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jucători selecționați pentru 
rtidele cu Belgia și Franța
vederea
tonale, _ __
plă de rugbi le va susține 
, Franța și — i—

I alcătuit următorul lot de jucă- 
Pencdu, Dobre, Țibuleac, sava 

rescu, Veluda, Nanu Radu. Iile 
Luseal, Nistor, 
jcu, îonescu, 
a, Doruțiu,

Marinache,

Organ al Uniunii de cultura fizică și sport din R. P. Romînă

Țîbuleac, i 
Nanu Radu.
I, eon te, r*-  

Stănescu, S 
Manolc, Enacbe, 

Blăgescu, Mladin,
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Slava Marelui 
Octombrie, care a 
deschis o era nouă 
în istoria omenirii — 
era prăbușirii capita- 
iismului și statornicirii 
socialismului!

Din Chemările C.C. al 
P.C.U.S. c« prilejul ce
lei de a 40-a aniversări 
a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

—• I
1

CNriae,, , ~~ ■ ..... .... - ,, »— ,
Stanciu, '

Z Constituirea comitetelor regionale
ădulescu, lordăchescu, Soculescu. i *

de organizare a U. C. F. SK
Regiunea Galați

tcești jucători sînt convocați de 
orii lotului azi după amiază ia 
19 la sediul U.C.F.S. (din str.
Conta nr. 16), pentru a se sta- 
comun programul de pregătire.

MS DE MASA
Curteanu V., Hurmuz is F., Panait V., 
Ursu Constanța — membri.

Lătoarele și jucătorii noștri ( 
evolua la Stockholm, Co-> 

ihaga și 
ezentanții 

b vor fi prezenți între 29 noiem- 
decembrie *

Berlin
tenisului de masă ro

la Stockholm unde

MATEI GANTNER
La parte la campionatele interna
ls ale Scanddnaviei. In următoa- 
bincl zile (2—6 decembrie) ei vor 
lipa împreună cu alti jucători 
E și suedezi la cîteva concursuri 
ferite orașe suedeze.
p și 8 decembrie publicul sportiv 
I va avea ocazia să vadă pentru 

oară pe jucătoarele și jucătorii
I de tenis de masă cu prilejul unei 
Ftiții de amploare care se va 
ura la Copenhaga.
kfîrșdt, în Jurul dated de 14 ale 
ași luni, sportivii romîni vor evo- 

L Berlin în compania reprezentan-
R. I>. Germane în cadrul unor 
tri inter-echipe (masculine și fe
rn și întreceri individuale.

HLEI

t Aproape 200 de activiști sportivi 
y din cuprinsul regiunii Galați au luat 

parte Ia ședința de constituire a co
mitetului de organizare a U.C.F.S. al 
regiunii Galați. Ședința a fost con-, 
dusă de tov. Țicu Simion, redactorul 
șef al ziarului „Sportul popular". Cu 
acest prilej a fost prezentat de către 
tov. Anghel Constantin, președintele 
comitetului regional C.F.S. Galați, un 
scurt referat cu privire la activitatea 
de cultură fizică și sport desfășurată 
în ultimul timp, după care au urmat 
discuții. Cei prezenți au trecut apoi 
la alegerea comitetului de organizare 
a U.C.F.S. Galați, care are următoa
rea componență: Anghel C, A'exan- 
drescu C, Agapie P, Burluc Gh-, Bo- 
dogea N„ Cucu I., Curteanu V., Cojo- 
caru M., Caiman B., Cazacii C.. Dinu 
V., Damian V., Dobre C„ Gheorghiu 
P., Goronescu T.. Hurmuzis Fr., 
Holca D.. Iftode H., Icnescu A-, Leu 
St, Mocanu T.. Manolescu Drăguța., 
Niculescu V., Olaru T. Popa V.. Pa
nait V., Preda N., Pascali P., Pan- 
tea F., Răuță M.. Roman D-, Zbară- 
tură N„ Sîrbu D , Stanciu O., Ștefan 
C., Tabacu P., Ursu Constanța, Voi- 
nescu Zenaida, Vodă Mircea, Valsa- 
mos T.

Comitetul a trecut apoi la alegerea 
biroului, compus din următorii: An
ghel C., — președinte, Alexandrescu 
C., — vicepreședinte, Bobocea N.,

V. Paladescu și A. Schenkman. 
corespondenți

Regiunea Autonomă 
IWaghiară

TG. MUREȘ, 13 (prin telefon de la 
trimisul nostru) 200 activiști și spor
tivi au fost prezenți la ședința de 
constituire a U.C.F.S. din 
care a avut loc la Casa de 
a sindicatelor din localitate, 
a fost prezidată de tov. Gh. 
vicepreședinte al sfatului popular re
gional. Referatul cu privire la acti
vitatea de cultură fizieă a fost pre
zentat de Iosif Eged. El a fost urmat 
de numeroase discuții care au dove
dit că în acest domeniu s-au mani
festat anumite slăbiciuni, lipsă de 
autoritate La sfîrșitul ședinței a fast 
ales următorul comitet regional de 
organizare a U.C.F.S.: Odon Baîogh 
Iosif Bodo, Jeno Balaș, Geza Bodo, 
1. Bogdan, A. Bokor, Maria Both, 
N. Ciochină, I. Eged, A. Fogorasi, 
F. Fodor, I. Gliik, E. Fogorași, 
Griin, I. Hompot, Erzebet Nagy. Isac 
Berner, A. Kakucs, F. Kattxia, 
Kiraly, G. Kossa, Martin Korch, Gh 
Lu-ngu, L. Mihaly, T. Ovici, Marga-

( Continuare in pag. 2)

R-A.M 
cultură 
Ședința 
Lungu,

Fr.

V.

întilniri Internaționale
LEMSRIE: Selecționatele ntaacu-
șl feminini ale Berlinului vor 
la București și Orașul Stalin ; 
ia Orașul Stalin va intîlni pe 
propriu echipa bulgară Cerveno

CBMBRIE: La București șl Ora- 
StaJin va evolua ’------------------

Lk. Leipzig, campioana R.D.-----

întrecerile de cros „Să în tlmpinăm 7 Noiembrie" desfășurate in 
V, centrul muncitoresc OȚELUL R OȘU s-au bucurat de un deosebit 
f succas. Elevii școlii profesionale de siderurgie din această localitate 
n s-ca întrecut pe trasee din cele mai variate. In foto: un grup de ju- 
w. ulm trecînd un obstacol natural. (Foto test: T. ROIBU)

Succesul tinerilnr noștri Jucători de poloi 
in „Cupa București’1, doar nn punct de plecare.

O S-a încheiat un turneu interna
țional a cărui desfășurare a fost de a 
dreptul dramatică. Numerosul public 
a fost cucerit de frumusețea jocului

IOLANDA BALAȘ spre... 1,80 m.!
0 incursiune statistică în evoluția mondială a acestei probe

Duminică după amiază au fost pu
țini spectatori prezenți în tribunele 
Stadionului Republicii. Iar din cei ca
re au fost totuși acolo, majoritatea 
erau captivați de desfășurarea cursei 
de ștafetă de 4x200 m. pentru juni
oare. In aceste condițiuni, 
Balaș și-a început concursuri 
își propusese să realizeze u.n 
cît mai bun, un nou record

■olanda 
în care 
rezultat 
al Eu- 

wiesensctiaft > ropej șj poate chiar unul mondial, a R.D. Ger- țț r “ •»încercările efectuate de ea la 1,50m.

ceptionalul record mondial 
al lui VLADIMIR KUȚ 

stlrnit entuziasmai publicului italian
Corespondență telefonică de la Roma

|MA 14 (Prin telefon de la co- 
Lidentul nostru). — Sînt încă 
impresia senzaționalei performan- 
lalizată ieri pe stadionul Olimpic 
Roma de către excepționalul atlet 
[tic Vladimir Kuț. Orice superla- 
|aș întrebuința, tot mi s-ar părea 
b față de uluitoarea comportare 
[ului recordman mondial. Sincer 
pid, Roma a văzut multe rezul- 
[de valoare mondială, 
la record va rămîne 
I întipărit în mintea 
[O de martori oculari 
[bținut de Kuț.
li stăruie și acum încă imaginea 
ui atlet alergînd. Zatopek a fost 
barat cu o locomotivă. Oare cu 
r putea fi asemuit Kuț ? In cursa 
d de duminică se părea că în 
ptă luptă împotriva unui mare re- 

(13:36,8 — Pirie) Kuț va fi 
it și ajutat de Bolotnikov, reve- 

I sezonului. Foarte repede, după 
ele 2—3 ture, Kuț a rămas să 
î de unul singur împotriva reoor-

dar un ase- 
pentru mult 
celor peste 
ai succesu-

dului lui Pirie. Ca o adevărată ma
șină de înghițit turele de pistă și pur
tat literalmente de entuziasmul spec
tatorilor, Kuț s-a desprins pe rînd 
de ceilalți concurenți pe care i-a prins 
din urmă după mai multe ture. încă 
un tur de pistă și Kuț ar fi rupt firul 
de la sosire, în timp ce Bolotnikov — 
al doilea clasat — începaa ultimii 
400 m.l

Cursa de 5.000 m. începută tîrziu 
după amiază s-a terminat cînd um
brele înserării se lăsau peste minuna
tul stadion. Atunci am asistat la un 
spectacol feeric. Miile de spectatori 
și-au făcut torțe din ziare, scandînd — 
într-un 
Kuț.

cor
Ctnd

de !a

imens — numele 
vocea crainicului a

ini
a-

SERGIO NERI
„Corriere dello Sport" 

Roma

(coniinuarg. în pag. a 8-a)

și mai apoi la 1,60 m. și 
1,70 m. au întărit, con
vingerea că loll poate 
sări bine, că poate să-și 
împlinească visul care a 
frămîntat-o zi de zi, timp 
de aproape un an. Cînd 
ștacheta a fost înălțată 
ia 1,76 m. Iolanda a ve
nit la semnul de control, 
de unde își ia elanul.

Am privit-o cu toată 
atenția. Era foarte cal
mă, poate mai calmă de- 
cît am văzul-o oriemd 
altă dată. A pornit cu 
pași ușori, elastici... o bă
taie puternică și... cor
pul s-a desprins de pe
pămînt, pr’nzînd să zboare, 
precizia unui adevărat meea- 

sm excelent pus la punct, Iolanda 
și-a trecut corpul peste ștachetă și a 
căzut în nisinttl gFopii. Pentru o cli
pă a fost liniște în această parte a 
stadionului. Apoi, cînd îoli s-a ridicat 
din nisip, privind sore ștacheta care 
rămăsese pe suporții săi. aplauzele au 
izbucnit spontan. Crainicul concursu
lui n-a mai avut nevoie să anunțe 
prin microfon realizarea acestei per
formanțe, căci mai înainte ca el să 
vestească acest rezultat, puținii spec
tatori, atleții și antrenorii au prins 
să alerge de-a lungul stadionului, 
câutînd, fiecare, să ajungă cu o clipă 
înaintea celorlalți pentru a o felicita. 
In timpul acesta, fără ca ei să fi fost 
mai puțin emoționați decît 
spectatori, arbitrii probei au 
rat înălțimea: 1,761 m. Deci 
tul a fost perfect valabil: 
Balaș a redevenit recordmană a lu
mii, împărțind această cinste cu a- 
mericana Mildred McDaniel.

Mai apoi ștacheta a fost ridicată 
la 1,78 m. Dar, poate că bucuria 
succesului nu i-a mai îngăduit să se con
centreze tot atît de bine ca mai îna
inte și deși Iolanda a avut de fie- 
carg && la cele trei îa&ccfiări. jflăl-

IOLANDA BALAȘ

de polo, de spectacolele excelente ofe« 
rite de fiecare meci, de lupta pasio-' 
nantă purtată pînă în ultimul minut; 
al turneului pentru desemnarea echipei’; 
căștigătoare. ,,Cupa București*  a înre
gistrat un succes total, subliniat Iar 
sfîrșitul competiției de absolut toțf 
conducătorii, antrenorii, arbitrii și ju-r 
cătorii oaspeți, care au promis ea a*-  
tunci cînd le vă veni rîndul să orga
nizeze edițiile viitoare ale ,,Cupet 
București*  vor căuta să asigure ș| 
mai departe succesul turneului tine
reții. De altfel, dl. Ben Plonjon, se
cretarul Federației olandeze- de na’s- 
ție, ne-a asigurat eă ia înapoierea sa 
în țară îl va informa pe dl. Jan de Vries, 
președintele Ligii Europene de Nata
lie de reușita acestei competiții și va 
propune înscrierea ei în calendarur 
internațional. Oricum, sfntem în mă
sură să anunțăm, că viitoarele ediții 
vor fi găzduite de R. D. Germană 
1958, Iugoslavia — 1959, Polonia —~ 
1960, Olanda — 1961 și Ungaria 
1962, care au căzut de acord — în 
principiu — pentru 
pel București*.

9 Reprezentativa 
mîniei, cîștigătoarea

organizarea „Cu-

de tineret a R04 
turneului, s-a do

țimea necesară, a doborft de puțin, 
cliiar foarte puțin. Iată de ce soco- 

(continuare în pag. a 5-a)

GH. NICOLAESCU i 
D. STANCULESCU

/
(continuare tn pag. a 8-a)

Interviu inedit cu...
un caiet de performanței!

ceilalți 
remăsu- 
rezulta- 
Iolanda

— Pe marginea celor 1180 de puncte obținute, 
de Iosif Sîrbu la armă liberă calibru redus —

Dacă de pildă în atletism, în afară 
de faptul că majoritatea iubitorilor de 
sport cunosc valoarea unui 10,2 sec. 
pe 100 m. plat sau a unei aruncări 
de 67 m. Ia ciocan, mai există și o 
tabelă internațională de punctaj care 
răsplătește, mat bine sau mai prost, 
o performanță stabilind cu aproxima
ție valoarea ei, în schimb în tir si
tuația este mult diferită. Aîci sînt 
puțini cei care pot evalua cu compe
tență un rezultat, iar vreo tabelă 
care să cîntărească cifrele obținute de 
trăgători n-a fost încă întocmită. 
Tomai de aceea noul record republi
ci© lealjzat de maestrul emerit gț

sportului Iosif Sîrbu duminică pe po-V 
ligonul Tunari n-a făcut parcă atîtai 
vîlvă. Ne am propus Insă pentru as-u 
Uzi să-i luăm un interviu inedit.^ 
caietului de performanțe al realizator 
rului acestei cifre pentru a face mail 
multă lumină în domeniul atît de pus, 
țin cercetat al recordurilor tirului. Șll 
poate cu această ocazie vom ști săi 
apreciem mai bine pe excepționalul! 
nostru campion, autor al atîtor și atîy 
tor victorii de răsunet..,

H. NAU1W

Lssnflassa la s e-afe



în apropierea Spartachiadeî de iarna

Discuții despre ediția de... vara
încep să se limpezească ape 

în campionatul de rugbi
Apropierea unui eveniment sportiv 

•care interesează tineretul din întrea
ga țară — a IlI-a ediție a Sparta-' 
c.i adei de iarnă a tineretului — ne 
•determină să prezentăm cititorilor 
'noștri unele aspecte legate de des
fășurarea ediției de vară a Sparta- 
chiadei ia al cărui ultim act — 

spremierea regiunilor fruntașe — au 
iluat parte recent activiști și sportivi 
(din toate regiunile. Considerăm că 
(Învățămintele ce decurg din organi-, 
(Zarea și desfășurarea Spartachiadeî 
)de vară pot și trebuie să servească 
(drept îndreptar în Spartachiada de 
jiarnă care va începe în curînd.
1 Un prim aspect care trebuie rele- 
jvat se referă la marele interes acor- 
«dat competiției. In acest an partici- 
țpările au atins cifra de aproape 
[2.500.000, ceea ce reprezintă o creȘ- 
'•tere față de ediția anterioară. La 
icapitolul mobilizare, mențiuni spe
ciale se cuvin regiunilor Baia Mare. 
IBucurești, Hunedoara, Oradea și Ga
lați. Acest succes a fost condiționat, 
pe de o parte, de întărirea muncii 
de organizare a primelor etape și în 
special a celei pe colectiv, dar și de 
(folosirea pe scară mai largă a unor 
eficace mijloace de propagandă: pre
să, stații de radio-amplificare, afișe 
etc.

Meritoriu este și faptul că în unde 
regiuni activiștii nu s-au limitat să 
organizeze concursuri numai la a- 
ceie discipline prevăzute în reguia-

meat, d mergînd pe principiul răs- 
riî ți a altor sporturi au ini- 
tntreceri de tir, călărie, tenis de 

masă, etc. Exemplul acestora (PIc- 
ești, Oradea) n-ar strica să fie tu
rnat In viitor de cît mai multe re
giuni. Prilejul cel mai nimerit este 
însăși Spartachiada de iarnă (bine
înțeles dacă condițiile locale o per
mit).

r
La 1 decembrie, sportivii din 

colective sînt chemați la startul 
celei de a IlI-a ediții a Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului. Com
petiția este organizată.ia aceleași 
discipline ca și în anul trecut 
(schi, șah, tenis de masă, trîntă, 
patinaj, gimnastică și săniuțe) 
și se va desfășura în patru etape: 
1 decembrie 1957 ■— 9 februarie 
1958 — etapa pe colectiv; 10 fe
bruarie — 9 martie — etapa pe 
raion ți regiune (la aprecierea co
misiilor raionale și regionale); 
14—28 martie linalele.

Mai mult decît în anul trecut s-a 
făcut simțită din plin participarea 
elementului feminin. In regiuni ca 
Baia Mare, Cluj, R.A.M., oraș Bucu
rești. interesul pentru atragerea fe
telor în competiție a fost deosebit 
In anumite raioane, ca de p;ldă Si-; 
gbișoara, Mediaș, „Gh. Gheorghiu-

înaintea examenelor internaționale

NOI VERIFICĂRI ALE FRUNTAȘILOR 
DE MASĂTENISULUI

Așa cum am anunțat în altă parte 
a ziarului, ultimele zile ale lunii 
noiembrie și prima jumătate a lt*i 
decembrie vor găsi pe fruntașii te
nisului nostru de masă în plină ac
tivitate competiționafă internațională. 
Fără îndoială că o asemenea activi
tate, ca și cea care va urma în anal 
viitor, (menționăm „europenele" din 
hina martie de la Budapesta), ridică 
o seamă de probleme de pregătire și 
selecționare pentru cei care ne vor 
reprezenta. Tocmai pentru a se con
stata actualul grad de pregătire și 
pentru a se iorma anumite puncte de 
reper în fixarea obiectivelor imediate 
lîn antrenamentele viitoare, s-a luat 
hotărîrea organizării unui concurs de 
verificare cu participarea celor 
bune jucătoare și jucători.

La competiția care va
• azi după-amiază de la ora 18 și 
mîine de la ora 17 in sala Flcreasca, 
ise va urmări in special medul cum 
sportivii vizați pentru viitoarele, în- 
tîlniri internaționale și-au însușit •- 
numite elemente tehnice noi, cum și-au 
îmbunătățit executarea unor procedee

cum vor pune în practică dl-tehnice, < , *
ferite teme tactice.

