trebuie să ai o pre
gătire fizică excelentă.

Max Mihalek stoperul echipa Boruss ia Dortmund 
este unul din cei mai buni jucători ai campioanei 
R. F. -Germane.

multa

O GLUMA CARE NU SE UITA

dran întreg, ea a pedalat pe pistă de-a 
lungul distantei de 38.569 km

RISIPA DE... MERF
După meciul de fotbal Irlanda-Da

ne mar ca (preliminariile campionatului 
mondial}, desfășurat 
spectatorii danezi și-au

mulțumirea față de jucătorii lor, care 
pierduseră cu 2—0. Infuriați la culme, 
ei au aruncat cu mere pe teren. Minia 
lor trebuie să fi fost joarte mare dacă 
s-au decis să risipească aceste fructe 
care în țările nordice sini la preț de 
adevărate trufandalei

la Copenhaga, 
manifestat ne-

In ciclismul profesionist, spiritul de echipă este 
complet subordonat intereselor 
care folosește pe coechipieri 
apă sau roți de rezervă.

marii „vedete", 
pentru a-i aduce

Au-mi place jelui său de a-și suna servitorii...

Cu prilejul unei vizite a boxerilor 
suedezi la Moscova, greul Ashmann 
și-a manifestat dorința să-și cunoască 
adversarul înainte de meci. Unul din 
colegi, vrind să facă o glumă, l a ară
tat la o masă alăturată pe colosul bas
chetbalist Krumins, a cărui înălțime 
este de 2.18 m. Ashmann a rămas în
mărmurit ! După o noapte de insom
nie, mare i a fost mirarea insă cind 
in colțul ringului a văzut un boxer 
de .. dimensiuni mai mici, pe adevăra
tul său adversar, Lev Muhin. Cu toată 
bucuria pe care a avut-o și cu elanul 
cu care a început înftlnirea Ashmann 
a pierdut totuși meciul, la puncte

NOI SCHEME TACTICE IN FOTBAI

Revista vest-germană .Jder Kicked" 
informează cititorii săi că reprezenta
tiva de fotbal a U R.S.S. a utilizat in 
ultima vreme o nouă tactică Repre
zentativa U.R.S.S — scrie ,.D.-r Kic
ker" — joacă cu trei fundași, trei mij
locași și patru înaintași. Mijlocașii 
practică și jocul de apărare și cel de 
atac cu deosebit succes. Mijlocașii so
vietici se mișcă in permanență pe te
ren și secondează orice atac al echi
pei lor. fiind la. post atunci cind ad
versarul este în ofensivă. Vîrful de 
atac îl constituie extremele și centrul 
înaintaș. Al patrulea înaintaș face mai 
mult legătura dintre apărare și atac 
si creează si'nații favorabile celorlalți 
înaintași. Această tactică — scrie în 
încheiere „Dcr Kicker" — folosită cu 
mul! succes de sovietici, a adus rezul
tate favorabile în meciurile cu Fin
landa șl Ungaria.

do- r nță și voință de a învinge ^upa ce 
a cîștigat grupa seriei „Vest", Bo- 

J russia a intrat între cele 8 finU ste, 
j împărțite la rîndul lor in dou grupe. 
1 In turneul final ea a cîștigat t"ate 
. meciurile cu Kickers Olfenbach F.C, 

Kaiserslautern și Hertr.a Bremen, ln- 
trînd apoi în finală fotbaliști! din 
Dortmund au întrecut cealaltă c'ști- 
gătoare a grupei. Hamburger S. V. 
cu 4—1.