Concursul care se va disputa 
formă de tameu și va dura în 
care reuniune cam patru ore de 
va arăta tn ce măsură sportivii

mai

avea too

sub 
fie- 
joc, 

s FCSpectivi vor putea face față unui efort 
fizic mai prelungit și mai intens. A- 
ceasta ținînd seama’ de fapta! că de 
«tteva luni membrii lotului repubfi- 
ca.n de tenis de masă urmează un 
program special de pregătire fizică 
generată, mai greu deck în anii pre- 
cedenți.

In primul turneu vor concura An
gelica Roaeanu, Ella Zeller, Harasz- 
tosi, Gantner, Reiter, Andronache, 
Bottaer, Bujor, Pesch și Popescu, 
iar Ia cel de a) doilea vor lua parte 
Geta Pitkă, Marta Tompa, Maria 
Gavrilescu, Irma Magyari, Catrmel 
FoiCa, Maria Golopența, Mariana 
Barasch. Toate întîlnirtle se vor dis
puta după sistemul „cel mai bun din 
trei seturi”.

Dej” din București 
competiții speciale 
exclusivă a fetelor.

Pentru multe regitmi, Spartachiada 
de vară a tineretului a constituit un 
bine venit prilej și pentru trecerea 
normelor complexului GMA. Rezul
tate frumoase s-au obținut în această 
privință în regiunile București (14.601) 
norme), R.A.M. (25.000 norme), Cluj, 
Suceava etc. In sfîrșit, mai trebuie 
reținut și faptul că de această edi
ție a Spartachiadeî sînt legate o se
rie de acțiuni de construire și ame
najare a sute și sute de baze spor
tive simple, precum și o creștere 
considerabilă a inventarului, sportiv.-

Acestea ar fi dteva cin lucrurile 
bune. Din păcate sîntem nevoiți să 
scoatem In evidență și cîteva lacune 
care s-au făcute simțite in organi
zarea și desfășurarea Spartachiadeî 
de vară. Este vorba, în primul rînd, 
de amînarea succesivă și nejustiiicata 
a etapei pe colectiv sportiv. Vremea 
nefavorabilă invocată de unii acti
viști sportivi a constituit un adevă 
rat „leit motiv” pentru „justificarea" 
tărăgănelii manifestate în începerea 
organizării concursurilor. Faptul a- 
pare cu atît mai îngrijorător cu cît 
acest „fenomen" s-a înregistrat în 
colective mari (Iosif Rangheț-Arad, 
Uzinele UTT-Timișoara, Uzinele de 
Tractoare Or. Stalin ș.a.) care aveau 
și posibilități de cuprindere a unui 
număr cît mai mare de tineri, dar 
mai ales o tradiție recunoscută în 
ceea ce privește comnetițiile sportive 
de mase.

Surprinzătoare este și participarea 
nesaiisfăcătoare a elevilor și studen
ților. Explicația rezidă în insuficienta 
preocupare pentru atragerea acestora 
în întrecerile Spartachiadeî. Nu tre
buie trecută de asemenea cu vederea 
nici deficiența manifestată de unele 
comisii centrale pe ramură de sport, 
în Drivința îndrumării și controhilui 
comisiilor regionale și locale, ceea 
ce s-a răsfrînt pînă jos în colectivele 
sportive.

Ne vom opri aici, precizînd că cela 
arătate nu 
statate în 
de vară. Fără pretenția de a aduce 
In discuție lucruri noi, recomandăm 
totuși comisiilor regionale care se 
vor ocupa de viitoarele ediții ale 
Spartachiadelor să insiste pe:

— o muncă de propagandă cît mai 
susținută;

— o mai strînsă colaborare între 
organele interesate în dezvoltarea ac
tivității sportive de mase (UTM, 
UCFS, CCS, Ministerul Invățămînlu- 
lui și Culturii, AVSAP) :

— crearea — prin acțiuni locale, 
obștești — a unei baze materiale cît 
mai largi;

— urmărirea elementelor remar
cate în concursuri și îndrumarea 
lor către secțiile pe ramtffă de sport.

*-au organizat 
cn participarea

sînt singurele lipsuri con- 
desfașurarea Spartachiadeî

Nici derbiul categoriei B de du minică nu a despărțit în clasamel 
' " ~ și Energia Mine. Rezultat: 0—] 

decis, se pregătește să degajel 
Enăchescu și Suchianu (End

cele două protagoniste Știința I.M.F. 
fotografie: Dr. Văgîi (Știința), atent și 
margine spre disperarea lui Mugur, 
care-l urmăresc.

Cercetind clasamentul categoriei A, 
la rugbi :

I.S.P.

Gr. roșie
București

1. Energia
2. C.C.A.
3. Locom.
4. Dinamo
5. Locomotiva P.T.T.
6. Progresul F.B.
7. Sei. Ploești

8. Știința I.M.
9. Energia Republica
10. Energia Petroșani

13 12 0
13 10 1
13 10 1
12
13
13

13
12
12
11

9 0
4 2
4 1

3 1
3 2
3 0
0 0

1 264: 27 37
2 263: 21
1 111: 23
3 193: 41
7 32: 91
8 441172

9 37:221 :
7 38: 82
9 24:131

11 23:215

34
33
30
23
22

concluzii mai

(Foto: D. CALIMAC 

lelalte jocuri, cel puțin teoretic 
fi considerate mai ușoare.

c) Nici echipa C.C.A. nu e in 
ră de cursă. Ea va fi prima ca 
profita de o eventuală defecții] 
Energiei I.S.P. sau a Loco/nA 
C.C.A. mai are însă două jcctuj 
le: cu Energia IS.P. și cu Dina]

d) Campiona anului trecut, d 
MO, a ieșit în mod categoria 
lupta pentru primul loc. Pierzîr] 
cui din retur cu Locomotiva 
Dinamo mai are încă două I 
grele cu Energia I.S.P. și C.C..4 
chiar dacă va cîștiga aceste j 
Dinamo nu mai poate ajunge, î 
normal, pe lider.

e) In afară de Energia Petj£ 
care va retrograda în mod 
lelalte două echipe care o voB 
în categoria secundă nu pot 
anticipate. Ce păcat, că între f| 
țiile care candidează la retrogrl 
se numără și talentata dar prel 
pricioasa echipă a studenților I 
reșteni.

putem reține cîteva 
semnificative și anume :

a) ENERGIA I.S.P. are teoretic 
prima șansă de a realiza anul acesta 
un event demn de invidiat de orice 
echipă: cucerirea campionatului și a 
Cupei R.P.R. Perspectivele acestea 
s-au conturat și mai bine în urma 
faptului că duminică, atît Locomoti
va, cit și C.C.A., principalele ei con
tracandidate la titlu — făcînd joc 
egal — au pierdut fiecare cite un 
punct. Am spus însă „teoretic", fiind
că avem în vedere că Energia mai 
are de jucat meciuri foarte grele, cu 
toate echipele tari (Locomotiva Gri- 
vița roșie, C.C.A. și Dinamo'). De alt- 
fel, jocul ei cu Locomotiva din ulti
ma etapă (24 noiembrie) va fi — 
după părerea noastră — hotărîtor 
pentru desemnarea campioanei anu
lui în curs.

b) in mod practic însă, LOCOMO
TIVA GRIV1ȚA ROȘIE este cea mai 
îndreptățită să spere anul acesta, la 
titlul de campioană. De ce ? Pentru ța Timișoara 0-6 (0-3): CO\'S 
simplul motiv ca .feroviarii au scă- 
pat de jocurile grele. In afară de 
partida cu Energia I.S.P., amintită 
mai sus, Locomotiva se poate consi
dera scutită de emoții, deoarece ce-

REZULTATE DIN CATEGORI

Duminică s-au înregistrat în 
pionatul categoriei B următJ 
rezultate: BUCUREȘTI: Dinam] 
Energia Lupe ni 27-3 (12-3): P| 
sul I.A.S.—Progresul Sibiu
Știința LMJ7.—Energia Mfnq 
IAȘI: Știința—Progresul Tecuci] 
(3-0); B'RAILA: Energia T.d 
Energia fiirlad 3-9 (3-3): OR] 
STALIN: Flamura roșie—ȘWn/d 
lăți 3-8 (0-3); CLUJ : Voința—1

ȚA: Energia—Energia M.T.D. 
3-17 (3-3); TIRNAVENI : Enei 
Energia Hunedoara 6-3 (6-0). 
da Locomotiva Cluj—Știința 41 
avea loc joi 17 oct. la Cluj.

in vitrinele librăriilor...
...a apărut lucrarea „GIMNASTICA' 

.ARTISTICA", traducere din limba 
;rusă după manualul redactat de

N. Șișoareva și L. P. Orlov. Lu- 
țerarea are două părți. Prima pe care 
om denumi-o „teoretică", cuprinde, în 

:afara unor capitole cu caracter infor- 
:mativ și istoric asupra gimnasticii 
lîn U.R.S.S., prețioase îndrumări în 
(legătură cu sistemul și metodele de 
imuncă indicate. A doua, pe care am 
denumi-o „practică", se referă la 

--.exercițiile propriu-zise. Intr-un cuvînt, 
«o călăuză de preț pentru profesorul 
sde educație fizică, antrenorul și ins
tructorul -de.gimnastică. '-...

Constituirea comitetelor regional de organizare a U.C.F.
(urmare din pag. 1)

reta Rogobete. E. Straia. Z. Szabo, 
Z. Szeveni, St. Surda, M. Scher, J- 
SfaiMXifi, I. Simon, 1. Szentmarton, 
I. Semăni, I. Șzabo, L. Varga, S. 
Weiss, F. Weltzer. Biroul a fost al
cătuit din tovarășii: Andras Bokor — 
președinte, Tibor Ovici, Iosif Eged, 
Gh. Lnngu, Martin Konch, Geza Kosa 
Geza Bodo, Ferencz Weltzer. Erzsebet 
Nagy,

In încheiere a vorbit tov. Ion 
Siclovan din partea comitetului de 
organizarea U.C.F.S. care a arătat 
necesitatea concordanței dintre con
ținutul, forma și metodele de muncă 
din mișcarea de culltu-ă fizică. Con- 
chizirle ședinței au fost trase de tov. 
Z. Szeverfi, secretar aii comitetului 
regional al P.M.R.

V. ARNAUTU

Dobîncă, Gh. 
____ _ __ ,____ , Eleonora La- 
rionescu, Vasile Larion, Iancu Leiba- 
vici, Vasile Popa. Gheorghe Moga, 
loan Munteanu. Ușer Nadler, loan 
Nistor, Nicolae Popa, Vasile Pala 
maru, Nicolae Petrescu, Elesta Poe- 
naru, Grigwe Panciu, Ecaterina 
Hanganu, Virgil Sinearw, Isaak Se
gal, Ecaterina Sfatcovski, Ștefan Sin
ter, Elena Stanciu, Nicolae Trifă- 
nucă, Mihai Ungureanu, Gelu Vasiliu. 
Biroul are următoarea componență: 
Aurel Dobîncă—președ.inte, Iancu 
Leibovici—vicepreședinte, Gh. Moga, 
Ioan Bocăneală, Ion Avram, Nicolae 
Popa,

Florian Colberg, Aurel 
Gheorghiu, Titus Hosa,

Nicolae Trrfănucă—membri. 
Virgil -corespondent

Regiunea Suceava

In
a-

SUCEAVA, 13 (prin telefon), 
sala sfatutai popular regional a 
vat toc în ziua de 12 octombrie șe
dința de constituire a comitetului 
regional de organizare a U.C.F.S. 
Suceava. Au participat 170 delegați 
din regiune. Ședința a fost prezidată 
de tov. I. COMiAN, secretar al comi
tetului regional U.T.M. Din partea 
U.C.F-S. a fost prezent tov. Gh. 
Smofcanu. Iată componența cotim te- 
tuiui «fes: Alex. Atomuieței, Ioan A- 
vram. Mioara Antoneac, Adrian An- 
gheluță, Nicolae Agapie, Gh. Albu, 
Vasile Amos, Mandache Bilius, Ște
fan Bitter, Ion Bocăneată, Adrian 
Bej an, Ioan Cucinschi, Ion Coman,

Regiunea Oradea
ORADEA, 13 (prin telefon), 

sala de festivități a sfatului popular 
orășenesc s-au întîlnit 250 de acti
viști sportivi din regiune, participant! 
Ja ședința de constituire a U.C.F.S. 
Oradea. Tov. Carol Kuzmany a pre
zentat un referat în care au fost 
trecute tn revistă realizările mișcării 
sportive din regiunea Oradea. După 
discuții a fost ales comitetul regional 
de organizare a U.C.F.S. fermat din: 
Nicolae Ander, Gavril Avan, luliana 
Avram, Francisc Adamski, D-tru Ba
rosan Ioan Bar, Gh. Morza, Miron 
Bogdan, Ludovic Bone. Barbu Băleiu, 
Ecaterina Crăciun, Paraschiva Deli, 
Mihai Fazekaș, Ludovic Hamos La- 
dislau Htilinger, Vasile Hcrwath, 
Zoi ta n Igartho, Carol Kuzmany, Noe 
Kenhauser, Ion Kiraly, Rozalia Veres' 
Kiss/ Ludovic Lekmar, Florian Lu- 
caci, Gh. Lăzăreanu, Vasile Lucaci,

In

Nicolae Nan, Silviu 
Nistor, Șlefan Patkaș, 
luliu Fantiș, Francisc 
Săteanu, Roland Șepci, 
Biroul are următoarea

ghici, Ian Ciuleanu, P. Aipăs^ad 
Lambru, Gh. Enacopol, Gh.
In încheierea ședinței a vorbi 
Vasile Gri^ore din partea U.

Petre Enache-corespona

Francisc Matei, 
Nistor, Ioan 
Arcadie Pop, 
Retti, Mio-ara 
Teodor Toev.
componență: Arcadie Pop-preșcdante, 
Rozalia Veres Kiss, Mihai Pop, Nico
lae Nan, Vasile Lucaci, Noe Kon- 
hauser, Carol Kuzmany. In încheierea 
lucrărilor ședinței a vorbit tovarășa 
Ana Zahan din partea U.C.F.S.

Regiunea Constanța
CONSTANȚA, 13 (prin telefon). 

Ședința de constituire a U.C.F.S. 
Constanța a avut loc în sala de fes
tivități a sfatului popular orășenesc, 
și a început prin cuvîntul rostit de 
tov. V. Mogîrdiceanu care a arătat 
scopul și importanța ei. Au fost pre- 
zenți 200 activiști sportivi din toată 
regiunea. Tov. Mogîrdiceanu a pre
zentat celor de față un referat asu
pra mișcării sportive din regiunea 
Constanța. In continuarea lucrărilor 
ședinței a fost ales următorul comi
tet de organizare al U.C.F.S.-Con- 
stanța: P. Apăseacă, N. Anghelidis. 
N. Baciu, I. Paiș, O. Ciobacu, 
Ioan Petre, Vasile Cpcitit. Ion Cal
can, 1. Ciu.lea.nu, Z. Drăghici, Gh. 
Enacopol, E. Emîrzian, D. lonfănescu, 
Ion Ispas, Th. Latnbru, Gh. Mari
nescu, V. Mogîrdiceanu, Gh. Moise, 
Gh. Marin, N. Meriijan, I. Nkolaescu, 
I. Popa, V. Popescu Maria Pinelis, 
Ion Popa, V. Radovici, M. Ra'copol, 
H. Rofin, Al. Roibu, Gh, Să’ceanu 
C. Sandu, Al. Sapetai, P. Dccu, T. 
Telehoi. Gh. Tradafir V. Topîrceanu, 
N. Valent'o. Biroul este format din: 
V. Mogirdiceanii-președinte, Z. Dra

Regiunea Sași
sala centrului școlar C.F.In

Iași a avut lec ședința de consl 
a comitetului de organizare a U.] 
regiunea lași. In cadrul lucJ 
ședinței, condusă de tov. C. He 
din partea comitetului regions’! 14 
tov. M. Dimitriu, președinte al 
felului regional C.F^S. Iași, a p 
tat un succint referat, după 
s-an înscris la cuvînt 16 vorbi] 

A fost ales apoi comitetul de 
nizare a U.C.F.S. regiunea 
format din: Al. Merică, G. Poc] 
Pleșescu, Emilia Atanasiu, A! 
vietov. D. Bran, Dory Macov] 
Dimitriu, I. Matias, N. Cojoca] 
Bordeianu, I. Cișmaș, I. Blidul 
beriu Vlad, C. Gîlea I. Cioban 
Pavelescu. C. Puiu, J. Herșcov 
Lesner, Alexandrina Filipescu, 
Luca V. Răschitoru, L. Herșl 
V. Vieru, Gh. Gavril. I. Dnm’i 
P. Ștefănescu, M. Buterdii, M 
nuțeanu, M. Scheffer, T. Paicd 
Răchițeanu, C. ft’lller, P. Gheon 
C. Gheorgiiieș, Paul Alexandru 
Boieanu B. Tovstiuc.

Comitetul a ales un birou di J 
fac parte: M. Dimitriu-preșa
E. Bordeianu. AL Merică, V. 
Alexandru Fiiipescu, Dory Mal 
și V. Dănuțeanu, membri.

Din partea comitatului de o 
zare a U.C.F.S. a patic-ipat la ș 
tov. Teoharie Bozianu.



precizează că bazele sportive

O. GINGU

să fi intervenit cu toată hotă-

alpinismul de gheață 
alpinismul de mare

puțin. Traseul măsoară 8 
de coardă, cățărarea făcîn- 
liber, pe un perete vertical, 
alternează stînca golașe și 
De menționat faptul că pe

pe 
iar 
De 

o 
da

în 
de
Pe 
Ș»

le 
pe

în cap 
cealaltă 
Sarafian 
acesta a

timpul petrecut de 
în tabără a fost în.

ua conducere a sportului clujean 
a pornit la lucru

regătită de sărbătoare, sala Casei 
iversitarilor din Cluj a găzduit 
bată dimineață un eveniment de 
eosebită importanță pentru mișca- 

sportivă clujeană: constituirea
litetului de organizare a U.C.F.S. 
j. Se adunaseră aici cei mai de 
mă reprezentanți ai activității 
rtive, muncitori, elevi, studenți, 
itari, oameni de știință, activiști 
conducători ai organelor locale, 
toții erau animați de același țel: 
aleagă împreună, cu multă grijă, 

cei mai destoinici dintre ei în co- 
etul de organizare a noului for 
rtiv. Uniunea de cultură fizica 
sport a regiunii Cluj. Și străduin- 
: lor au fost încununate de succes, 
ora cînd apar aceste rînduri, desi- 
că cei 41 de membri ai comitetului, 

frunte cu membrii biroului ales, 
și pornit la rezolvarea unor pro
ne care frămîntă atît de mult pe 
rtivii clujeni.
-ă vot reuși nu se îndoiește ni- 
ni deoarece, așa cum a subliniat 
. MANOLE BODNAR AȘ, preșe- 
tele comitetului de organizare a 
P.S. în cuvîntul de încheiere, în- 

derea acordată membrilor aleși, 
mati să ia în mina lor conducerea 
burilor sportive din regiunea Cluj, 
stituie ce! mai mare stimulent 
r. cel maî imn-rtant lucru, spunea

MANOLE BODNĂRAS, este ope- 
vîtatca și lichidarea formalismu- 
în munca sportivă de viitor. A- 

t'ra trebuia să li se alăture desi- 
o muncă colectivă și o cît mai 

ă 'nhiativă locală.
rnă acum lucrurile nu prea au stat 

rici în regiunea Cluj. De acest 
văr ne-a convins atît refera- 
prezentat cît și, mai ales, nume- 

sele discuții ia care au "participat 
prezenți Nu numai că nu a exis- 

perativitate și că nu s-a îh!ă- 
formalismu! atît de dăunător 

ncit sportive dar nu a existat 
i acea prețioasă inițiativă locală, 
pe urma căreia mișcarea sportivă 

ieană ar fi avut atît de mult de 
gat. Intr-un cuvtnt, așa cum

Acesta este ghețarul „Mer de glace" pe care alpiniștii romîni au 
ut prima școală de gheață și ză padă.

n eveniment deosebit de comen- 
în lumea celor ce practică alpi. 
ul a fost și mai este încă acela 
articipării unui grup de alpiniști 
îni — Gh. Udrea, Alex. Stătescu,
Dobre și Ervan Sarafian (antre-

— la tabăra internațională orga- 
tă de F.S.G.T. și SATUS în loca- 
eaLe Tour lîngă Chamonix. 
iscuțiile și interesul stîrnit de 
ența lor în această tabără sînt 
ificate : tabăra a reprezentat pen. 
cei trei sportivi romîni, ca și 
ru cei cărora cunoștințele căpă- 
aci li se vor împărtăși (bineîn- 

în limita condițiilor naturale 
tente la noi) un minunat prilej 
inițiere în 
.ăpadă, în 
iudinc.

general, 
tivii noștri 
uințat cu folos. Din însemnările 
aflăm de pildă că prima zi de ac- 
ate a fost consacrată unei școli pe 
Ltl ghețarului „Mer de glace" 
—1.000 m. lățime, 200—300 m. 

icime), brăzdat de crevase. Aci 
1 s-a început de la „a“, experi- 
tatul ghid Renee Thomas supra- 
hind toate acțiunile sporlivilor 
ri ajprcciigdu.i avînd o pțe. 

spunea și tov. A. Encuțescu s-a aș
teptat ca total să vină de la „cen
tru". Or, au fost atîtea și atitea 
cazuri cînd treburile sportive puteau 
fi rezolvate cu puțină bunăvoință și 
inițiativă pe plan local. Așa este 
cazul, de pildă, cu întrebuințarea în 
alte scopuri a bazelor sportive. Nu 
ar fi fost mai normal ca organele 
locale 
rîrea pentru respectarea acelei legi 
care
nu pot fi folosite decât în scopul pen
tru care au fost create? Sau, nu ar 
fi fost mai normal ca asigurarea pis
telor cu cbstacole din comune și ra
ioane să constituie o preocupare pen
tru colectivele ți organele locale res
pective? Sau, problema folosirii pen
tru antrenamente și competiții a 
ștrandului local nu ar fi trebuit în 
mod normal rezolvată de sfatul popu
lar al orașului Cluj și nu să se fi 
așteptat să se intîinple o minune? 
Credem că da și la această conclu
zie au ajuns desigur și cei care au 
luat parte sîmbătă la ședința de la 
Casa Universitarilor tfin Cluj. Acti
viștii care răspund acum, de trebu
rile sportive ale regiunii Cluj tre
buie să fie pătrunși de cuvintele ros
tite cu atîta căidură de eminentul re
prezentant al oamenilor de știință 
din Cluj, profesor academician IULIU 
HAȚJEGAN : „Orice proces mare 
din viața unui colectiv se naște prin 
dureri. Altfel el nu poate dăinui. Și 
procesul de dezvoltare a culturii fi
zice și a sportului la noi în țară s-a 
născut în cond’ții grele, dar iată că 
el înflorește pe zi ce trece tinzînd 
să devină o mare și frumoasă gră
dină. Să nu ne sperie căderile în 
mersul nostru înainte. Sportul își are 
adunați aici demni reprezentanți pe 
care îi caracterizează în primul rind 
voința. Și din orice cădere ne vom 
ridica mai dirzi, mai hotăriți să urcăm 
pală pe cele mai înalte culmi această 
cauză nobilă, educarea fizică și spi
rituală a harnicului și viteazului nos
tru popor".

■

la poalele lui Mont Blanc
gătire fizică corespunzătoare. Au 
urmat apoi alte numeroase ture de 
școală, din care notăm cea de pe 
ghețarul „Le Tour" (cînd s-a atins 
prima oară înălțimea de 3.000 m.) 
sau escaladele de pe „Aiguille de 
Tour" și „Aiguille de Purtchelle". 
Asupra acesteia din urmă merită să 
insistăm —
lungimi 
du se la 
în c*re  
zăpada.
toată această distanța sportivii noștri 
au întilnit doar trei pitoane: două 
lame metalice și un piton de lemn. 
Maniera de lucru de pînă 
celor trei romîni l-a convins 
Pe Renee Thomas să 
acestora efectuarea turei 
de Purtchelle" fără el, 
una avînd
Stătescu și 
secunzi pe 
fapt, lucrul 
mare victorie, de care își P°t 
seama numai cei ce Lau cunoscut 
pe prudentul și taciturnul ghid. Cît 
despre romîni, aceștia nu și.au de
zamăgit maestrul ducând la bun 
sfîrșit o grea dar frumoasă tură.

acum a 
în sfîrșit 
permită 

. „AiguUle 
două echipe, 

coardă
Udrea, 
Dobre.

constituit

IN PLINA
Din totdeauna sportul a aparținut 

tineretului. El l-a descoperit, l-a în
drăgit și practicat, muflndu-1 din ve
cinătatea oarecum puerilă a jocului 
simplu, pe trepte superioare; a disci
plinei fizice, a unei căi de dezvoltare 
multilaterală, educativă, a unui mijloc 
eficient de cunoaștere și prietenie în
tre popoare.

Prin urmare, nu trebuie să sur
prindă că în sport consacrarea este 
un scop plin de noblețe către care as
piră mase uriașe de tineri (în cifre 
vorbind, numărul lor întrece simbolul 
sutelor de mii în multe țări) ; un tri
cou cu stema unui popor ține adeseori 
locul scrisorilor de acreditare proprii 
diplomaților, iar simplul gest al îm- 
brăcării unui astfel de tricou capătă 
o semnificație adîncă, de act oficial, 
nu lipsit de ritual și solemnitate.

Există deci pentru sport un entu
ziasm major, un interes general, mon
dial aș zice, cu toate că el nu mai 
este de multă vreme ..noutatea zilei". 
Gloria aceasta renăscută a sportului 
se datorează mai ales îmbogățirii con
ținutului noțiunii de sport și noilor 

pe 
dar

„rivalități” năsente în întrecerea 
care omul o duce cu sine însuți 
și cu Cei de o seamă ini.

Intr-ade’/ăr, prin sport omul încear
că să se depășească, să-ți sondeze 
cele mai înalte valori ale trupului, să 
le pună de acord cu elanul epocii sale. 
Dar după ce omul s-a obișnuit cu 
ceea ce îi poate da corpul său antre
nat în lupta cu spațiul satisfacția tre
buie să se completeze, să se definiti
veze în întrecerea cu alți semeni de ai 
săi. Or, istoria sportului din perioada 
antebelică lăsase impresia că supre
mația mondială în sport își făcuse 
rost de acte de cetățenie americană în 
toată regula. începuseră să apară și 
teorii și încercări de fundamentare a 
lor. despre limita posibilităților o- 
menești. Se fixau granițe în metri ți

Fruntașii ciclismului rominesc 
și-au dat intiinire 

in „Cupa Sportal pepnlar”
Ieri după amiază a avut loc 

la sediul ziarului nostru o ședin
ță cu antrenorii șl arbitrii de 
ciclism. Cu acest prilej s-a ho- 
tărît programul competiției de 
ciclism pe pistă „CtTPA SPOB- 
TUL POPULAR", care va avea 
loc la 27 octombrie, pe velo
dromul Dinamo, s-a stabilit de 
asemenea și lista cicliștilor In
vitați să participe la aceste în
treceri, care se desfășoară în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie.

Programul concursului este 
următorul : ora 9J*  — viteză. 
10,30 — cursa italiană, 11,»0 — 
cursă de eliminare, 11,3» — se- 
măfond pe 60 ture.

Sînt invitați să la parte Kt 
întreceri următorii alergători :

VITEZA : V. Oprea, N. Voicu, 
I. Ioniță, c. Florescu c. Baciu 
(C.C.A.), p. Tache. Șt. Lemtn- 
droiu, c. Biltău, A. Tănase, VI- 
dram (Pdname), Dan Budiștea- 
nu (^rogresttli și T. GrtgoNn 
(știința). SEMIFOND -. i. Ioniță, 
C. Dumitrescu, I. Vacile, c. Ba
ciu, I. Baciu, șt. PoreceatiU. C. 
Florescu, I. stoica, D. Motani, 
A. Klagdo, Gh. Șerban, C. Tu- 
dose (C.C.A.) Șt. Sete, Gh. Cal- 
câșcă, A. șeîaru, L. Zinoni, G- 
Moicearru, N. Vasțleseu, R. 
Schuster. I. Udrea, M. raursn- 
țiu, 1. Vidraru. M. Volneseu A. 
Tănase, C. Bllctu, șt I.emin- 
droiu, Petre Tache (Dlnama), 
Dan Budișteana, c. Dumitm, E. 
Golgotzi (Progresai), C. Istrate 
(Fl. roșie) N. Pelearu, i. Bra- 
ham (Voința), p. mm, p. Xuța 
(Energia), N. Molnar (Loc.).

urmat ascensiunea 
Blanc, descrisă în

A 
Mont 
ziarului la timpul 
ei revenim în 
care, după reîntoarcerea celor trei 
sportivi în patrie, le-au imputat (1!) 
acestora faptul că n-au urcat Mont 
Blanc-ul pe cea mai dificilă variantă 
a lui.

Dar cei ce le împută aceasta au 
uitat — se pare — că numai cu 15 
zile înainte, cei trei sportivi romîni 
nu urcaseră mai sus de 3.000 m. și 
nu cunoșteau nimic din alpinismul 
practicat în sensul propriu al ,,ca. 
drului alpin". Au ui tot de asemenea 
că cei care au escaladat variantele 
cele mai dificile au trebuit să stea 
doi ani la baza lui, deși erau fami
liarizați cu cadrul Mont Blanc.nlui, 
pîndind o vreme b«mS care să le 
favorizeze o asemenea ascensiune. 
Se mai omite de asemenea faptul că 
pe însuși traseul 
necesare 
ultima 
cineva
menea

Mai 
merită 
ce privesc viața de tabără ața cum

virfutui 
paginile 

cuvenit. Asupra 
trecere. Sînt unii

parcurs au fost 
două tentative — de-abia 

reușind — și că nimeni 
din tabără n-a regizat 
performanță.
sînt cîteva însemnări 
notate. Este vorba de

alt- 
ase-

care 
cele

însemnări

ÎNTRECERE

Intre valorosul atlet grec Gior gios Papavasiliu și tinerii noștri 
atleți Eadeus Strzelbiscki și Ion Bă did s-a legal o sirînsă prietenie, în
tărită cu ocazia concursurilor la care au participat împreună. lată-i dis
cut ind pe stadionul Dinamo din Baca re ști.

să se înăbușe ca în-

aceasta nestabilă, al 
aplecase pe pămîntul

secunde și asistam neputincioși la con
struirea unui plafon sub care sportul 
era condamnat 
tr-un cavou.

Dar balanța 
cărei taler se 
continentului transoceanic, a început 
să se miște la un moment dat solici
tată de noua pondere a talerului bă- 
trinei Europe în care pătrunseseră 
valori noi. Balansul străvechi, oprit 
o vreme, a reînceput și odată cu el 
sportul a spart plafonul care-1 apăsa 
ieșind din nou la lumină, cucerin- 
da-și noi orizonturi.

Acesta a fost aportul adus de ră
săritul Europei în mișcarea sportivă. 
Omisiunea acestui adevăr nu poate fi 
iertată nimănui. Chemînd mase uriașe 
de tineri pe stadioanele născute în ul
timii ani (de proporții corespun
zătoare ,,23 August" la București, 
Lujniki Ia Moscova, Nepstadion la 
Budapesta etc.), funaamentînd științi
fic educația fizică ți propagînd cuce
ririle științei printre practicienii ei, 
zdrobind ți în acest domeniu de viață 
exploatarea omului de către om (ceea 
ce a reabilitat însăși noțiunea uitată 
uneori și amenințată alteori a amato
rismului) socialismul poate fi .consi
derat drept principalul factor al re
nașterii strălucitoare a sportului.

întrecerea mondială pentru supre
mația sportivă a reînceput, deoarece 
în prezent există competitori. Și acea
stă splendidă luptă care a tras obloa
nele peste teoriile retrograde și a 
deschis largi ferestre spre noile culmi 
ce trebuie cucerite, a dovedit un 
lucru de mare importanță ; întrecerea 
pașnică de care se vorbește atât de 
mult și cu atît interes astăzi, este po
sibilă.

Ideea este prin urmare 
Perspectivele largi se întrevăd 
fără instrumente optice (ca șl 
liiui uneori—).

Nu este unica împrejurare in 
sportul înregistrează „in j. _____
pe pelicula sa un fenomen de viață 
de proporții și interes general. Să ne 
amintim de Olimpiade, cind armele 
erau lasate din niiini și înlocuite de 
uneltele proprii sportului, ori de re
centa intiinire atletică Balcani—Scan
dinavia, în care atieții din Romînia, 
Grecia, Bulgaria și Iugoslavia au 

viabilă, 

sate-

care 
premieră"

au cunoscut.o reprezentanții alpiniș- 
tilor romîni la poalele Mont Blanc, 
ului și care diferă mult de ceea ce 
înțelegem noi că ea trebuie să fie. 
De pildă : deși instalată totr-o ca
bană, tabăra internațională din Le 
Tour, în care se aflau zeci de spor-

,r , germani,
deservită

tivi (francezi, italieni, 
elvețieni, romîni) era 
numai de un singur om ce îndepli
nea funcția de bucătar. In aceste 
condiții, în fiecare seară, sportivi, 
antrenori, ghizi și conducători fâ. 
ceau „clacă", cîntînd și... curățind 
cartofi, ori îndeplinind aite treburi 
casnice care ar fi jignit desigur o 
parte din alpinâștii noștri obișnuiți 
cu... Căminul Alpin. Sau: nici pă. 
tarile moi, nici pernele de paf, nici 
paturile cu somieră nu răsfață pe cei 
ce se află în taberele alpine. Și dacă 
nu vii la tine eu sacul de dormit, 
este întotdeauna probabil că vei 
petrece o noapte prea pupn plăcută.

Aceasta reprezintă viața de tabără 
cunoscută de grupul de alpiniști 
români în Alpi: o viață aspră, dar 
mai potrivită sportului pe care ei 
l-au îndrăgit și-l practică.

M. ROSEN

(Foto: L. TIBOR)
luptat sub flamura unității balcanice.

Cele două fapte își au semnifica
ția lor: cei dinții din domeniul isto
riei scrise, ceiălalt din al celei ce se 
va scrie.

Cînd Shelton i-a strîns mina lui 
Kașkarov și Stepanov Ia Paris, cînd 
Concîiy i-a provocat de peste ocean 
pe Krivonosov la întrecere, cînd Ira 
Murch:s<?n a fost îmbrățișat de Ion 
Moina la București, ori cînd Ia Mel
bourne lolanda Balaș a recunoscut su
perioritatea adversarei sale Mc Da
niels și cind suiele de mii de oameni 
de pe stadioanele pe care se petre
ceau aceste scene aplaudau entuziast 
se înregistra de fapt un preludiu al 
unei magnifice simfonii -. aceea a 
prieteniei și colaborării internaționale, 
a întrecerii pașnice.

Pe strălucitorul portativ universal, 
fiecare dintre acești sportivi a înscris 
o netă nemuritoare

EM. VALERIU

Elevii din Capitală 
se pregătesc pentru 
CONCURSUL ȘCOLAR 

DE ATLETISM ORGANIZAT
DE ZIARUL

„SPORTUL POPULAR"
Elevii și elevele școlilor din Ca

pitală acordă un deosebit interes 
concursului de atletism pe care-l 
organizează ziarul „SPORTUE 
POPULAR" în cadrul „Lunii Prie
teniei Roniîno-Sovietice". Dornici de 
a participa în număr cit mai mare 
ia aceste întreceri și mai cu sea
mă de a înregistra performanțe bune 
sute de elevi și eleve au început 
pregătirile pe stadioanele din Ca
pitală.

Astfel, pe stadionul Locomotiva 
P.T.T. aproa>pe 200 de elevi de la 
Școala medie nr. 17 „Matei Basa*  
rab" au făcut un antrenament de 
verificare sub conducerea profeso
rilor N. Stănășilă și C. Popescul 
Pe stadionul Dinamo au fost pre*  
zenți elevi și eleve de Ia Școala me*  
die nr. 11 sub conducerea prof eseu
rilor Dorottei, Poenaru și Klasovski,. 
de la Școala medie nr. 12 „Spiru; 
Haret" și de la liceul nr. 13 „Mihai 
Viteazu" sub conducerea prof. D— 
Prunescu și Aurora Podlaha. La- 
baza Finanțe Bănci s-au antrenat; 
elevele Școlii medii nr. 22 asistate: 
de profesoarele Angela Filip, Mano— 
lac he și Busuioc, iar baza atletică! 
a școlii „Iosif Rangheț" a fost gazdai 
antrenamentelor elevilor de la școa
la medie „Gh. fineai" — prof. Felixi 
Pascu, Silvia Negreanu și V. Tibacux

Intense pregătiri se fac la ȘooaAai 
medie nr. 32 unde este profesor Ște
fan Bujor, la Școlile medii 18 și 19,’) 
la Școala profesională Galvani Tei,-, 
Liceul nr. 4 „Aurel Vlaicu" etc.