In ce constă forța acestei echipe? 
Nu în nume mari, nu in vedete și 
nici in tinerețea jucătorilor ci intr-o 
putere inepuizabilă de luptă a exce
lentă pregătire fizică, în rutina jucă
torilor și în jocul lor de asoc ație. 
Așa a caracterizat dr. Fritz Weilenmann 
— unul din cei mai mari specialiști 
din R.F.G. — pe reprezentanta fot
balului vest^erman în Cupa Campio
nilor Europeni Cercetînd numele ju
cătorilor. în afară 
nu găsim nici
nai din prima reprezentativă a R.F.G. 
O echipă „anonimă", cum s-ar zice 
cu toate că o bună parte din jucători 
au depășit vîrsta de 30 ani (de pi'dă: 
portarul Kwiatkowski, mijlocașii Sch-I- 
bronski și Mihalek), 
bassa — 32 
ani I

Ce. vor ști 
pe teren — 
București.

de Kwiatkowski 
un internațio-

înaintașii
ani și Niepieklo

Kel-
30

să facă acești „bătrîni" 
vom vedea în curînd la
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întreceri viu disputate 
republican de

lată-i adunați pe cei mai buni că- Tot ieri dimineață a început 
lăreți și cai din țara noastră la star- ba de obstacole categoria

J J- manșa l-a. Aproape surprinzător de 
timizi ni s-au părut toți cei 19 con- 
curenți înscriși în această probă. Că
lăreți și cai cu suficientă ex.neriență 
(luja, Bărbuceanu, loja. Soare) au 
fest penalizați cu cile 12 puncte și 
aceasta pe obstacole nu prea dificile. 
Singurul care reușește să termine 
rarcursul fără nici o penalizare este 
Oscar Recer cu calul Pirus Va reuși 
același rezultat și in manșa îl-a? 
Oricum lupta rămînea deschisă, la 
ea participînd în pomul rind patru 
dintre concu-enții penalizați cu numai 
patru puncte. Victoria a revenit lui 
Vladimir Fulger (C.C.A.) pe Rapsod, 
cu 7 puncte penalizare. Pe celelalte 
locuri: Oscar Recer (Dinamo) pe 
Pyrus, Gh. Langa (C.C.A) pe Ma 
cliedon. Dan Mihăilescu (Rec. Buc.) 
pe Pobeda. I- loja (Dinamo Ploești) 
pe Bar, V. Bărbuceanu (C.C.A.) pe

tul campionatelor republicane de dre
saj și obstacole pentru juniori și se
niori pe arul 1957. Programul zilei 
de joi a fost rezervat în întregime 
probei de deschidere desfășurată di
mineață și după-amiază. Deși la a- 
ceastă probă nu se acordă titlu de 
campion republican, cei peste 40 de 
participant!, impărțiți in trei serii, 
și-au disputat cu multă însuflețire 
primele locuri oferind un frumos 
Spectacol hipic. In seria l-a, primul 
clasat. Gh. Antohi (C.C.A.) (0 p 
time 106.6) a arătat, din nou, că 
deține o fermă excelentă. Bine s-au 
comoortat și Constantin Vlad (Dina
mo Ploești) pe calul Ben Hur (0 p. 
timp I 04.2) și Oscar Recer (Dinamo 
Buc.) pe calul Aida (0. p. timp 
1.26.0) ciștigătorii seriilor II și III.

Desigur că sînteți curioși să aflat» 
numele celui care avea să îmbrace 
primul tricoul de campion republi
can la călărie pe anul 1957. L-am 
cunoscut și noi ieri dimineață după 
terminarea probei de dresaj catego
ria ușoară în persoana călărețului 
Ion Oprea (C.C.A) care a obținut 
pe calul Bolero H cel moi bun punc
taj 489 și cu aceasta tjt’ul de cam
pion R.P R pe mu: 1957. Locurile 
următoare au revenit tot călăreților 
de 1' C C A și a-ume 2 V. Bâr- 
buceanu pe Robot 473 p: 3 1.
Molnar ne Pelinaș 470 p.; 4. V. Băr- 
buceanu pe Brebenel 467 p. Pe lecui 
5 C. Gulbechian (Dinamo Buc.) pe 
Nașu cu 434 p.