★
In vederea întrecerilor școlare de» 

la 20 octombrie a fost organizați 
duminică, pe stadionul Dinamo, uni 
concurs de atletism. Inițiativa cercu*  
iui „Tînărul Dinamovist" — organi
zator — a găsit un larg ecou în.) 
rândurile elevilor de la liceele 7, 1H 
și 12. S-au remarcat la băieți elevii! 
Liceului nr. 12 iar la fete reprezen*  
fantele Liceului I. L. Caragiale. Iată! 
cîte<va din cele mai bune rezultatei 
6,10 m. la lungime (Axente), 2,14: 
la 800 m. (Boureanu), — băieți, 4,15 mi 
la lungime și 10,5 pe 80 m plat (Râ*  
dulescu) la fete. '

SPORTUL POPULAR
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In campionatul republican de călărie

Surpriză care trebuiau să se... producă
Reprezentanții Deltei la loc de cine 
în ultimul campionat de pe Snagi

I Desigur că, cei ce urmăresc cu in
teres întrecerile hipice sportive au 
tuat act de numeroasele surprize pe 
care le-a oferit campionatul republi
can de călărie din acest an la probele 
de dresaj și obstacole. Dar, au fost 
oare surprize într-adevăr? Să-i luăm 
pe rînd și să vedem cum s-au com
portat campionii respectivi de-a lun
gul anului. Vladimir Fulger, campio
nul republican din anul acesta la ca
tegoria ușoară, a dcvedit în fiecare 
concurs, inclusiv cel inter na ți cm al, o 
voință de a învinge ce poate și tre
buie să servească drept exempki tu 
iuror călăreților noștri. La aceasta 
s-a adăugat desigur o muncă perse
verentă, ale cărei frumoase rezultate 
au au întirziat să se arate. Virgil 
Bărbuceanu a devenit si el campion 
renubiican ta anul acesta, la ștafeta 
ți ia proba de obstacole categoria mijlo
cie. drept răsplată a unei munci con 
■stiincioase și susținute. Iar ctt priveș
te De Oscar Recer, campionul probei 
de obstacole semi-ușoară. constituie 
și el un exemplu de tenacitate și 
dîrzenie, de care a dat dovadă h 
itet timpul anului. La dresaj. Ion 
Oprea, câștigătorul probei ușocre. ne 
obligase prin performanțele obținut? 
să-i consemnăm de multe ori m mele 
printre fruntașii clasamentului la a- 
ceastă probă. Mai pot fi numite deci 
rezultatele acestor călăreți surprize? 
Oricum le-am spune însă, un lucru 
ie cert: au fost victorii muncite cu 
mult timp înainte (la unii chiar ani 
de zile) și astfel pe deplin meritate.

■Să nu-i uităm însă pe ceHaăți cam
pioni. Gbecrghe Teodorescu, campio- 
et»l de dresaj ia categoria olimpică. 
« confirmat și de această dată că 
este constant ta performanțele sale, 
calitate care, după cîte știm, se da- 
doreste unei pregătiri ce-i face cinste. 
Aceiași lucra se poate spune și des
pre N. Mihalcea. care nu a scăpat 
ifltd de această dată ocazia să fm-

Vn reușit schimb de ștafetă ai echipei C.C.A.
(Foto: L. TIBORj

brac; tricoul de campion republican 
la proba de dresaj categoria pre- 
ofimpică. Pentru campionul Gh. An- 
tohi, forma în care se află astăzi ca
lul Rubin, cu care a cîștigat proba 
de categoria grea, constituie cea mai 
mare răsplată. Experiența acestui că
lăreț și admirabilele calități ale ca
lului Rubin slnt astăzi demne de a- 
prederea ncast'ă, a tuturor.

Dacă însă la adresa campionilor 
am avut numai cuvinte de laudă, nu 
același lucru putem afirma despre 
întrecerile campionatului, privite In 
general. Din punct de vedere al spec
taculozității și interesului suscitat in 
nodurile spectatorilor, să recunoaștem, 
și — bineînțeles că nu fără mîhnire 
— ultimele întreceri hipice din acest 
an au fest sub nive+ul multor con
cursuri republicane. Aceasta se dato- 
rește în primul rînd programului, care 
pe Ungă că a fost prea sărac, a mai 

fost și ciuntit de organizatori și 
concurenți prin anularea barajelor 
ivite în diferite probe. Lipsa de con
secvență a organizatorilor în aplica
rea regulamentului Ia capitolul „ba
raje" a privat publicul de întreceri 
spectaculoase și a provocat unele 
nemulțumiri printre concurenți.

Un fapt îmbucurător l-a constituit 
ținerea pentru prima oară a cam
pionatelor republicane de călărie- 
dresaj și obstacole la juniori, ceea 
ce dovedește că colectivele sportive 
și comisia centrală de călărie acordă 
atenția cuvenită dezvoltării acestui 
frumos sport în rîndurile tineretului, 
dintre care s-au ridicat și continuă 
să se ridice elemente de valoare

G. OCTAVIAN

ECHIPELE DE HANDBAL ÎN FATA UNUI EXAMEN DE REZIST!

Snagovul a fost scena ultimului act 
al stagiunii 1957 la caiac-canoe cu 
ocazia desfășurării celor 7 probe ale 
campionatului republican de fond. 
Vom căuta să culegem pe scurt prin
cipalele roade și învățăminte ale a- 
cestei ediții a campionatului.

Consemnam în primul rînd succe
sul de participare. Este plăcut și în
curajator să vezi numeroase starturi 
luate de cite 10 ambarcațiuni. Numai 
în proba de caiac 4, 40 de concurenți! 
Cifră record la o probă pînă acum 
nu prea asaltat^. Un alt fapt pozi
tiv? Cercetați clasamentele campio 
natului și veți da de multe nume noi 
provenite în proporție considerabilă de 
prin părțile gurilor Dunării: Tulcea, 
Sulina etc. Caiaciștii Timojtei Bălan 
și Simion Terenti din barca de 4 a 
CCA (care au produs surpriza în- 
frîngerii unui redutabil cvartet dina- 
movist) Pavel Dunaev de la Dinamo 
coechipierul valorosului /. Lipălit la 
dublu canoe sau canoistul Nichifor 
Tanana (CCA) sînt noi campioni ai 
țării, dar alături de ei pot fi înșirați 
numeroși veniți din deltă care s-au 
evidențiat în cele 3 zile de întreceri. 
In majoritate, ei au pus mîna pe pa- 

delă sau pagae de-abia îți primăvara 
anului acesta. Pe bună dreptate, se 
poate spune că am găsit rezervorul 
cadrelor masculine. In schimb, secto
rul feminin este încă tributar „sena- 
toarelor“. Astfel, valoroasa RODICA 
PETRESCU a cîștigat sigur la sim
plu caiac, iar la dublu MARIA NA 
VASART făcînd pereche cu ANA 
BUDU a reușit performanța de a râ- 
mîne neînvinsă din 1950 pînă acum 
și de a cuceri titlul de campioană 
pentru a 13-a oară. Elemente noi 
care s-au evidențiat? Tinsrele repre
zentante ale Recoltei Tereza Kertes 
și Ana Savu — Ana Hevet (practi
cante ale caiacului de-abia de 4—5

luni) ca și locomotivistele Cam 
Constantin — Geta Ghermeni. C 
ce — să recunoaștem — e cam 
țin. /•

Canotorii CCA au înscris prima 
victorie asupra sportivilor de la 
na mo (handicapați în special de 1 
lui Rotman bolnav), în clasamentu 
asociații. A fost un succes munci 
elaborat mai de mult, de la începi 
primăverii cînd secția respectivă 
îmbogățit cu 18 vîslași recrutați 
deltă. Dintre ei, 13 au cucerit 
1957 titlul de campion! Sportivii c 
CCA împreună cu antrenorul lor 
Navăsart au muncit cu mult fc 
Diniamo la egalitate de victorii 
CCA' (3) n-a putut beneficia de 
oamenii, ceea ce a contat la alcătu 
clasamentului. Din restul ăsociați: 
menționăm aportul la succesul c 
pionatului al Locomotivei, Reco 
Flamurii roșii, reapariția modest 
Științei și slaba participare, doar 
două probe, a puternicei asoc 
Energia.

Nu putem încheia fără a pon 
despre îndîrjita cursă a canoelor 
doi unde dinamoviștii 1. I.ipalit ș 
Dunaev au reuș’t să scape de 
măritorii lor /. Nichiforov și L. C 
nov die-abia pe ultima mie de metri 
despre dramatica desfășurare 
cursei de caiac dublu băieți, în < 
G. lacovici—A. Simiowv avînd p 
3 minute avans la 25 km. au v 
doar pe locul trei — fiind între 
de Dinamo și Energia — din c- 
crizei de ficat a lui Simionov. 1:1 
nu putem trece cu vederea prez 
la întreceri și exemplul dat de un 
teran al caiacului, lectorul univers 
ț'îrg/Z Ștefănescu-Drăgănești ($ 
ța), fost multiplu campion, care Îs 
de ani mai găsește resurse de ( 
gie și entuziasm pentru a face s;

‘ N. MARD,

Semnale de alarma 
după ridicarea cortinei

Titlul vă va surprtnde probabil, dar au joși destul de multe fapte 
iHegatii-e in prima etapă a campiona tutui ae volei. Vom vorbi in 'mdurile 
de mai jos doar despre do ud dintre ele:

-FARA SALA, FARA ANTRENOR .
Spectatorii prezenți în sala Giu- 

1 Iești din Capitală au asistat la un 
‘joc foarte slab, cel dintre Locomotiva 
IBucurești și recent promovata Loco- 
ț motiva Craiova. Meciul a fost slab 
mu atît din cauza echipei bucnreștene 
,eît din pricina valorii scăzute mani
festată de oaspeți. Craiovenii s-au 
(prezentat la acest meci fără antre- 
mament neconstituind în nici un mo- 
:tnent un adversar periculos pentru 
:formația bucureșteană. Mai mult, ei 
-au declarai că la Craiova nu au po- 
rsibilități ae antrenament pentru că 
nu au o sală adecvată și — în plus 

•J— nici nu au antrenor. De aceea, 
•probabil că vor disputa toate meciu- 
.rife în care sînt organizatori în Ca
pitală.

Ne amintim că. în momentul cfnd 
'.Locomotiva Craiova s-a calificat pen- 
tni campionatul categoriei A, un en- 

■fuziasm de nedescris a cuprins pe 
«conducătorii colectivului craiovean 
«care au promis echipei tot sprijinul.

SE APROPIE CAMPIONATELE

AGITAȚIE și-n lumea BASCHETULUI
• CELE MAI INTERESANTE TRANSFERĂRI • ECHIPELE NAȚIONALE DISCUTA PRINCIPIILE VII

TOAREI PREGĂTIRI • VOM AVEA SAU NU CAMPIONAT DE CATEGORIA B?
Rînd pe rînd jocurile sportive rein- 

Itră în actualitate. Fotbalul a făcut 
idin vreme începutul. L-a urmat hand- 
(balttl, acum voleiul, și — în sfîrșit — 
[Ultimul care intră în arenă este bas- 
tehetuî. Agitația, pregătirile care au 
[început în lumea baschetului nu ne 
jpbt rămîne străine. Iată cîteva ecou- 
irî.

• SE ÎNȚELEGE, cel mai impor
tant lucru sînt loturile pe care le vor 
(prezenta cele 12 echipe masculine și 
110 feminine. Transferările — destul de 
(puține la număr (și nu e rău de loc!) 
i-— cuprind și cîteva nume cunoscute, 
ilată-le: I. Dinescu (Știința l.C.F.) și 
ÎPruncu (Dinamo) la C.C.A., Mittel- 
iman (Voința Tg. M.) Gruber (Ener- 
'gia Cluj) și Zoizon (Progr. Tg. M.) 
■la Dinamo Tg. Mureș; Hațieganu, Mi- 
țhăilescu și Borcescu (toți de la Pro- 
>greșul Arta) la Energia București; 
lEIza Sebestyen-Gruber (Enetgaa Cluj) 
lla FI. roșie Tg. $|urțș. Comisia cen

Cum se face oare că acest entuziasm 
a dispărut în întregime?

.„Și FARA JUCĂTOARE!
După meciul susținut în compania 

echipei Progresul C.P.QS. București 
de Știința I.GF„ am stat de vorbă 
cu profesorul N. Murala, antrenorul 
studentelor și iată ce ne-a declarat: 
„De fapt eu am opinat ca echipa să 
nu mai participe la acest campionat 
pentru că nu avem jucătoare care să 
facă față întrecerilor. Asociația ne-a 
cerut însă în mod specia! să luăm 
parte și de data asta. La meciul de 
azi cu Progresul am avut norocul ca 
Veronica Zama-Costin și Maria Că- 
lugărița-Savinescu. profesoare de edu
cație fizică la Piatra Neamț, să fie in 
București și să poată juca, dar la 
meciurile viitoare ele nu vor mai fi 
preziente și deci comportarea echipei 
va fi și mai slabă. Nu mai avem ju
cătoare..." In această situație, suge
răm ca Știința l.C.F. să devină o e- 
chipă reprezentativă care să cuprindă 
cele mai bune elemente de la toate 
institutele de învățămînt din Bucu
rești.

trală a respins cererile de transferare 
făcute de Violeta Zăvădescu ți Elena 
Tintorescu (ambele de la Progresul 
M.I.C.).

• ECHIPELE REPREZENTATIVE 
de baschet (mai ales cea masculină) 
au avut anul acesta unul dintre cele 
mai încărcate programe internaționale 
din întreaga loc activitate. Tocmai 
pentru a trage cele mai rezonabile 
concluzii asupra meciurilor din acest 
an și pentru a cunoaște părerile an
trenorilor, jucătorilor și jucătoarelor 
din echipele naționale, comisia centrală 
de baschet a hotărît să organizeze 
discuții cu membrii ambelor loturi. 
Prima dintre e’e. cu reprezentativa 
masculină (prin aceasta înțelegîndu-se 
toți jucătorii care au îmbrăcat tricoul 
național în întîlnirile din anul acesta), 
va avea loc' mîine. Cu această o- 
cazie se vor hotărî și principiile de
pregătire ale echipei naționale pentru proiect

Campionatele republicane de hand
bal au fost reluate îrrtr-un ritm... ac
celerat. In 7 zile cele 24 dz echipe 
masculine și feminine participante la 
cele două campionate de categoria A 
vor trebui să susțină cîte trei jocuri, 
ceea ce — să recunoaștem — nu este 
puțin lucru. Cu atît mai mult, cu cit 
numeroase echipe divizionare întim- 
Îdnă dificultăți în alcătuirea formații- 
or, pe de o parte din cauza indis

ponibilităților ivite și pe de altă par
te datorită suspendărilor dictate nu 
de mult de către subcomisia de dis
ciplină a Comisiei centrale de hand
bal.

Printre formațiile care vor trece 
mai greu acest „hop" sînt echipele 
Știința Timișoara (masculin) și Pro
gresul Orașul St alin (feminin). In 
mod special studenții timișoreni vor 
putea face cu greu față situației, dacă 
ținem seama de faptul că Lache, Sil- 
vestrovici și Jude sînt suspendați și, 
în plus, că la meciul de duminică de 
la Făgăraș nu au putut beneficia de 
aportul lui Barbu, Oprea și Bara bol
navi. De asemenea portarul Gh’ță 
are o întindere musculară

Aproape în aceeași situație se gă
sește și formația feminină Progresul 
Orașul Stdlin. Lăsînd de o parte 
faptul că echipa nu mai folosește pe 
Ana Starck și Atona Windt, pentru 
meciurile următoare este puțin pro
babil că vor putea juca surorile Reipp 
și Inge Bosch care stat bolnave. In 
afară de aceste două echipe — frun- 

întîlnirea cu Turcia de la 24 noiembrie 
(București). Se știe că în afara aces
tei partide baschetbaliștii turci vor 
ma>i juca la 26 și 27 noiembrie la 
Tg. Mureș cu echipa de tineret și, — 
respectiv, — cu selecționata Tg. Mu
reș.

• UNA dintre marile doleanțe ale 
baschetului este organizarea unui 
campionat al categoriei B, pentru în
ceput măcar pentru echipele mascu
line. In momentul de față comisia cen
trală a formulat principiile pentru rea
lizarea — în 1958 — a acestui dezi
derat care ar asigura elementele de 
valoare medie ale baschetului, le-ar 
pregăti pentru categoriile superioare 
și ar contribui și Ia popularizarea 
baschetului într-o serie de noi orașe 
unde ed este încă destul de puțin cu
noscut. Rămîne să se creeze condițiile 
organizatorice și financiare pentru a- 
cest proiect care rămîne deocamdată...

De data aceasta Țigănuș (C.C.A). a ajuns la timp! Șutul lui 
— cel mai periculos atacant al echipei din Cisnădie — a fost bloca, 
rect. Fază din meciul C.C.A.—Flamu ra roșie Cisnădie.

(Foto: GH. DUMITR
tașe ta handbalul nostru — pe ici, pe 
colo ne-au mai fost semnalate unele 
indisponibilități, care totuși nu afec
tează formațiile respective în măsura 
în care acestea se fac resimțite la 
Știința Timișoara și Progresul Orașul 
Stalin.

Tot greutăți, însă de alt gen, in- 
tîmpină și echioa feminină Energia 2 
Ploești. Lipsita de antrenor și de 
ajutorul colectivului sportiv echipa de 
handbal a rămas în voia soartei. Mai 
bine zis în... grija unor jucătoare mai 
vechi care se descurcă și ele cum 
pot. Asociația Energia are datoria să 
intervină hotărît pentru a restabili 
ordinea în cadrul acestei echipe.

In orice caz, meciurile de duminică 
și cele de joia și duminica viitoare vor 
aduce sigur multe clarificări în cla
samentele celor două competiții. In 
special la fete, unde patru formații 
s-au distanțat net și își dispută cu 
înverșunare primele locuri etapele ur
mătoare vor fi decisive.

înainte de a publica clasamentele o 
observație pe marginea meciurilor ul
timei etape. Vom face din nou Co
misiei centrale de handbal recoman
darea de a fi mult mai drastică față 
de echipele bucureșteiie care nu iau 
în serios programarea meciurilor, pe 
care le au de susținut în Capitală. 
De ce se ezită atît de mult să șe 
dea meci pierdut cu 0—6 acelor for
mații bucureștene care nu se inte
resează deloc, sau chiar dacă o fac 
atunci procedează superficial, de or
ganizarea meciurilor din București? 
Duminică s-a întîrnplat un nou caz 
(Progresul St. roșu) și lucrurile au 
tendința de a se permanentiza. Tot nu 
a sosit timpul să se treacă la mă
suri exeroplațe?

Categoria A, masculin
Iată clasamentele :

1. C.C.A. 6 6 0 0 100
2. Dinamo Or. Stalin 6411 69
3. ycința Sibiu 6 4 0 2 69
4. Energia Timișoara 6 3 1 2 81
5. Energia 6303 55:
6. Energia Plotști 6 3 0 3 61
7. Recolta Jimbolia 6303 86
8. Știința Iași 6303 67
9. Știința Timișoara 6 2 0 4 56

10. Energia Reșița 6 1 1 4 60
11. FI. roșie Cisnădie 6 114 6»
12. Știința l.C.F. 6105 70

Categoria A, feminin
1. Flamura roșie Sibiu 6 6 0 0 40
2. Progr. St. roșu Buc. 6 6 6 0 49
3. Progresul M.I.C. 6 5 1 0 36
4. Știința Timișoara 6 4 2 0 21
5. Progresul Or. Stalin 6 2 1 3 26
6. Energia Codlea 6 2 1 3 18
7. Energia Reșița 6 1 3 2 16
8. Progresul Tg. Mureș t fc 0 4 19
9. FI. roșie Sighișoara 6 1 1 4 12

10. Flamura roșie Mediaș 6 1 1 4 13:
11. Știința l.C.F. 6 1 0 5 15
12. Energia 2 Ploești 6 0 0 6 2

Clasamentele sînt alcătuite pe
rezultatelor neomologate încă.