„Dueh’l” dintre echipele 
lugosiaviei și Rominiei 

continuă
(l/rmare din pag. I)

reușitindividuale ale lui Zahan, au 
să egaleze.

Un frumos joc colectiv au 
Insă joi în compania Oiandei de care 
au dispus cu 6—2 (2—0). In această 
întîlnire am putut vedea contra
atacuri pornite d? la linia de fund, 
multe combinații tactice cu participa 
rea tuturor echipierilor, ca și folosi
rea judicioasă a lu; C. Marinescu 
ca vîrf de atac și d'riribuitor de ba
loane. Spre deosebite de meciul cu 
Iugoslavia, de astă dată pasele au 
fost mai rapide (deci mai surprinză
toare) și mai precise, facilitînd fina
lizarea acțiunilor. Echipa Olandei s-a 
comportat bine, ca și în meciul cu 
Polonia, dar ineficacitatea atacanți- 
lor a păgubit-o deseori de goluri fru
mos creiate. Cele 8 puncte au fost 
înscrise de: Marinescu (mim 
13,17 —14,49), Szabo

făcut

9,32—
. . .. (8,46),

Danc'u (16,54), Oanță (18,04) pentru
Romînia, Haro (13,05 și 15,09).

Formația folosită: Samoilă-Oanță, 
Zahan-Bla;ec-Szabo. Marinescu, Dan- 
ciu.

In uitin a partidă desfășurată joi, 
formația Iugoslaviei a repurtat o 
viclene netă în fața echipei R. D. 
Germane, cu scorul de 8—3 (4—2), 

aceasta primul 
Au 

11,28—12, 
(min. 0,28—

menținîndu-și prin 
lcc în clasamentul competiției, 
înscris: Nonkovic (min. 1'.,"' 
55—19,15), Stanisic 
6,05), Asie (min. 8,03—14,34), Za 
gar (min. 4,32). pentru învingători. 
Keiner (min. 4,38—16,08) și Schnei
der (min. 8.58) pentru învinși.

★
După o pauză pe deplin meritată, 

echipele reîncep azi 
pornesc hotărîte în

întrecerea și 
lupta pentru 

ocuparea unui loc cît mai bum Azi 
se dispută un meci hotărîtor pentru 
primul loc: Iugoslavia — Ungaria, 
în care jucătorii maghiari au neapă
rat nevoie de victorie pentru a se 
menține în plutonul fruntaș și pentru 
a-și disputa, alături de reprezentati
va noastră, locul întîi. lată de alt
fel programul complet al celor două 
zile: AZI, de la ora 17: Olanda — 
R. D. Germană, Polonia — Romînia, 
Ungaria — Iugoslavia ; MI1NE, de 
la ora 16: R. D. Germană — Polo
nia, Iugoslavia — Olanda, Romînia— 
Ungaria.

G. NICOLAESCU 
D. STANCULESCU

CLASAMENTUL...
...„Cupei București după trei 

de întreceri :
zile

1. Iugoslavia
2. Romînia
3. Ungaria
4. Olanda
5. R.D. Germană
6. Polonia

3 2 10
3 2 10
3 2 0 1
3 10 2
3 10 2
3 0 0 3

in campionatul! 
calane

I

șl pro- 
ușoată

Robot și Oscar Recer (Din. Buc.) pe 
Jegălla.

Dar iată că Iși fac apariția „greii”. 
Ce-i drept puțini la număr (opt) ei 
întrunesc însă tot ce are mai L_„ 
călărra 
tegoria 
revenit 
Antohi 
bin, a 
urmat 
Sucitu 
(C.C.A.) pe 
(C.C.A.) pe

Întrecerile 
ță și 
dresaj juniori țora 8). dresaj pre- 
olimpic, obstacole semi-ușoarâ (10,30 
și 15) ștafetă (16,30) și mîine 
neață și după-amiază obst. juniori (8 
și 10,30). dresaj olimpic (9.30) obst. 
categ „M“ (15)

bun 
noastră astăzi la proba de ca- 
grea. Titlul de campion a 

ca și N anul trecut lui Gh. 
(C.C.A.) care, pe calul Ru- 
terminat parcursul cu 8 pct. 

de Al. Longo (Din. Buc.) pe 
(24 ‘ ' .........p). Bărbuceanu Virgil 

Brebenel și Mihai Timu 
Odobești (44 p ).

continuă astăzi dimmes- 
după-amiază cu probele de

dimi-

Miercuri se ura s-aO Continuîndu-și tur- 
r A Ț p A I neul în regiunea Medi- 
IV 1 DHL teranei, echipa secundă 

a Franței a jucat 
marți la Tel Aviv eu reprezentativa 
Israelului. Fotbaliștii francezi eu cîști
gat greu, cu 5-4 (2-1). Golurile france
zilor au fost marcate în ordine de: 
Vincent, Gardlen 
pyra,

LA MONCHEN, 
JOC RAPID

BA V disputat la Modena
V A meciul de box dintre

reprezentativele de a- 
matori ale Italiei și R.P. Polone. Pugi- 
liștii polonezi au fost superiori obținînd 
victoria cu scorul de 13-7.

(2>. Bancheri și Sto-

UN- AL TREILEA 
VIENA - F C.

MILAN

TENIS
Indiei a învins
Unite cu 3-2.

meci ia
de tenis 
Bangalore 

a

• lntr-un 
ternațional 
desfășur t Ia _ 
echipa selecționată 
reprezentc'iva Statelor

OCTAVIAN GINGU

Vladimir Fulger
gind, cu calul Rapsod, titlul de campion republican la

(C.C.A.) a realizat o frumoasă performanță ciști- 
categoria ,.U“.

(Foto L. TIBOR)

După cum am mai miințat, meciul 
revanșă din cadrul preliminariilor „Cu
pei Campionilor Europeni’ dintre Ra
pid Viena și F.C. Milan s-a terminat 
cu victoria vienezilor cu scorul de 5-2 
(2-1).

Intrucît primul meci a revenit echipei 
italiene cu 4-1, scorul totsl al celor 
două întilnin este acum 6-3. Urmează, 
disputarea unui a! treilea joc, care va 
avea loc probabil la Munchen.

In meciul de la Viena, austriecii au 
jucat excelent și dacă apărarea n-ar fi 
făcut două mari greșeli, pute.'» cîștiga 
cu 5-0. Punctele au fost înscrise în or
dine de Khmer Ir (R.) Grillo (M.) Haita 

Bertalan (R)„ Riegler (R.) Bea» 
*1 Hanappt (R).

Mîine se dispută la Viena meciul

l „Cupei Europei — 
In vederea acestui 
au anunțat urmă- 

S tacho-Ianko vski, 
Mraz-Gajdos,

dintre reprezentativele A,ustriei și Ceho
slovaciei din cadrul - ------- ~
dr. Josef Gerd’». ] 
meci, cehoslovacii 
iparea form: f e: 
Hledik, Novak-Plusk il, 1____________ _
Moravcik. Babaik, Kraus, Besek. Selec
ționata Austriei va fi formată pe sche
letul echipei Rapid care arată o formă 
deosebită In ultima vreme.

• Azi se dispută_ la Ilford meciul
duitrc selecționatele de tineret ale An
gliei șt----- - -

• La 
nlori a 
golita te

a

R.F. Germane.

Magdeburg, selecționata de ju- 
R.D. Germane a terminat la e- 
1-1, cu reprezentativa de ju- 

Bulg-arieî.

Echipa poloneză Gornik Katowice 
se află în turneu în Franța a in
formația F.C. Nantes cu 7-1.

• In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în Franța echipa sovietică 
de fotbal Torpedo Moscova a jucat în 
Zkia de 10 octombrie la Marsilia cu e- 
chipa OHmpique Marseille. Fotbaliștii 
sovietici au avut o comportare exce
lentă obținînd o victorie categorică cu 
scorul de 7-1.