1-----------—’ IȘtiiRța București—Știința Clujl
(2-1) in campionatul de pol

Cu partida Știința București—Șt 
Cluj s-a reluat ieri după amiazi 
ștrandul Dante Gherman, campio 
categoriei A de poio pe apă. Pai 
de țin slab nivel tehnic, s-a tern 
cu un rezultat surpriză (2-2), avîr. 
vedere locurile pe care le ocupă 
dpuă echipe în clasament : șt 
Cluj’ locul 2, iar Știința Bucureșt: 
cui 8 (din opt echipe participant 
competiție). Au marcat : boleanu < 
1). Cosma (min. 17) pentru clujei 
CÎiirvăsuță (min. 2 și 8) pentru t 
reșteni.. Astăzi după amiază, de la 
17, se dispută meciul dintre ech 
progresul București și Știința 
iar mîine, la aceeași oră, pa

Clu<-



Cupa mai râmîne la Oradea, pînâ în 1958...

Nu se poate ca pasionalii lotba. 
lului și în special amatorii de com
petiții „tari" să nu fi observat că 
programul competițional de toamnă 
nu le-a rezervai decât două e'ape 
de Cupă: una care s-a desfășurat la 
25 august și alta care va avea loc 
la 24 noiembrie. Ce se întîmplă cil 
celelalte etape care—o dată cu intra, 
rea în joc a echipelor de categorid 
A — se anunță și mai interesante ? 
Oare nu se termină anul acesta 
ediția 1957 a Cupei R.P.R. ?

Spre regretul lor trebuie să răs
pundem : nu. Ediția 1957 z Cupei
— începută în toamna anului trecut
— se va termina abia la anul, o 
dată cu campionatul. De aceea în 
toamnă nu mai este programată 
decît o singură etapă. Celelalte, 
care alcătuiesc faza finală a compe
tiției (16-imile, 8-imile. 4.imile, 
semifinalele și finala) vor îmbogăți 
programul sezonului de primăvară. 
Deci, ediția 1957 se va termina în 
iimie 1958, iar ediția 1958—-59 va 
începe în... martie 1958, pr:meie 
etape desfășurîndu-se paralel Cu ul
timele etape ale ediției 1957.

Ceea ce înseamnă că Progresul 
Oradea, deținătoarea Cupei, va fi 
singura echipă care va păstra iro. 
leul—contrar... obiceiului—mai mult 
de un an; un an și jumătate.»

Vă veți întreba desigur, de ce 
această... amînare ?

Răspunsul este simplu : odată cu 
campionatul și Cupa trebuia să facă 
trecerea de la sezonul primăvara- 
toamna la sezonul toamnă-prrmă- 
vară. Era necesară acum această 
trecere și din afle considerente și 
în primul rînd pentru a desconges
tiona programul intern (jocurile de 
cupă s-ar fi disputat în cursul săp
tămânii) și a nu supune jucătorii 
la un efort prea mare într-o perioa. 
dă bogată în întreceri internaționale 
dc mare importanță (campionatul 
mondial). pe de altă parte și a. 
eeastă competiție merita un tratament 
mai bun. Dacă ne amintim, în ul- 
t:mii ani jocurile de cupă s au dis 
putat fie în cursul săptămînii, fie 
pe timp prost (ploaie și zăpadă), 
ceea ce a scăzut foarte mult din 
interesul pentru a doua competiție 
a fotbaiuluj nostru. Nici nu mai 
insistăm asupra faptului că muite

Știri de fotbal
• LEWSK1-SOF1A este de acord 

!n principiu să joace la București cu 
lotul A la 20 octombrie și la 24 oc
tombrie la Sofia cu lotul B. Singura 
dificultate este că la 19 octombrie 
Lewski are joc de campionat. Forul 
de conducere ai fotbakihii din R P.B. 
a aprobat meciurile în principiu, dar 
pentru datele de 21 și 24 octombrie.

• DIN TIMIȘOARA se anunță că 
Știința are în perspectivă un turneu 
de trei meciuri în Iugoslavia. Tur
neul urmează să aibă loc în prima 
parte a lunii noiembrie. Două din cele 
trei meciuri sînt stabilite, în prin
cipiu, la Zagreb și Subotița.

• CUM SE ȘTIE, în campionatul 
categoriei A o etapă, a Vl-a, nu s-a 
disputat la 15 septembrie, cînd era 
programată, fiind amînată în intere
sul lucrărilor de pregătire a echipei 
naționale. Această etapă restanță nu 
a fost încă reprogramată. Este pro
babil însă, ca să se desfășoare la 28 
noiembrie sau 1 decembrie. In ce pri
vește etapa din 10 noiembrie, aceas
ta va avea loc — după toate pro
babilitățile — la 7 Noiembrie.

• MECIUL Progresul C.P.C.S.— 
Progresul Suceava, care urma să 
aibă loc duminică 13 octombrie, a 
fost amînat deoarece Progresul 
C.P.C.S. a dat jucători reprezenta
tivei de juniori. Partida se va dispu
ta după înapoierea jurtîOrîlor din An
glia, la o dată care se va stabili ul
terior.

• lAl'A golgeterli campionatului 
categoriei B', SERIA I : Dragoman 
(Progresul Sibiu), Zapis (Energia

9 decembrie 1956, pe Stadionul Republicii. La această dată echipa 
Progresul Oradea și-a înscris pentru prima oară numele pe tabloul câști
gătorilor Cupei R-P.R. In finala disputată la București, orădenii au în
trecut cu 2—0 (0—0) echipa de ca tegorie B Energia Cîmpia Turzii. 
Trofeul va rămîne la Oradea pAnă în primăvara anului viitor, cînd va avea 
loc finala ediției 1957—58. In fotografie, o fază din finala 1956.

jocuri, chiar finale, au avut de 
suferit ca desfășurare, de pe urma 
timpului și a terenurilor proaste.

Acum însă, odată cu reintrarea 
în normal. Cupa se va desfășura și 
termina în același timp cu campio. 
natiri, se va putea alcătui un pro
gram mai judicios și jocurile, în 
special cele din turul final, se vor 
disputa pe timp bun și pe terenuri

CLASAMENTELE
SERIA I

Loc. Tg. Ocna—Dinamo Brăila 1—4

1. Locomotiva Iași 75 11 15: 5 11
2. LocomotD a Pașcani 7H2 15: 6 18
X ProgreBOl Rădăuți 7 4 2 1 3: 4 10
4. Dinamo Brăila 7 4 2 1 15: 7 10

5. Energia Moineștt 7 4 2 1 9: 6 10
4. Tecuci 7 4 0 3 10: 8 8
7. FI. roșie Buhușl 7 2 3 2 8: 7 7
8. Silința Calați 7 2 2 3 11: 9 6
1. Energia Bacău 7 2 2 3 5: 6 8

14. Progresul Dorohol 7 2 14 7:14 9
11. Locomotiva Tg. Ocna 7 2 8 5 8:14 4
12. FI. roșie Botoșani 7 12 4 9:14 4
IX Știința IMF Iași 7 3 8 5 5:14 4
14. Energia Btrtod 7 • 3 4 8:15 3

Hunedoara) și Asan (Energia Lu- 
peni) cite 6 goluri: /. Covaci (Lo
comotiva Timișoara) și Szilagyi (E- 
nergia B. Mare) cite 5 goluri: Un- 
guroiu (Energia Lupeni), Orcan (E- 
nergia Reșița), Feniaț (Locomotiva 
Timișoara) și Sulyok (Energia B. 
Mare) cîte 4 goluri. SERIA ti: Gram 
(Dinamo Bacău) și Ispas (Locomo
tiva Constanța) cîte 8 goluri; Ca- 
poianu (Energia Moreni) 6 goluri; 
Cărunta (Știința Iași) 5 goluri: Voi- 
ca (Dinamo 6 București), Ma'teuță 
(Locomotiva Gara de Nord), Bontaș 
(Energia Cîmpina), Bibere (Energia 
Cimpina) și Haimovici (Progresul 
Suceava) cîte 4 goluri.

In urma trierii celor 1.101.906 va
riante depuse la concursul Pronosoprt 
nr. 41 (etapa din 13 octombrie) au lost 
găsite :

4 variante cu 12 rezultate exacte. 
49 variante cu 11 rezultate exacte. 
806 variante cu rezultate exacte. 
Operațiunile de omologare sînt în 

curs de desfășurare.
Insfîrșit ! După 4 concursuri în care 

variantele cu 12 rezultate exacte s-au 
făcut „simțite" prin... absență, iată că 
la concursul de duminică 13 octombrie 
4 partlcipanți au deschis o nouă serie 
de nuri premii. Desigur că la concursul 
din 20 octombrie alțl participant le 
vor urma exemplul. Poate chiar dum
neavoastră! Așa că să... pornim împreu
nă la „disecarea" meciurilor din pro
gramul concursului nr. 42:

I. B..P. Polonă—U.R.S.S. Intîlnire în 
cadrul preliminariilor campionatului 
mondial. La Moscova formația sovietică 
a învins cu 3—0. Aceeași echipă credem 
că va obține și de data aceasta vic
toria. Deci: 2.

TI. U.R.S.S. (B)—R.P. polonă (B). 
Avantajată și de f (ptul că Joacă pe te
ren propriu, formația sovietică are toate 
sansele să înregistreze o nouă victorie. 
l* *n  concluzie 1.

mai mult de... 1,80 m.(lll). Forma bu
nă în care se află și dorința ei ne
strămutată de a realiza uq nou record 
mondial n- îndreptățesc să-i aștep
tăm evoluțiile viitoare cu toată În
crederea. Tocmai de aceea noi îi do
rim tot succesul I

La numai cîteva minute de la sta
bilirea acestui excepțional record, 
vestea a fost comunicată telefonic a- 
gențiilor de presă din lumea întrea
gă. N-au trecut apoi decît tot cîteva 
minute și postul de radio Monte 
Carlo a întrerupt transmisiunea me
ciului de fotbal Nice — Nimes și a 
anunțat recordul lolandei Balaș.

Și iată că mai înainte ca puținii 
martori ai acestui record să fi pără- 
;it S,-'di'v't’l R-reib'icii. întreaga lu
me era incunoștiințată de acum des
pre marea izbîndă a lolandei Balaș...

ROMEO VltARA

CELE 11 ATLETE CARE AU SĂRIT
” PESTE 1,70 m:

1,76 Mitdred McDaniel (S.U.A.) 1966
1,76* Iolanda Balaș (România) 1967 
1,75* Taisia Cencik (U.R.S.S.) 1957
1,74 Thelma Hopkins (M. Britanie)

1966
1.73 Alexandra Ciudina (U.R.S.S.)

1954
1,727 Micheline Mason (Australia) 

1966
1.72 Șheila Lerwill (M. Britanie) 1951
1.72 Cen Fun-iun (R.P. Chineză) 1957 
1,71 F. E. Blankers-Koen (Olanda)

1943
1,70* Valentina Ballod (U.R.S.S.)

1956
l, 70 Maria Pisareva (U.R.S.S.) 1956

•) performanțe înregistrate pe Stadi
onul Republicii din București.

Aceste atlete au obținut în diferite 
concursuri 33 de rezultate peste 1.70
m. Statistica ne arată următorul cla
sament : Hopkins de 7 ori: Cencik, 
Lerwill și Pisareva de cîte 2 ori; Mc 
Daniel, Ciudina, Blankers-Koen, Ma
son și Ballod cîte odată. Deci 10 a- 
tlete au avut în total 18 rezultate pes
te 1,70 m., în timp ce IOLANDA 
BALAȘ, SINGURĂ, A MARCAT DE

VIII. Dinamo Baciu—Energia Cîmpina 
Deși dinanjoviștii au capotat duminici 
la Ploești (cu En. 1 M=i) noi le acor
dăm totuși șanse deoarece joacă acasă 
Oaspeții pot smulge totuși un meci 
egal.

IX. Energia Lupeni — Recolta Reghin 
Gazdele știu să-și apere șansele ,.aca- 
să“, în timp ce oaspeții au cedat du
minică la Reghin. Iată deci argxanente 
concrete în favoarea prone st icului

X. Progresul Sibiu—Locomotiva AraA 
Echipa sibiană — după cît se pare — 
e în revenire de formă în timp c* 
arădenii nu au reușit în deplasări nici 
măcar un meci egal. Conform „calcai- 
lului hîrtiei" indicați „1“.

XI. Metz—Sedan. Amenințată de... ul
timul loc. Metz va depune toate efor
turile pentru a obține — măcar pe te
ren propriu — cît mai multe puncta. 
In cele 4 meciuri susținute pînă acum 
în deplasare Sedan a înregistrat tot 
a*iîtea infringed și încă la up scor ca
tegoric: 1—16 ! Din nou deci: 1.

XII. Ales—Lyon. Fără! a fi O specia
listă a deplasărilor, Lyon pornește to
tuși, favorită în întîlnirea cu proaspăta 
promovată Aids pentru care nu pledea
ză decît avantajul terenului. Ded „2“ 
și cel mult ,,X“.

Nu uitați însă că pronosticurile de 
mai sus exprimă șansele normale. Cum 
însă „balonul este rotund" alegeți și 
cîteva meciuri pentru eventuale sur
prize. Succes 1

III. Irlanda (Eire)—R.P. Romină (Ti
neret). Formația, noastră este elogios 
recomandată de performanțele anteri
oare, iar meciul pe care-1 va susține 
la Londra nu v“ face altceva decît 
să-i adauge un plus de omogenitate 

bune, ceea ce va avea ca urmare, 
interes mai mare și din partea e. 
chipelor și din partea iubitorilor de 
fotbal. Cu alte cuvinte, trecerea 
aceasta va duce neapărat la o re
considerare a Capei. Și aceasta 
o merită, pentru palpitantele IntHniri 
și rezultate răsturnate pe care ni 
ie-a furnizat prnă acum și pentru 
cele ce ni Ie va oferi.

CATEGORIEI C
dERlA a 11-a

1. Energia Tîrgoviște 7 8 1 0 30: 6 13
2. Energia București 7 8 1 1 20: 8 11
3. Energia 131 7 5 8 2 15: 9 18
4. Energia Sinaia 7 4 1 2 23:10 9
□.Energia Constanța 7 3 2 2 14:10 8
6. Energia Kfedgidia 7 4 0 3 10:11 8
7. Dinamo Pitești 7 3 1 3 9: 8 7
8. Locomotiva Galați 7 3 1 3 9:16 7
9. Energia Galați 7 2 2 3 10: 7 6

10. FI. roșie București 7 3 0 4 9:13 6
11. Energia Victoria 7 2 8 5 9:23 4
12. FI. roșie Giurgiu 7 2 8 5 9:25 4
13. Energia 4 Cîmpina 7 1 1 5 8:15 3
14. Energia Leordeni 7 1 8 8 7:24 2

SERIA a m-a
1. Știința Craiova 7 5 11 18*.  8 11
2. Progresul Brad 7 4 2 1 18: ff M
2. Energia Oțelul Roșu 7 5 8 2 14: 7 18
4. Locomouva Tr. Severin 7 4 1 2 17:11 9
5. Energia 108 7 4 1 2 12: 8 9
4. FI. r. 7 Nov. Arad 7 3 2 2 9: 9 8
7. Progresul Corabia 7 3 2 2 8: 9 8
8. FI. roșie Rm. viicea 7 3 1 3 13:10 7
9. Energia 3 Reșița 7 3 1 3 12:13 7

10. Energia Tg. Jiu 7 3 1 3 9:11 7
11. Locomotiva Cratova 7 2 2 3 18:11 6
12. Energia 14 7 1 2 4 6:15 4
13. Energia Craiova 7 8 2 5 4:15 2
14. Energia Arad 7 8 8 7 2:18 •

SERIA a 1V-*

★

1. Voința Tg. N9ureș 7 5 8 2 17: 5 18
2. Progresul Bistrița 7 4 2 1 14: 5 18
3. Recolta Sighet 7 4 2 1 If: 8 18
4. FI. roșie Oradea 7 5 0 2 14:18 18
5. Recolta Toplița 7 2 4 1 5: 4 8
6. Energia Oradea 7 4 9 3 12:18 8
7. Fl. roșie Sf. Gheorghe 7 15 1 11: 9 7
8. Progresul Turda 7 2 2 3 13:11 6
9. Fl. roșie Cluj 7 14 2 9:12 6

19. Progresul S. Mare 7 3 8 4 9:15 6
11. Din mo B. Mar© 7 2 14 8:11 5
12. Recolta Cărei 7 13 3 8:13 5
13. Recolta Sa ton ta 7 12 4 6:18 4
14. Energia 7 7115 13:23 3
Recolta Cărei—Fl. roșie Cluj 1—1 (1—<».

Clasamentele au fost alcătuite In 
urma ultimelor rezultate, neomologate.

C^onosport
pentru Dublin. Așa că noi vă sfătuim 
să acordați echipei noastre cel puțin 
șansa unui scor egsl

IV. Energia Hunedoara — Știința Cluj. 
Duelul primelor două clasate în seria 
l-a să se termine cu... tradiționalul 
WX“ al derbiurilor? Noi credem însă 
mai mult în constanța hunedorenilor 
pe teren propriu decît în surprizele pe 
care le furnizează deobicei echipele 
studențești. așa că trecem pe buletine: 1.

V Progresul Focșani—Dinimo 6 Bucu
rești. Cele două formații se comportă 
sub așteptări, în special cea oaspe. De 
aceea vă sfătuim să preferați terenul 
propriu (1) și cei mult ,,X“-

VI. Locomotiva Cluj — Energii Ul- 
Tract. Orașul Stalin. Clujenii dețin cu., 
fermitate ,,lanterna roșie0 și e greu de 
crezut că vor înregistra prima victoria 
din acest c mpionat în meciul de du
minică. Totuși... surprizele sînt cele 
care hotărăsc premiile mari !

VII. Progresul Suceava—Energia 1 Mai 
Ploești. Situate spre periferia clasa
mentului ambele formații au în egală 
măsură nevoie de puncte, in acordarea 
pronosticurilor porniți deci de la

IOLANDA BALAȘ 
spre... 1,80 m.!

(Urmare din pag. 1)

tini că, în puțin timp, Iolanda va reuși 
să treacă singură în fruntea celor mai 
de seamă săritoare în înălțime din 
lumea întreagă și să se apropie tot

EVOLUȚIA RECORDULUI MONDIAL:
1,55 Green (Marea Britanie)
1.58 Ethel Catherwood (Canada)
1.59 Ethel Catherwood (Canada)
1.60 Carolina Gisoff (Olanda)
1,62 Carolina Gisolf (Olanda)
1,65 Jean Shirley (S.U-A.)
1.65 Mildred Dirkinson (S.U-A.)
1.66 Dorothy Odam (Marea Britanie)
1,66 Ilsebill Wenning (Elveția)
1.71 F. E. Blankers-Koen (Olanda)
1.72 Sheila Lerwill (M. Britanie)
1.73 Alexandra Ciudina (U.R.S.S.)
1.74 Thelma Hopkins (M. Britanie)
1.75 Iolanda Balaș (Romînia)
1.76 Mildred McDaniel (S.U.A.)
1,76 Iolanda Balaș (Rotnînia) 

15 ORI ASEMENEA PERFORMAN
ȚE:,'4,76 m. (1), 1,75 m. (1) 1,73 m. 
(2), 1,71 m. (2)', 1,70 m. (9). Chiar 
rurmai această comparație vo'bește de 
la sine despre valoarea excepțională a 
tinerei noastre atlete.