în ultima probă a campionatelor europene de tir
Echipa. noastră de juniori a ocupat locul II

Repr?zenfative’e Uniunii Sovietice au cucerit toate titlurile la meci englez
BELGRAD 11 (prin telefon): I- 

mediat ce ooeratoarea de la interna
țional ne-a făcut legătura cu hotelul 
Astoria din Belgrad am auzit în re
ceptor vocea emoționată a antreno
rului Petre Cișmigiu care ne-a spus: 
„In sfîrșit vă pot comunica o veste 
bună: echipa noastră de juniori a ob
ținut locul II la meci englez după for
mația Uniunii Sovietice realizind o 
clasificare la adevărata ei valoare. Da
torăm acest succes tinerilor Mircea 
Străoanu, Jacqcelinc Zvonevschi, Io
sif Aron și Ion Văcaru. Sînt convins 
că la ap'auzele care i-au răsplătit pe 
reprezentanții noștri pentru comporta
rea lor, atunci cînd au urcat podiumul 
de premiere, se vor adăuga și feli
citările celor de acasă".

Iată de altfel care sînt rezultatele 
cu care a luat sfîrșit ultima probă a 
campionatelor europene de la Belgrad 
(meci englez) : 
U.R.S.S. 2352 p.; 
2333 p.; 3. R. P. 
R.P.F. Iugoslavia 
Germană 2319 p.; 6. Austria 2307 p.;
7. R. P Bulgaria 2306 p.; 8. R. P.
Polonă 2306 p.; 9. Italia 2302 p.; 10. 
R. Cehoslovacă 2300 p.. 11. Norvegia 
(cu 3 trăgători) 1723 p.; Individual: 
1 SHVEDOB (U.R.S.S.)593 p.; ~
Karasik (R.P.F. Iugoslavia) 591 
3. Pestanov (U.R.S.S.) 591
8. M. Străoanu 587 p ; 
ne Zvonevschi 585 p.;. 
581 p.;„. 27. I. Văcaru 580 p.;... 52. 
I. Giuglan 570 p.; Echipe femei: I. 
U.R.S.S. 2536 p.; 2. R. P Ungară 2329 
p. 3. R. Cehoslovacă 2323 p., 4. 
R.P.F. Iugoslavia 2315 p.; 5 R. P. 
Romînă 2310 p.; 6. R. P. Bulgaria

Polonă 2274 p.; 8.

ceea din proba anterioară. Comportîn- 
du-se în general slab (excepție face 
doar ludith Moscu), trăgătoarele noa
stre n-au reușit să obțină un rezultat 
mai bun. La acest insucces a contri
buit foarte mult și comportarea sub 
orice critică a trăgătoarei Felicia Io- 
vănescu care, în mod normal, con

tează printre primele trei trăgătoare 
ale formației R.P.R. Componentele re
prezentativei noastre s-au dovedit lip
site de rezistență fizică și cunoștințe 
tehnice. S-a resimțit mult și 
din formație a trăgătoarei Lia 
care, fiind bolnavă, n-a putut 
deplasarea.

îipsa
Sîrbu 

face

Echipe băieți : I. 
2. R. P ROMINA 
Ungară 2332 p.; 4. 
2330 p.; 5. R. F.

2. 
P-;

p.;... 
.. 12. Jacqueli- 
. 23. I. Aron 

27. 1. Văcaru 580 p.;.

2305 p.; 7. R. P.
Norvegia 2240 p.: 9. Italia (cu trei 
trăgătoare) 1684 
NOVODJOROVA
2. Lomova (U.R.S.S) 
Vereș (R.P.U) 589 p.; 
Moscu 588 p. 
deanu 577 p.;

p. Individual : 1.
(U.R.S S.) 593 p;

591 p.; 3. 
... 6. ludith 

18 Marieta Juver- 
19. Ana Goretti 577 p.;... 

29. Felicia lovănescu 568 p.; ... 41. 
Tereza Quintus 557 p.

După consumarea primei jumătăți a 
probei (30 focuri de la 50 m.), echipa 
noastră de juniori se afla pe locul II 
la un punct diferență de reprezenta
tiva Uniunii Sov'etice, la egalitate cu 
formația Iugoslaviei și cu 2 p. înaritea 
R.P. Ungare. Rezultatele ce'orlalte 30 
focuri (de la 100 m.) au consolidat 
poziția echipei U.R.S,S. și au 
dreptul reprezentanților noștri 
primească medaliile de argint.

La fete situația este identică

dat 
să

cu

• Intr-un meci in- 
ternațioiK 1 de volei, 
desfășurat miercuri Ia 
Bratislava, echipa se

lecționată a Slovaciei a întrecut echipa 
Dinamo Moscova cu 3-1 (15-6, 15-10, 12- 
15, 15-13).

• Recent s-a 
CIT! KM Vat pe dLst®nU
v 1 V L 1 O HI ris-Tours ultima 

deschisă cicliștilor profesioniști’.

251 km ai cursei a realizat „ 
orară excelentă: 42,842 km. Pe locurile 
următoare s-au clasat: Bobet (Franța) 
și Conterno (Italia/.

VOLEI

aler- 
Pa- 

--------- cursă 
internațională pe șosea 

-............ «or pi MÎcsivxiișii. A în-
vlas belgianul De Bruyne, care pe cei 
’Șl " ai cursei a realizat o medie 

următoare s-au clasat: Bobet (Franța)

• L, Pekin au în-
ATI FTISM cepit campionatele de 
rt 1 LL I 11J1T1 atletism ale R.P. Chi

neze. Iată cîtevs rezul
tate Snrcf.tstr te: km n».: Li Ciun-lin 
1:51,6. 16.UM m.: Fu Sen-hai 31:38,4 (nou 
record chinez). Lungime: 
7.2a — - »-*— -
1.68

m. 
m.

In

înălțime femei: Ce-i
Cao-Su-ku 

Fen-iun

cadrul campionatelor 
ale R.P. Chineze, un 
fost stabilit în proba de triplu 
Tien Ci -ciun, care a obținut 

de disc 
Pao-Ciu

de a- 
nou re-tletlsm 

cord a 
salt de ,, ____ , ____ _
performanța de 15,09 m. Proba 
femei a fost cîștigatâ de Si 
Cu 46.C8 m. Sportiva Cen Fen-iun, re
cordmana țării la săritura în înălțime 
cu 1,73 m, a cîștigat proba de penta
tlon cu 3.986 puncte.

In afară de concurs au evoluat șl 
atlețîi sovietici care în prezent vizi
tează R.P. Chineză’. E. Sokolov a obți
nut în proba de 150o m timpul de 3:51,6 
iar sprinterul Plaskeev a realizat pe 
200 m plat rozul talul de 22,0.

A Tn cadrul întîlnirii cfe atletism 
Poloni i —. r.d. Germana, care a avut 
loc Ia Chorzow, în afară de recordul 
obținut de Grabowski în proba de Iun-, 
gime (7,80 ra.) atleții polonezi au mai, 
obținut 
înălțime 
greutate

următoarele două recorduri:
— Lewandowski 2,05 m. și / 

femei — Rusin 14,71 m. \

prilejul unui concurs de atle- 
atletul

• cu . .... ____________ .
tism disputat recent la Roma, ______
Gianmaria Roverato a stabilit un nou 
record al Italiei la proba de săritură 
în înălțime rea'.izînd 2.02 m.

6 In localitatea Krywald s-a dispu
tat la 8 octombrie un concurs interna
țional atletic la care au participat spor
tivi polonezi și germani. Iată rezultatei 
înregistrate:

Prăjină: Preussger 4,46 m; 110 m. 
garduri: Bugala 14”5/10; lungime: Stein
bach 7,35 m; 100 m: Steinbach 10”5/10; 
greutate femei: Rusin 14,40 m.