Londra 2. 8. 1926
6. 9. 1926

Amsterdam 7. 8. 1928
Maestericht 1929
Amsterdam 12. 6. 1932
Los Angeles 7. & 1932
Lob Angeles 7. 8. 1932
Brentwood 29. 5. 1939
Lngano 27. 7. 1941
Amsterdam 30. 5. 1943
Londra 7. 7. 1951
Kiev 25. 5 1954
Belfast 5. 5. 1956
București 14. 7. 1956
Melbourne 1. 12. 1956
București 13. 10 1957

CELE MAI BUNE PERFORMANTE 
ALE LUMII :

1,76 Mildred McDaniel (S.U.A.) 1956
1,76 Iolanda Balaș (Romînia) 1957
1,75 Iolanda Balaș (Romînia) 1956
1,75 Taisia Cencik (U.R.S.S.) 1957
1,74 Trftlma Hopkins (M .Britanie)

1956
1,74 Taisia Cencik (Li.R.S.S.J 1957
1,73 Alexandra Ciudina (U.R.S.S.)

1954
1,73 Iolanda Balaș (Romînia) 1956
1,73 Iolanda Balaș (Romînia) T957

Puncte de vedere 
diferite

i

— Ce emoționată trebuie si fie! 
l-au mai rămas doar două încercări.

— La mine e și mai grav! Ăsta e 
ultimul clișeu...

Desen de MATTY ‘

A APĂRUT ’ 
Nr. 1? :

al revistei ilustrate de sport t 
i

cu interesante foto-reportaje din > 
care remarcăm:

— MECIUL DE FOTBAL 1
R.P.R. — R.P.F. IUGOSLAVIA. ’

— ACESTA ESTE GROS1CS! \
- MAREA BĂTĂLIE A BO- ; 

XERILOR.
— PRIMII DIN EUROPA.
— CU PINZELE SUS! i
La numărul uraiăitor „STA

DION" îmfFnește 10 ani de apa
riție. Acest număr va conține ma
teriale speciale.

________________________________
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A devenit un fapt obișnuit, ca după 
fiecare competiție sau campionat 
republican, aprecierile asupra nivelu
lui tehnic să fie în. mare măsură 
pozitive. Și este normal să fie așa, 
pentru că de la un an la altul, sta
diul de pregătire al sportivilor crește 
și odată cu el și valoarea întreceri
lor. Se înfîmplă însă și excepții. La 
una dintre ele am fost martori: 
„Cupa orașelor" la scrimă pentru 
seniori. Competiția care a avut loc 
între 1—6 octombrie la Sibiu nu a 
satisfăcut din nici un punct de ve
dere.

in primul rînd, „Cupa orașelor44 
s-a desfășurat în anonimat, iar a- 
salturile sau meciurile tari au putut 
fi numărate pe degete, ele redueîn- 
du-se, în general, la întîlnirile din
tre echipele orașelor București și 
Cluj. In rest, învingătorul era cu
noscut cu regularitate încă înainte de 
desfășurarea asalturilor. Desigur, 
după asemenea afirmații se naște o 
nedumerire, o îngrijorare: oare 
Iul.......................
la

scrimerilor noștri — 
component» lotului

ni ve
na ne referim 
republican —

tot așa cum „v-*>u»ata  a lost și cea 
de la startui „Cupei orașelor" re
zervată juniorilor.

întrecerea de scrimă de la Sibiu 
ne-a oferit și prilejul de a constata 
unele atitudini nesportive. Nu mai 
așa poate fi calificată comportarea 
echipei de floretă băieți a orașului 
Oradea (Coloman Gazdovici, Ștefan 
Hertzeg și Tiberiu 
calificîndu-se în

Interviu inedit cu... 
un caiet de performante

(Urmare din pag. 1)

Campionatul republican 
de șah

După cum prevăzusem în cronica 
noastră anterioară, în semifinala de 
la București a trebuit să intervină 
calculul Soneborn-Berger pentru de
semnarea celor calificați. Intr-adevăr, 
după Drimer, învingător cu 16 p., 
Reicher 14‘/2 și Crețulescu 14, ur
mează un grup de trei egali: Seimea- 
nu, Soos și Urseanu, fiecare cu cite 
13l/2 p. Primii doi au cîștigat drep
tul de a participa în finală. De notat 
că Seimeanu a realizat 5‘/2 p. în ulti
mele 6 partide. Iată restul clasamen
tului: Rotarii 12‘/2, Menas și Zetlin 
IP/2. Varabiescu 10, Mateescu 8‘/2, 
Schwartzfeld, Gurău și Joița 8, Sto- 
rojevski 7, Bîscă 5‘/2, Marcoci 5, 
Beiu 4'/2, Chelu și Cismariu 2>/2.

Și la Sibiu locul V a fost împărțit 
de doi concurenți — Pușcașu și Pav
lov — primul avînd coeficient mai 
bun. lată clasamentul final: Radovici 
14, Costea și Szabo 13'/2, Negrea 13, 
Pușcașu și Pavlov 12'/», Pal IIV2, Ga- 
vrilă 10, Nagy 9'/2, Fischer 9, Da
mian 8, Berbecaru 7’/2, L. Radulescu 
și Lumpan 7, Hermann 6, Liker 5, 
Butnaru 4’/2. Seitan 4, Ciochină 2‘/2.

La Craiova s-au calificat în finală: 
Ghițescu 14, G. Alexandrescu 13, M. 
Rădulescu 12*/ 2> Stanciu și Nacht 12. 
NICI O MODIFICARE IMPORTANTĂ 
IN CLASAMENTUL ȘAHISTELOR

PLOEȘTI 14 (prin telefon). — In 
runda de luni seara, a 10-a, frunta
șele clasamentului au obținut noi vic
torii. Astfel, Rodica Manolescu (cu 
negrele) a învins-o pe Elena Diaco- 
nescu, Irina Tzitron pe Eugenia Popa, 
Lidia Giuroiu pe Natalia Iliescu,, iar 
Veturia Simu pe Margareta Perevo- 
znik. In frunte se găsesc: Rodica Ma- 
nolescu 8 p„ Irina Tzitron 7’/2, Lidia 
Giuroiu și Veturia Simu 7.

I. O presat — corespondent

Maria Vieol, care 
campionatele mondiale de la Paris, 
a fost prezentă și la startul „Cupei 
Orașelor" de la Sibiu, remareîndu-se 
și cu acest prilej.

a participat ia

a scăzut? Nu. In majoritatea orașe
lor în care sînt secții de scrimă 
activează sportivi valoroși, dar ceea 
ce trebuie reținut, este că nu roți 
aceștia au fost prezenți la Sibiu. De 
ce ? Pentru că, subapreciind impor
tanța competiției, majoritatea orașe
lor n-au trimis la „Cupă" ce au avut 
mai bun. Aceasta, fie din vina 
misiilor regionale pe ramură de 
sport, fie chiar din vina sportivilor. 
In afară.de comisia de scrimă a ora
șului București care a acordat toată 
atenția pregătirii echipelor pentru 
„Cupa orașelor", reușind — în con
secință — să cîștige detașat toate 
întrecerile, celelalte reprezentative au 
fqsț alcătuite tîrziu, s-au prezentat 
„dîrpife" Sau descompletate. Exemple: 
Tg. ..iureș; Timișoara, Cluj 
feminină), și altele.

'Ai.i 
avut 
Arări, 
Arad 
aci pașii începătorului) pentru Ora
șul Stalin absența este nemotivată,

Hertzeg) care ne- 
turneul final s-a 

retras din competiție. Același lucru
era să se întîmple și cu formația 
feminină a acestui oraș, care neobți-
nînd de asemenea calificarea în tur
neul pentru locurile 1—4 și-a' anun
țat retragerea. „Norocul" le-a sui îs 
trăgătoarelor orădence și, spre sfîr- 
șitul întrecerilor, o entorsă suferită 
de trăgătoarea Maria lonescu a obli
gat echipa — care n-a arat rezerve 
— să părăsească planșa.

Un alt exemplu de nesportivitate 
și de subapreciere a unei compeiiț i 
interne, „Cupa orașelor", l-a dat 
Ol ga Orban care, împreună cu Ecate- 
rina Orb, poate fi făcută răspunză
toare pentru locul IV — necorespun
zător pentru valoarea scrimei cluje
ne — ocupat de reprezentativa Clu
jului în clasamentul general. Pînă la 
disputarea probei de floretă femei. 
Clujul avea șanse să ocupe locul II 
în clasamentul final. Aceasta cu con
diția ca și formația feminină să se 
comporte bine, la nivelul 
ților și al pronosticurilor, 
jul a fost reprezentat în 
fioretistelor 
ta 7 pentru 
ban și Ecaterina Orb (reîntoarse de 
cîteva zile de ia mondialele de la 
Paris), n-au binevoit să 
biu. Ele au lăsat .echipa 
gătoare, privind astfel 
de un loc mai bun în 
general, un loc la care îi da dreptul 
pregătirea și eforturile celorlalți spor
tivi clujeni.

Este, după părerea noastră, o ati
tudine vedetistă de care Trebuie să 
țină seama comisia regionala 
scrimă. Cluj, dar și Comisa 
trală.

de o echipă 
că „vedetele'

posibi lila- 
Dar Clu 
întrecerea 

descomple- 
Olga Or-

Si- 
tră-

vină ia
în două 
întregul Io! 
clasamentul

\de
cen-

(echipa

fost și unele orașe care 
deloc reprezentanți la 
Oașul Stalin.

există o scuză (scrima
Dacă

rit*  au
Sibiu : 
pentru 

i l?ce

a fost primul concurs in
ia care a participai Iosif

1946... Dar apoi trebuie să

— Care 
ternațional 
Sîrbu?

— Sofia
vă spun că a mai concurat la între
cerile din R.P.F. Iugoslavia (1947), 
R.P. Ungară (1947, 1949, 1950, 1951, 
1952, 1953, 1956), Norvegia (1952), 
Finlanda (1952, 1956), U.R.S.S. (1954, 
1957), Danemarca (1956), R.P. Chi 
neză (1955), R. Cehoslovacă (1956), 
Australia (1956), Italia (1957), R.P. 
Polonă (1957).

Care au fost concursurile inter- 
la care 
a obți-

naționale de mare anvergură 
a participat și ce rezultate 
nat?

— In 1952 a participat la 
natele mondiale de la Oslo,

carapio-
La a- 

ceastă competiție a ocupat loc XI (la 
poziția culcat) cu 397 p. In același 
an a obținut la J.O. de la Helsinki 
primul titlu de campion olimpic din 
istoria sportului romînesc (la poziția 
culcat cu 400 p.) și locul 6 la 3x40 
cu 1161 p. In 1955, la europenele de 
la București, n-a concurat la valoa
rea sa, fiind bolnav. De altfel după 
acest concurs el și-a mutat aparatele 
de ochire de pe partea dreaptă pe 
stingă continuind să tragă așa (cîtă 
voință!) pînă în primăvara acestui 
ari. In sfîrșit la J.O. de la Melbourne 
a ocupat locul 5 la 60 focuri culcat 
cu 5!J8 puncte...

— Perfect. Să revenim- inso la ac
tualitate. Anul 1957, după cit se pare, 
a fost cel mai bogat în performante 
pentru losif Sîrbu. Ce a determinat 
oare avalanșa aceasta de rezultate 
mari?

— Aveți dreptate. 1957 ește anul 
în care Sîrbu a realizat cele mai va
loroase rezultate. De ce? In primul 
riad revenirea la tragerea normală

(pe partea dreaptă) apoi cumulul de 
experiență care fără îndoială își spune 
acum din plin cuvîntul. Josif Sîrbu a 
participat anul acesta la 11 concursuri 
și victoria nu i-a scăpat niciodată, 
deși învinșii săi sînt trăgători bine 
cotați în lumea tirului. In aceste con
cursuri el a egalat sau întrecut de 
nouă ori recordurile țării cu rezul
tate care depășesc actualele perfor
manțe record ale lumii (deși Iosif 
Sîrbu figurează o singură dată pe 
tabela recordmenilor mondiali la pozi
ția culcat cu 400 puncte). Ar mai 
fi de remarcat faptul că el a realizat 
de 6 ori (!) performanța maximă la 
poziția culcat: 400 p. Iată de ; ’
lista cifrelor cu care el a cucerit 
mul loc în cele 11 competiții la 
a participat — pînă acum — 
acesta.

aitfel 
. ori
care 
anul

: 1165
Aprl- 

1163 (397-390-
Mai

1. Martie — poligonul Tunari : 
(396'391-379) „Cupa Voința“; 2. 
lie — poligonul Tunari : ““ 
370 „Cupa Dinamo" ; 3. Mai — poli
gonul Tunari : 1172 (397-391-384) „Cupa
Victoriei*'  ; 4. Mai — poligonul din
Or. Stalin : 1174 (397-391-336) „Cupa
sfatului popular* ’ ; 5. iunie — poligo
nul Tunari : 1178 (3^-392-^87) „Cfcpa 
măiestriei”; <5. Iunie 
Torino 
latine* 4 
Kiev :
8. August 
(4dQ-392-387)
9. ~ '
via t 
țional ; 10.
Tunari : 1176
ternațional ; 
nul Tunari : 
A.V.S.A.P.”.

Cu __ r...
l?t în fruntea tuturor trăgătorilor din 
lume 
minte 
(sta ale sale 
sînt peste recordurile lumii — excep
ție f-ce doar cel de la culcat, 400, 
care este egal; la ultimul concurs lo
sif Sîrbu a tras 103 focuri în cercul 
1.0, 15 ta cercul 9, unul în cercul 8 
și unul în cercul 7 !

După aceasta, caietul de perîor- 
manțe și-a închis încet coperțile dîn- 
du-ne a înțelege că discuția a luat 
sfîrșit...

Tunari : ___
i‘‘; <5. Iunie — poligonui din 
117-1 (396-393-385) „Cupa țârilor 

7. Iunie — poligonul din 
1142 (395-381-366) pe ținte mici l 

— poligonul Tunari : 1179
campionatele republicane ; 

Septembrie — poligonul din Varșo- 
1170 (398-391-331) concurs in'.er-na-

Septembrie — poligonul 
(JfS-393-580) concurs in

ii. Octombrie — poligo- 
11S0 (400-395-395) „Cupa

aceste performanțe el s-a insta-

la rceastă probă. Cîteva ana
lii plus: cele mai bune rezul- 

(1180—400— 398—387))

H. NAUMELENA MATEESCU

„CV. A 7 XOIEMBRIl?',BOXERII DE LA DINAMO 
CRAIOVA ÎNVINGĂTORI

Duminică a avut loc la Craiova, 
„Parcul PoporuLui“, o gală de box or
ganizata în cinstea zilei de 7 Noicm- 
btie. Cei 1&00 spectatori prezenți ia 
reuniune au urmărit cu viu interes 
evoluția boxerilor echipei Dinamo din 
localitate și a celor din reprezentativa

Programul turului campionatelor

orașului Galați. Mai baie pregătiți din 
punct de vedere tehnic și fizic, dina- 
moviștii au cîștigat întîteirea cu scorul 
de 17—5.

Iată cîteva rezultate tehnice: muscă: 
Vasile Pleș (D) b.p. Al. Geiegban (G); 
seminșoară: O. Mărăcinesnu (D) b. KO 
II D. Grădinaru (G); ușoară: I. Olaru 
(D) b.p. I. Moisescu (G); ușoară: Matei 
Godeanu (D) b. dese. IT M. Mușat (G); 
țemimijlorie: Const. Bîiâ b.p. E. Dă
ruia (G); miji, mică: M. loniță (D) b. 
KO I. C. Oreanu (G).

Duminică 20 octombrie, se 
șura o importantă reuniune 
dromul Dinamo, organizată 
sia centrală de ciclism în 
cu comisia orășenească.

Reuniunea este dotată cu 
Noiembrie".

CICLISM

va desfă- 
pe veto- 

de comi
co labe rare

„Cupa 7

COMPETIȚIA CÎCLISTA „CURSA 
PRIETENIEI'*

MASCUUN

ACTIVITATEA LA BOX

republicane de baschet
Et pa I-a 20 octombrie

Dinamo București — Voința Iași 
CCA — Progresul MIC București 
Știința T.mișoara — Știința Cluj

' Dinamo Oradea — Dinamo Tg. Mureș 
Energia Cluj — Locomotiva PTT Bucu

rești
Progresul Or. Stalin

București
Energia EM

Progresul FB — Progrese; Oradea 
Progresul MIC Buc. — Știința Cluj 
Energia București — ȘUințt ICF 
Locomotiva București — Voința Or. 

Stalin
Etapa tll-a 17 noiembrie

De aproape patru luni funcționează 
în cadrul colectivului sportiv Voința 
din orașul Caransebeș o secție de box. 
Aci se antrenează sub îndrumarea in
structorului Alexandru State 
campion regional și de zonă) __ 
tineri dornici să practice acest sport. 
Printre cei mai talentați boxeri se nu
mără 
tofan

(fost
20 de

Etapa II-a 27 octombrie

Voința Iași 
Locomotiva

Stalin
Dinamo Tg.
știința Cluj
Progresul București 

țopra
Dinamo București —

— Energia București 
PTT — Progresul Orașul

Mureș — Energia Cluj 
— Dinamo Oradea

— Știința Timl-

CCA

noiembrieEtapa Ill-a 3
CCA — Voința Ieși
Știința Timișoara — Dinamo București 
Dinamo Oradea — Progresul MIC 
Energia Cluj — Știința Cluj
Progresul Or. Stalin — Dinamo Tg. 

Mureș
Energia București — Locomotiva PTT

Etapa IV-a 10 noiembrie

vlnța Iași — Locomotiva PTT
Dinamo Tg. Mureș — Energia Bucu- 

’ești
Știința Cluj — Progresul Or. Stalin 
Progresul București — Energia Cluj 
Dinamo București — Dinamo Oradea 
CCA — Știința Timișoara

Etapa V-a 17 noiembrie

știința Timișoara — Voința Iași
Dinamo Oradea — CCA
Energia Cluj — Dinamo București
Progresul Or. Stalin — Progresul 

București
Energia București — știința Cluj 
Locomotiva PTT — Dinamo Tg. Mureș

or.

Et pa Vl-a 24 noiembrie

Voința Iași — Dinamo Tg. Mureș
Știința Cluj — Locomotiva PTT
Progresul București — Energia Bucu

rești
Dinamo București

Stalin
Progresul Or.
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Progresul NfIC

CCA — Energia Cluj
știința Timișoara — Din-rno Oradea 

Etapa VH-*  1 decembrie 
Dinamo Oradea — Voința Iași 
Energia Cluj — Știința Timișoara 
Progresul Or. Stalin — CCA 
Energia București — Dinamo Bucu

rești
Locomotiva PTT 

Buc.
Dinamo Tg. Mureș — Știința Cluj 

Etapa VIII-a 8 ceeembrie
Voința Iași — Știința Cluj
Progresii! MIC Buc — Dinamo Tg. 

Mureș
Dinamo București — Locomotiva PIT 
CCA — Energia București
Știința Timișoara — Progresul Orașul 

Stalin
Dinamo Or.dea — Energia Cluj

Etapa IX-a 15 decembrie
Energia Cluj — Voința Iași 
Progresul Or. Stalin — Dinamo Oradea 
Energia București — Știința Timișoara ' 
Locomotiva PTT — CCA
Dinamo Tg. Mureș — Dinamo București 
Știința Cluj — Progresul București

Etapa X-a 22 decembrie
Voința Iași — Progresul București 
Dinamo București — știința Cluj 
CCA — Dinr-mo Tg. Mureș
Știința Timișoara — Locomotiva PTT 
Dinamo Oradea — Energia București 
Energia Cluj — Progresul Or. Stalin

Etapa Xl-a 29 decembrie
Progresul Or. Stalin — Voința Iași 
Energia București — Energia Cluj 
Locomotiva PTT — Dinamo Oradea 
Dinamo Tg. Mureș — Știința Timișoara 
știința Cluj — CCA
Progresul București — Dinamo Bucu

rești.
★

In campionatul masculin al categoriei 
A a fost introdusă echipa Voința Iași, 
a treia clasată în turneul de baraj. E- 
chipa Progresul Arta București a fost 
eliminată din campionat pentru nepre
zent rea echipei ei de juniori în trei me
ciuri oficiale

FEMININ 
Etapa I-a 3 noiembrie

Locomotiva BM București — FI. roșie 
Oradea

Voința or. 
rești

Știința ICF 
MTC Buc.

Știința Cluj
Progresul Oradea

reș

Stalin

București

Energia Bucu-

Progresul

— Progresul FB București 
FI. roșie Tg. Mu

Etapa Il-a 10 noiembrie
FI. roșie Oradea — Fi. roșie Tg. Mureș

Voința Or. Stalin — Fi. roșie Oradea 
Știința ICF — Locomotiva București 
Știința Cluj — Energia București 
Progresul Oradea — Progresul MIC 

Buc.
FI.

Buc.
roșie Tg. Mureș Progresul FB

Etapa IV-a 24 noiembrie

roșie Oradea — Progresul FB Bucu-Fl.
rești

Progresul MIC București 
Tg. Mureș

Energia București — 
Locomotiva București 
Voința Orașul Stalin

FI. roșie

Progresul Oradea 
— Știința Cluj 

— Știința ICF

Etapa V-a 1 decembrie

Știința
Știința
Progresul

rești
FI. roșie
Progresul

Buc.
Etapa Vl-a 8 decembrie

TCF — Fl mura roșie Oradea 
Cluj — Voința Orașul Stalin 

Oradea — Locomotiva Bucu-

Tg. Mureș — Energia Buc. 
F.B. Buc. — Progresul M.I.C.

Fi. r. Orc dea — Progresul MIC Buc. 
Energia Buc. — Progresul FB Buc. 
Locomotiva Buc. — Fi. roșie Tg. Mureș 
Voința Or. Stalin — Progresul Oradea 
Știința ICF — Știința Cluj

Etapa vil-a 15 decembrie

Știința Cluj — FI. roșie Oradea 
Progresul Oradea — Știința ICF 
FI. roșie Tg. Mureș — Voința Or. Stalin 
Progresul FB Buc. — Locomotiva Buc. 
Progresul MIC Buc. — Energia Buc.

Etapa VIII-a 22 decembrie

FI. roșie Oradea 
Locomotiva Buc. 

Buc.
Voința

Buc.
Știința
Știința

Energia Buc.
Progresul MIC

Or. Stalin Progresul F.B.

TCF — FI. roșie Tg. Mureș 
Cluj — Progresul Oradea

Etapa IX-a 29 decembrie 
Progresul Oradea — 
FI roșie Tg. Mureș 
Progresul FB Buc. 
Progresul MIC Buc.

Stalin
Energia Buc.

Fi. roșie Oradea
— Știința Cluj

— Știința ICF
— Voința Orașul

Locomotiva Buc.

tiaeril Tăffiloagă (muscă). Cris- 
(cocoș) și Fărcășanu (pana).

Romulus și Zeuo Radu 
corespondenți

Peste 200 spectatori din Urziceni au 
asistat aseară la prima reuniune de 
box organizată în localitate. întîlnirea 
a opus echipele Voința Metalo-Chimlc 
București și Voința Prestări Servicii 
București. Printre tinerii care s-au 
impus, pot fi evidențiați Nicol3e Cră
ciun (V.P.S.), ion Marinescu (V.P.S.), 
Alexandru Bucur (V.M.C.), etc. Ir.tîl- 
nirea a luat sfîrșit cu victoria boxeri
lor de la Voința M.C. (Scor 15-10).

C. Donciu, corespondent

Recent, la Iași, a avut Ioc o reuniu
ne pugilistică la care au participat 
boxeri din regiunile Iași și Pitești. Mai 
bine pregătiți, boxerii ieșeni au ter
minat învingători cu scorul de 16-8. 
S-au remarcat o serie de elemente cu 
reale calități : Vasile Seșanu. Gh. Ivă- 
noiu, Gh. Vieru (Iași). Petre Mi-cescu 
(Pitești).

Gh. Cioranu corespondent

Timp de două zile, la sfîrșitul săp- 
tăminii trecute, sala ..Mao Țze-dun“ 
din Capitală a găzduit în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie două gale de box cu 
participarea colectivelor sportive „E- 
nergia“ din Capitală. Au participat 50 
boxeri. La sfîrșitul reuniunilor Cupa 
„7 Noiembrie" a revenit colectivului 
Energia Timpuri Noi.

Iată cîteva rezultate tehnice : cocoș: 
N. Zagoreanu (En. 23 August) b. p. 
L. Fereșteanu (En. ,.Mao Țzc-dun”); 
ușoară : Petre Vizitiu (En. Tr. I Con- 
str.) face meci nul cu Grigore Dragoș: 
C. Moraru (En. T. Noi) b. KO. I Gr. 
Zaharia (En. Electromagnetica).

Gr.

★

Sîmbătă seara s-a disputat în 
Giulești revanșa întîlnirii 
box între colectivele 
I.C.C.F.—Energia Cîmpina.

sala 
deamicale 

Locomotiva 
______ _ ____ __  . Intîlnirilc 
au lost foarte disputate și de un bun 
nivel tehnic. S-au remarcat Horia Ze- 
chia, Marius Allenli, Ion Boceanu și 
Ion Ailenii de la Locomotiva și Petre 
Zăinescu, Vlad Dumitru și Gh. Crîm- 
piță de ia oaspeți. Boxerii bucureșteni 
au cîștigat întîlnirea cu scorul de 12-8.

N. Tokacek — corespondent

TIMIȘOARA 
tapa a IV-a, 
șoai-a (120 km.),
a fdist ‘ 
Sfchmidt. Etapa a V-a și 
m:.~oara—Sînnicolaul 
a fost cîșligată de Bitang (Timișoara) 
urmat de Csire (Oradea).

Clasamentul generai individual 
tegoria curse) : *
21 h. ’
25:55. 
radea. 
petiția 
Stoica 
toria a 
verin.

14 (prin telefon). — E- 
Timișoara—Lugoj—-Timi- 

desfășurată stmbătă, 
cțștiîată de timișoreanul 
'tapă a‘ V-a și ultima (Ti- 

Mare—Tim iaoara)

(ca-
1. Bitang (Timișoara) 

07:33; 2. Vicas (Oradea) 21 h.
Pe echipe: 1. Timișoara,

La categoria serai-curse. 
a *

(Tr. _____
revenit sportivilor din Tr. Se

2. O- 
com- 

fost cîștigstă de Marius 
Severin). Pe echipe, vic-

AL. GROSS

A apărut
REVISTA FOTBAL Nr

octombrie 1957
CUPRINDE :

x x x — Dezvoltarea spiritului 
tor — sarcină permanentă și de

10

crar-
______  , _ _ mare 

însemnătate pentru îmbunătățirea cla
sei de joc a echipelor noastre.

I. LUPAȘ — Discuții: Echilibru valo
ric între atac și apărare.

E. ELISEEV — Cînd mingea se intro
duce în joc.

N. ȘURTEA — Autocontrolul, mijloc 
de ridicare a măiestriei sportive.

LAZĂR SFERA — Jocul la intercepție.
EMIL GHTBU — Indicații ■ ■ — 

practicarea fotbalului în școli.
M'. PETRESCU — Trasul la 

(Kinograme).
C. SIMIONBSCU — Exerciții 

dezvoltarea calităților fizice.
C. BRAUN — Preluarea (II).
Noua clasificare a antrenorilor.
OCTAV LUCHIDE — Montevideo 

1930 (H).
SANDU MARIAN — Emil Kroner
EGON HORN — Desprea cei ce vînd.„ 

și acei ce cumpără jucători argentinieni.
PETRE GAȚU — Din țara luptelor 

cu tauri; varietăți britanice.
HORIA CRISTEA — A șasea ediție a 

a campionatului mondial.
Umor de Matty

★
SPORTIVI, 
PROFESORI DE EDUCAȚIE FIZICA, 
ANTRENORI !

Relnolți din timp abonamentele pen
tru anul 1958 la revistele;
FOTBAL
CULTURA FIZICA ȘI SPORT 
REVISTA DE ȘAH

Abonamentele se pot face la oficiile 
Poștale, factorii poștală și difuzoril vo
luntari din întreprinderi și instituții.

privind

poartă

pentru

afar%25c4%2583.de


VORBEȘTE MOSCOVA!
Activitatea de duminică a fiecărui sportiv sovietic (concurent sau spec

tator) se încheie totdeauna în fața aparatului de radio. Imediat după ce 
bătrînul orologiu din vîrful turnului Spasski bate miezul nopții, pe undele 
postului de radio Moscova se aud acordurile unui marș vesel. Este semnalul 
de începere a emisiunii sportive, care trece în revistă tot ce s-a petrecut 

măi interesant pe stadioanele și terenurile de sport din Uniunea Sovietică, 
la sfîrșit de săptămînă. Cum această duminică sportivă a fost deosebit de 
bogată în evenimente importante, am socotit util să înregistrăm pe bandă 
de magnetofon, în redacția ziarului nostru, întreaga emisiune de sport trans
misă de Radio Moscova și putem prezenta acum cititorilor noștri un rezumat 
al știrilor principale.

sportiv din Riga. Aceasta din urmă, 
însă, avea o suficientă provizie de 
puncte pentru a fi sigură de locul I, 
devenind astfel pentru a treia oară 
campioană a U.R.S.S. La campionat 
au luat parte 12 echipe, jocurile des- 
fâșurindu-se în două tururi, 
multe orașe ale țării.

ATLET1I SOVIETICI CULEG LAURI 
PESTE HOTARE

„Punctul forte" al emisiunii a fost 
firește recordul lui Vladimir Kuț. A- 
colo departe, pe stadionul olimpic din 
Roma, excepționalul atlet sovietic a 
demonstrat că deține supremația mon
dială în ambele alergări clasice de

aniversări a .Marelui

Roma, ci și în altă 
Kosice, în Cehoslova- 

soviefic a cucerit

numai la 
a lumii, la
atletismul

Cea de a 27-a ediție a marato-
de la Kosice a fost cîștigată de

anunțat că închină noul său record 
celei de a 40-a 
Octombrie!“

Nu
parte 
cia, 
lauri, 
oului
minerul din Stalinogorsk Ivan Filin, 
care a parcurs cei 42,195 km. în 2 
ore 23:37,8. Al doilea a terminat con
curentul englez Rirkup în 2 ore 25:54,8. 
Cum pe următoarele trei locuri au so
sit ceilalți membri ai reprezentantivei 
U.R.S.S., Popov, Grișaev și Ivanov, 
echipa sovietică — pentru prima oară 
prezentă la startul tradiționalei curse 
— se clasează pe locul 1.

★
Spațiul ne obligă să întrerupem aci 

relatarea noastră, deși emisiunea de 
sport de la Radio Moscova a mai 
oferit auditorilor multe materiale in
teresante. Le vom enumera aci nu 
mai titlurile: un interviu cu Ivan Lî- 
sov, antrenorul naționalei feminine de 
baschet, despre campionatul mondial 
de Ia Rio de Janeiro; cursele de moto- 
ciclism de la Riga; finala campionatu
lui de liandbai ai asociației „Colhoz- 
nik“, desfășurată la Chișinău ; o con
vorbire cu antrenorul Alexei Sokolov 
despre fotbalul brazilian—

CUPA CAMPIOrSLOS
DE LA LUJNTKI LA SOKOLMKL-

'-'Ap-

Fază din jocul retur St. Etienne-Glasgow Rangers (2—1): centrul 
atacant al echipei franceze Rjo-l.ea (nr. 9) este deposedat de baloji de 
Valentine, stoperul lui Rangers. După cum se știe, pierzînd în primul joc 
cu 1—3, campioana Franței a fost eliminată din întrecerea campioanelor 

europene

EUROPE» SE POATE DISPENSA DE ZH

Uriașul baschetbalist Kruminș 
este unul din oamenii de bază ai 
echipei 
pioană 
care la 
direct 
tenfii...

S K.V.O. Riga, noua cam- 
a ZJ.R.S.S. lată-l într-o arun- 
coș, în fața căreia adversarul 

nu pare să mai emită pre-

Stadionul central „V. 1. Lenin" și 
parcul Sokolniki se află la capetele 
opuse ale aceleiași linii de metro. Iu
bitorilor de sport din Moscova nu le-a 
fost deci greu ca imediat ce s-a ter
minat meciul de fotbal Spartak Mos
cova — Dinamo Tbilisi (încheiat cu 
victoria clară a foștilor campioni: 
5—2) să ia metroul de Sokolniki, pen
tru a asista Ia una din intîlnirile im
portante ale campionatului unional de 
hochei: Aripile Sovietelor — Dinamo 
Moscova. Ambele echipe erau neîn 
vinse pînă atunci. Lupta s-a menți
nut echilibrată pînă în repriza a 3-a, 
care a început cu scorul de 3—3. Din 
acest moment, Aripile Sovietelor domi
nă tot mai insistent și înaintașii ei 
reușesc să mai introducă de 5 ori pu
cul în poarta apărată de Zaițev.

Propuneri pentru viitorul 
Eurcpa. — Un criteriu

regulament ai competiției celor mai bune echipe d a 
care ar înlătura orice ne mul țumiri sau proteste,

începem să urmărim cu emoție peripețiile celei a treia ediții
Cupei campionilor europeni, mai ales odată cu intrarea *-  -----”
reprezentantei noastre, C.C.A. Ca unii interesați

întreceri de

fond. Cu 13:35,0 Kuț a 
vechiul record al lui Gordon 
cînd în fruntea alergătorilor 
m. din lume, așa cum este și 
m. Crainicul de la Radio
anunță: „Intr-o declarație făcută co
respondentului nostru, Vladimir Kuț a

pulverizat 
Pirie tre- 
de 5.000 
la 10.000 
Moscova

COBOARÂ STEAGUL CAMPIONATU
LUI UNIONAL DE BASCHET...

„Ne aflăm la Palatul Sporturilor*  
de la Lujniki..." începe următorul re
portaj, vorbind despre închiderea cam
pionatului unional -de baschet pe 1957. 
In ultimul meci ȚSKMO a reușit să 
învingă cu 71—54 echipa Clubului

a 
a 
succesul și buna desfășurare a acestei 
voim să facem unele sugestii privind regulamentul ei.

rea noastră, grupa de 
ceea de est sînt mult mai echilibrate 
și mai puternice decît grupa ves
tică

Organizatorii răspund deja 
primele observații 
capitol că motivul ar 
prea mare dintre orașele gazdă aie 
diferitelor echipe, ceea ce ar presu
pune pierderea prea multor zile pen
tru deplasări. Din punctul nostru 
de vedere, credem că argumentul nu 
stă în picioare pentru două motive:

a) Sistemul zonelor nu exclude 
distanțele. In zona de vest, Aarhus 
— campioana Danemarcei — s-a de
plasat în Irlanda de Nord, ceea 
ce constituie totuși un mic voiaj. 
Sau, în grupa de centru, Steaua Roșie 
Belgrad a jucat în Luxemburg etc. 
etc.

b) Orice echipă care se înscrie în 
„Cupa Campionilor Europeni" tre
buie să fie pregătită pentru călătorii 
ceva mai mari decît cele pe care le 
efectuează s aptă minai în țară, în

Vom enunța de la început: sîntem 
împrtriva împărțirii pe zone. Se știe 
că în prima fază a întrecerii echi
pele sînt împărțite în trei zone, pe 
baza criteriilor geografice, 
dispoziție a regulamentului a 
vocat justificate nemulțumiri, 
triecii, de pildă, sezisează că 
asemenea principiu va duce Ia 
gramarea an de an a acelorași 
ciurî în primul tur. O asemenea re
petare duce la o plictisitoare desfă- 
șura-e a întrecerii, 'a o repetare de 
rezultate care va deveni 
rantă supărătoare. Va fi 
babil ca Ț.D N.A. (sau 
Bulgariei) să întâlnească 
pe Vasas (sau campioana 
ca 
să-și dispute regulat șansele în 
primul tur cu Rapid (sau campioa
na Austriei) etc etc Pe de altă 
parte, în mod fortuit vom întî'ni în 
preliminarii partide de tăria 
semifinale sau finale (vezi 
Milan-Rapid) deoarece, după

Această 
pro-

Âus- 
nn 

pro- 
me-

cu sigu- 
foarte pro- 
camp ioana 
ar» de an 
Ungariei), 

Milan (sau campioana Italiei)

unei 
cazul 
păre-

în arenă 
direct în 
anvergură,

centru și a-

Ia
asupra acestui 

fi distanța

campionat. In plus, ea are un mare 
aliat în avion, care a făcut ca 
distanțele să dispară.

Intrebuințîndu-se principiul trage-t 
rii generale Ia sorți, pe care îl pro
punem, s-ar evita în primul rînd a- 
cele nemulțumiri care pretind că tor
ni ațk-, X sau Y este dezavantajată' 
de alcătuirea grupei. Ar avea cuvân
tul numai bilețelele de hîrtae care nu 
țin seama de... distanță, de adversi
tăți sportive sau de teama de cu
tare și cutare adversar... Nimeni n-ar 
putea obiecta asupra unui program 
stabilit după cel 
teriu: sorții. Ba 
ciile acestora ar 
tre echipe care 
preună, ceea ce

"cîștig pentru 
țiilor fotbalistice 
nostru socotit, pe 
inima fotbalului

Facem această sugestie intr-un 
moment cînd Cupa se află în plină 
desfășurare. Dar graba noastra se 
explică prin dorința de a oferi timp 
suficient de studiu Uniunii Europe
ne. organizatoarea Cupei Campio
nilor, competiție care a cuprins în 
mrejele ei milioane d_e iubitori aii 
fotbalului de pe întreg globul.

EFTIMIE IONESCU

mai dezinteresat cri- 
poate tocmai capri- 
realiza meciuri in- 

n-au mai jucat îm- 
ar fi un neîndoios 
dezvoltarea re'a- 
de pe continentul 

bună drentMe. 
mondial.

Citind presa sportivă occidentală 
poți afla o serie de informații, 
pe care dacă nu le-ai cunoaște 

ai risca să mori cu desăvîrșire prost 
sau proastă, cum e cazul meu.

Așa ceva mi s-a întîmplat mie !
Ah! Dar scuzați-mă : întîi îngă

duiți-mi să mă prezint. Mă cheamă 
Eda și sînt un trofeu sportiv, adică 
mai bine zis o sculptură.