© Azi și mîine se dispută la Buda
pesta întîlnirea dintre reprezentativele 
Ungariei și R.F. Germane.

Scrisoare din Atena 
Pregătirile fotbaliștilor greci 

pentru jocurile cu Romînia fi Iugoslavia^ 
i 

mod deosebit, urmați în ordine de 
Panakis și Nestoridis.

De adtfel, trebuie să remarc că duipă 
acest meci internațional doar doi jucă
tori (Papazoglu-interul-stînga și Papo- 
ulidis-inter sau half dreapta) și-au a- 
sigurat dreptul de a face deplasarea 
la București și la Belgrad. Dar este 
aproape sigur că din formația care a 
evoluat în întîlnirea cu Franța B vor 
fi selecționați din nou: Anghelopoulos 
(dar ca fundaș stînga), Nestoridis (ca 
inter dreapta sau centru înaintaș) și 
Panakis (extrem stînga)'. De asemenea 
se contează pe participarea lui Li
noxilakis (half centru)' și Cotridis 
(half stînga); se speră că ei se vor ! 
restabili pînă la 3 noiembrie.

Pentru celelalte locuri, candidații 
sînt următorii: Theodoridis și Țanak- 
țis (po-rtari), Rosidis (fundaș dreapta)', 
Polihroniu, Nembidis, Dermatis și 
Theofanis (halfi), Emanuelidis, Ifan- 
dis, Mustaklis și Petropo-ulos (înain.- 
tași)'.

Pentru moment, lotul este cunoscut 
numai în linii generale. Urmează ca 
antrenorul Martini să-l definitiveze în 
urma unor antrenamente și mai ales 
în urma partidelor de campionat. In 
privința activității competiționale tre
buie să subliniez faptul că anul aces
ta sezonul a fost încărcat și jucă
torii sînt foarte obosiți. Este un mo
tiv foarte puternic care va determina 
pe antrenorul Martini să ceară în
treruperea campionatului cu o săptâ- 
mînă sau două înaintea meciului de 
la București. In zilele care urmează 
ya fi cunoscut în amănunțime pro
gramul de pregătire al echipei na
ționale.

Atena, octombrie.

Echipa națională greacă — lipsită 
de doi din cei mai buni jucători ai 
săi, Linoxilakis și Cotridis — a în
vins cu 2—1 echipa B a Franței, dar 
n-a satisfăcut pe cei 17.000 de spec
tatori decît în prima parte a reprizei 

In 
la 

fost 
mi- 
fost
ur-

întîia și spre sfîrșitul meciului, 
general, întîlnirea nu s a ridicat 
un nivel tehnic mulțumitor și a 
foarte dură. După primele 25 de 
nute, în cursul 
superiori și au 
mat o perioadă

cărora grecii au 
deschis scorul, a 
de superioritate fra.n-

De la corespondentul nostru Elie Sporidis
ceză și apoi un joc foarte dur, im
primat de fotbaliștii localnici, cărora, 
bine înțeles, le-au ripostat oaspeții. 
Mai mulți jucători au fost acciden
tați, măi serios francezii Chiarelli și 
Nowak. Echipa franceză. în ciuda 
prezenței unor jucători de reputații» 
internațională, n-a lăsat o impresie 
prea mare. Poate că terenul tare și 
jocul dur nu i au permis să-și desfă
șoare jocul său tehnic.

Din echipa învingătorilor Papazo
glu și Papoulidis s-au remacat înglu și Papoulidis s-au remacat

evolua la Bu curești ?Cîți dintre ei vor 
participat la meciul Grecia—Franța B: în

lată pe jucătorii greci care 
picioare: Rosidis, Atighelopo-au , , , . _ .

ulos, Papoulidis, Theodoridis, Polihroniu, Xantopoulos; în genunchi: Hole
vas, Patropoulos, Nestoridis, Papazoglu și Panakis.