Numele de Eda mi l-au dat fete e 
d'n echipa de handbal a Republicii 
Populare Romîne, care anul trecut la 
8 iulie, după ce au ciștigat campio
natul de handbal al lumii, m-au luat 
în păstrare ca recompensă pentru 
performanța lor.

Așadar sînt o statuie. Tatăl meu, 
sculptorul vestgerman Peren, a vrut 
să realizeze din mine un fel de fru
musețe modernă. Bineînțeles că nu 
sint ca străbuna mea Venus dinMîlio. 
Mă deosebește de ea în primul rind 
coafura (nu am coc, ci un el de 
bre'on foarte modern). Se spune des
pre mine că sînt o frumusețe deose
bită. Defectul meu e că sînt cam 
rece, fiind de bronz. Se pare însă 
că asta e soarta tuturor frumuseților 
deosebite. Dar asta este c altă po
vesti

Acum să vă spun o poveste cu 
două inițiale: H. A. serie articole de 
atitudine în ziarul elvețian „Sport" 
din Ziirich. Iată, de exemplu, ce a 
spus el despre mine acum cîtva timp 
în ziarul susam'ntit, sub titlul „Tre
buie să plîngi":

„Obrazul simpaticei fete a sculptu
re! germanului Perch cîștigată de 
echipa Romîniei de handbal fete anul 
trecut, a căpătat o expresie nespus 
de tristă, în vitrina Federației ro- 
mînești. Romînia s-a retras de la 
Campionatul mondial de handbal 

< în sală feminin care va avea Ioc în 
iulie la Belgrad.

Romînia preeră să-și trimită echi
pa națională la Moscova, unde cîteva 
zile mai tîrziu începe „Festivalul 
mondial al tineretului".

wîd, nu plîng!
Destăinuirea unui trofeu de a cărui stare sufletească se interesează un anume fi.A.

Aceasta lovește federația iugoslavă 
cu cîteva zile înainte de încheierea 
pregătirilor... Dar nu mai puțin gra
vă este ofensa adusă la adresa Fe
derației Internaționale. Aceasta ar 
trebui în viitor să impună membri
lor ca întrecerile sale oficiale să. 
aibă precădere față de aite organi
zări. sub amenințarea sancțiuni de 
excludere de pe lista membrilor. 
Fiecare să se ducă unde crede că 
aparține.

Este pentru prima dată în istoria 
federației internaționale, ca o (ară 
care a fost c'nstîtă cu onoarea cam
pionului mondial și care pare să 
aibă obligaț'i deosebite, să prefere 
o demonstrație politică.

Poate că cheia pentru decizia în

doielnică a romînilor trebuie căutată 
în participarea unor echipe atît de 
puternice ca Danemarca. Cehoslova
cia, Suedia, iugosiavia. ctc. Poate 
că in umbra politicii să se ascun
dă o incorectitudine sportivă ■> Nu 
ne ar mira dacă expresia de tristețe 
a fetei în vitrina romînească s-ar 
schimba în plînsete".

Cînd am citit această impresionantă 
cronică, vă spun sincer că am ră
mas ca o statuie.

Acest crîncen și virulent mînuitcr 
a', condeiului, care publică vajnice 
articole polemice, etalează dibăcia 
unui elefant rătăcit într-o prăvălie 
de porțelanuri.

Considerațiile etalate de H. A. în 

articolul care m-a făcut să rid nu 
să plîng, ar fi adevărate dacă :

1.. . echipa de handbal redus a 
R P-R. n-ar fi participat la campio
natul mondial din Iugoslavia .

2.. . între formația de handbal te- 
dus și cea de handbal 11 ar fi de- 
obicei vreo legătură. Insă cei care cu
nosc handbalul știu prea bine că 
sînt mulți jucători care practică ori 
handbalul redus ori handbal li.

3.. . un titlu mondial cucerit la 
handbal II nu are nimic de aface 
cu un titlu mondial la handbal redus.

Mă opresc aici, deși cu capul meu 
de bronz încă aș putea găsi mai 
multe argumente decît redactorul 
H A.

Totuși nu mă pot abține de. a co
menta două fraze pline de tîlc ale 
acestui îndemînatec condeier.

Federația internațională ar trebui 
în viitor să impună membrilor ca 
întrecerile sale să aibă precădere 
față de alte organizări, sub amenin
țarea sancțiunii de excludere ie pe 
lista membrilor. Fiecare să se ducă 
acolo unde crede că aparține.

Foarte just. Numai că H. A. a 
uitat că Elveția nu a participat la 
Jocurile Olimp'ce ca urmare a unei 
decizii a minților înguste al căror 
simbriaș este, iar pentru refuzul de 
a participa lă J.O. Elveția a căpătat 
un vot de blam, votat în unanimi
tate de Comitetul Olimpic Interna
țional !

Cum rămîne cu fraza: Fiecare să 
se ducă unde crede că aparține ?

Uită că o serie de ziare ca „NEUES 
W1NTHERURER TAGBLAT", „NEUE 
ZURICHER NACHRICHTEN", „NEUE 
ZURICHER ZE1TUNG", „DIE TAT", 
„BASSLER NACHRICHTEN", „AZ- 

DER BUND" și altele, au hotărlt „să 
boicoteze" Jocurile Olimpice, în timp 
ce ziarele elvețiene de limbă fr; n.ceză 
și italiană publicau pe larg știri.

Uită H. A !?
De aceea a scris că fiecare să se 

ducă unde crede că aparține. S-ar 
putea crede că făcînd uz de această 
frază s-ar intenționa să se af.rve că 
Elveția nu are ce căuta la J.O Ade
vărul este că nu trebuie '.o.r'undați 
sportivii elvețieni cu H. A. & Co

H. A. n-are nimic comun cu ei
De aceea nici măcar nu m-a n gin- 

dit să-i răspund lui H. A. du; i ar
ticolul împricinat apărut în iunie. 
Nu merită osteneala și apo: -.ie ce 
să amestec Jocurile Olimp ce cu 
handbalui. Nu am mai putut răbda 
însă cînd zilele trecute am citit în 
ziarul „L’EQUIPE" că Federația El
vețiană de handbal a refuzat din 
motive politice să participe la o 
competiție organizată de Federq'ia 
internațională.

Ce ar fi dacă H. A. ar repubi ca 
în coloane'e ospitaliere (pentru pro
vocări) ale ziarului „SPORT" din 
Zurich, aceste rînduri ce le-a s.' s 
acum cîteva luni: „Nu mai puțin 
gravă este ofensa aceasta la adresa 
Federației Internaționale. Aceasta ar 
trebui în viitor să impună membr - 
lor ca, întrecerile sale oficia!- ă 
aibă precădere față de alte orga
nizări, sub amenințarea sancțiunii 
de excludere de pe lista membrilor. 
Fiecare să se ducă unde cred' că 
aparține".

In definitiv, așa ar cere probit.tea 
profesională ,etica gazetărească și in
transigența convingerilor.

Și pentru că H. A. se îngrijea în 
luna iunie de soarta mea, îi ăsnund 
în octombrie că rîd. Rîd pe socoteala 
lui H. A. Ha-ha-ha, ha-ha-ha.

EDA (statuie) 
Mărturisire culeasă 
de G. FLORIAN



DUMINICA ÎNCEP
PREGĂTIRILE

Mior roprezenioiiw 
de loihal

In mod efectiv, pregătirile lofadui 
reprezentativ A de fotbal vor îocețțe 
— după cum am anunțat — dumi
nică, printr-un med international (cu 
Lewski, după cum se tratează) sau 
printr-un joc cu partener indigen, 
daeă nu va fi posibilă aducerea unei 
echipe străine La aceste pregătin 
vor participa jucătorii care au făcut 
parte și din lotul pentru partida cn 
Iugoslavia de la 29 septembrie: To
ma, Voinescu, Zavoda II. Brinzei, 
Caricaș. Neacșu, Căl'nciu, Bone. Je
nei. V. Anghel, Cacaveanu, Pet- 
schcwski. Ene I, Ozon. Comisia de 
selecție vizează însă și alți jucători 
care urmează să fie incluși în let: 
Suru, Tătaru, Dungu. Pahonțu, Ser- 
fozo, Szakacs II, Nicușor, Meszaros 
II Constantin

Toți jucătorii vor fi convoca ți la 
primele antrenamente. Apolzan va fi 
luat în considerare dacă se însănă
toșește.

Pa-alel se ver desfășura și pre- 
parative'e lotului B pentru care slot 
vizați jucă'crii: Crisnic, Ghiță, CSm- 
pearu. Zbârcea, Panait (Petroșani), 
Florescu, Panait (Hunedoara), Oni- 
sie, Capaș, Știrbei, Băcuț I și II, Pe- 
reț, Oaidă, Alexandrescu, Zavoda I, 
Olaru, Gîrleanu, Drăgoi, Rădulescu, 
Mihai. Ciurdârescu, Oprea și Marin 
Marcel.

Firește, cu timpul loturile vor fi 
restrinse. Sint posibile — pînă la de
finitivare '— schimburi de jucători 
între loturi, totul în rape i cu nece
sitățile reprezentativei A.

ATLETISM

CAMPIOANA IUGOSLAVIEI 
PE ULTIMUL LOC IN CLASAMENT

rezultate: Olimpiakos Pireu—Ethnlkos 
Pireu 2—1. Atromitos Pireu—Panelinion 
3—0, PAOK Salonic—Atromitos Salonic 
2—1, Aris Salonic—Iraklis Salonic 1—L 

CLASAMENTUL CUPEI „DR.
GERO"

In urma întîlnirii de fotbal Austria— 
Cehoslovacia (2—2) desfășurată în ca
drul „Cupei Dr. Gerd“, clasamentul com
petiției se prezintă astfel: 
Ungaria 
Cehoslovacia 
Austria 
Iugoslavia
Nalta 
Elveția

Golf Matosic, portarul echipei iugoslave, privește cu regret mingea 
care a poposit în poarta sa. Fază din tniîlnirea Iugoslavia—Olanda (4—3 în 
favoarea primei formații).

(Foto: L. TIBOR)

Succesul tinerilor noștri jucători de polo 
în „Cupa București ', doar un punct de plecare...

In cea de a 7-a etapă a campiona
tului iugoslav de fotbal, campioana 
țârii Steaua roșie a trebuit să se mul
țumească cu un rezultat de egalitate 
în fața echipei Zagreb: 1—1. Noua pro
movată „Split" a întrecut la Subotița 
pe Spartak cu 1—•» iar Zelezniciar Za
greb a întrecut în deplasare pe Velej 
Mosfr cu 3—1. Iată și celelalte rezul
tate: Dinamo Zagreb—Vojvodina Novl 
Sad 4—1, Hajduk Split—Radniciki 3—1, 
Buducnost Titograd—Partizan Belgrad 
2—2.

In urma acestor rezultate, clasamentul 
se prezintă astfel: Partizan 11 p., Di
namo, Radniciki 9 p., Zeleznlciar, Spar
tak 8 p.. Hajduk, Vojvodina, Vardar 
7 p.. Zagreb, Split, Buducnost 6 p., 

- - - “ p.. Steaua roșie 4 p.

SI-A MĂRIT SANSELE 
CALIFICARE

Velej, B. S. K. ?
ARGENTINA

DE

( urmare din pag. 1)

0 selecționată de handbal 
a asociației Dinamo 

va juca in R. 0. Germană
In primăvara acestui an, la invitația 

asociației Dinamo, puternica echipă 
Dynamo Berlin a întreprins un turneu 
prin tara noastră. Intre 21 și » oc- 
l^mbrie, o selecționată a asociației Di
namo va susține mai multe jocuri la 
Dresda șl Halle întorcînd astfel vizita 
soortivilor germani.

vedit clar cea mai bună formație, deși 
întîlnirile directe dintre Romînia, Iu
goslavia și Ungaria s-au încheiat la 
egalitate și încă, destul de curios, cu 
același scor final: 5—5 și la pauză : 
2—1. Afirmația despre superioritatea 
echipei noastre se referă la factura 
tehnică ridicată a jocului prestat la 
preocupările permanente pentru folo
sirea unor combinații tactice variate și 
în consecință Ia înscrierea golurilor 
din acțiune și nu din poziții statice. 
Dacă ținem seama că jucătorii s-au 
pregătit în comun numai zece zile (iar 
unii dintre ei au venit în lot după e- 
xamene), precum și de nervozitatea 
excesivă dovedită uneori și explicabilă 
prin importanța partidelor, reiese mai 
evident valoarea performanței ca și 
perspectivele acestor talentați tineri. 
Firește, nu poate fi omis aportul an
trenorilor Adalbert Bali nt, Iosif F.nă- 
ceanu și VastZe Araniossi. care s-au 
străduit să omogenizeze echipa, să i 
creeze un ascendent moral, atît de 
necesar după insuccesele din acest an. 
Succesul din „Cupa București" trebuie 
să constituie însă pentru ei un imbold 
pentru viitoarea activitate. Nil trebuie 
uit t că în 1958 acești tineri vor al
cătui scheletul echipei naționale de se
niori care ne va reprezenta la cam-

Excepționalul record mondial 
al lui VLADIMIR KUȚ
(urmare din pag, 1)

nunțat rezulțatul (13.35.0), stadionul 
a... explodat pur și simplu. Afirm a- 
ceasta fără a exagera: cunoașteți doar 
•temperamentul latin. Kuț a făcut apoi 
turul de onoare, după care din rîndul 
spectatorilor s-a desprins o fată care 
i-a oferit un minunat buchet de ga
roafe roșii. In semn de omagiu pentru 
public, Kuț a desfăcut buchetul, arun- 
cînd florile în tribune. Apoi un grup 
de sportivi l-au purtat pe umeri pînă 
la podiumul învingătorilor.

Manifestația populară nu s-a termi
nat aci. Sute de entuziaști l-au în
soțit la hotel și nu au plecat decît 
noaptea tîrziu. La hotel îl aștepta 
telefonul soției sale care avea să-i 
comunice o veste pe care Kuț o aș
tepta cu nerăbdare și neliniște. Cu o 
zi înainte, tatăl său însese operat de 
nice- si sofia sa îl chema pentru a-1 
înst'lnta că operația a reușit perfect.

Abia după aceasta mi-a fost posibil 
să vorbesc cu el. Kuț mi-a făcut ur- 
măt-.area declarație pentru cititorii zi
arului „Sportul popular" din Bucu
rești

..Sint fericit că am stabilit acest 
record M-am simțit excelent șl in 
plus am fost ajutat de timpul minunat 
și de pista excelentă. Poate că reu
șeam acest lucru cu o săntămtnd tn 
urmă, la Rraga, dar pista sfărlmlcioa- 
să pe care am alergat ntt mi-a per
mis acolo să realizez deci!... I3:38j0.

Profit de ocazie pentru a transmite 
prin ,.Soortul popular" salutări sporti
vilor romîni, în a căror Capitală 
realizai primele mele rezultate de 
Zoare mo <dială.u

condat cu succes 
părerea mea un 
Bună,

pe Krivonosov, după 
adevărat fenomen. 

Bună, performanța lut Aurel Raica. 
înainte de a termina țin să vă feli

cit pentru excelenta săritură realizată 
duminică de lolanda Balaș. Păcat că 
nu a reușit-o aci. Ar fi făcut „casă 
bună" ce recordul lui Kuț.

pionatele europene de ta Budapesta 
și, în plus unii dintre ei vor îepăși 
vîrsta de juniorat (ca internaționali) 
și deci vor trebui înlocuiți. Reiese deci 
necesitatea alcătuirii unui lot mai cu
prinzător, din care să fie selecționate 
cu atenție viitoarele reprezentative de 
seniori și tineret

• Și acum, cîteva aspecte inedite:
— un juriu international ueătuit 

din reprezentanții celor șase țări par
ticipante la turneu a oferit cupe pen
tru cel mai bun jucător și cel mai bun 
arbitru. Aurel Zahan a primit unani
me aprecieri pentru valoarea sa indi
viduală, iar olandezul Willi Goose a 
fost premiat pentru calitatea arbitra
jelor prestate.

— în clasamentul golgeterilor pe 
primul loc se află maghiarul Rusoran, 
care a înscris 12 goluri (în numai 3 
partide jucatei). II urmează Stanisic 
(Iugoslavia) cu 9 goluri, Zahan (Ro
mînia) și Zagar (Iugoslavia) cu cite 
8 goluri, C. Marinescu (Romînia) 7, 
Teodor van Dorp (Olanda), Baller- 
stedt (R.D.G.), Csillag II (Ungaria) 
Lutomski (Polonia), Schneider (R.D. 
Germană) cu cite 5 goluri.

— cea mai tînără echipă: Polonia, 
cu media vîrstei 19,5 ani.

— în meciul cu Polonia, în care 
oaspeții au „ținut" mingea în per
manență, jucătorii romîni au inter
ceptat-o de 14 ori, înscriind 8 goluri. 
Așa dar, o remarcabilă forță de rea
lizare din partea echipierilor romîni.

• Se obișnuiește ca la încheierea 
turneelor importante să se alcătuiască 
(bineînțeles în mod subiectiv) o se
lecționată internațională, formată din 
jucătorii care s-au dovedit cei mai va
loroși pe posturile respective. Pentru 
„Cupa București" ne-a fost dificil să 
alegem pe cei mai buni, deoarece pen
tru fiecare post att fost 2—3 candi
dați, de forțe sensibil egale. Totuși, 
prin simplă impresie, prezentăm echi
pa turneului: Hermsen (Olanda) — 
Dancsa (Ungaria), Zahan (Romî
nia) — Barle (Iugoslavia) — Szabo 
(Romînia), Rusoran (Ungaria), Teo
dor van Dorp (Olanda).

Duminică la 
jucat un nou 
sud-americană, 
mînariile 
ger.‘ina ;

In urma acestui joc 
pei se prezintă astfel
1. Bolivia
2. Argentina
3. Chile

Santiago 
meci în 
con tind 

campionatului 
a învins Chile

de Chili s-a 
grupa a Il-a 

pentru preli- 
mondial. Ar- 

CU 2-6 (1-0).
clasamentul gru-

3 2 0 1
2 10 1
3 10 2

6:2 4
2:2 2
2:6 2

rămas de dispu-
17 octombrie Ar

In prezent au mai 
tat două meciuri. La _________ ___
gentina întîlnește Bolivia, iar la 20 oc
tombrie Argentina va susține ultimul 
meci cu reprezentativa Chile. Intrucît 
ambele meciuri fe dispută la Buenos 
Aires, reprezentativa Argentinei are 
șanse să acumuleze cele petru puncte 
care-i sînt necesare calificării

SELECȚIONATA JAPONIEI IN 
TURNEU IN R.P. CHINEZA

• Răspunzind invitației organizaților 
sportive din R.P. Chineză, duminică a 
sosit la Canton echipa selecționată de 
fotbal a Japoniei. Fotbaliștii japonezi 
vor susține ma? multe întîlniri în o- 
rașele------  “
ton.

Can-Pekin. Senian. Șanhat și

ALTE REZULTATE 
INTERNAȚIONALE

Viena: Austria (jun.) — Cehoslovacia 
(jun.) 3—1.

Ostrrra: Cehoslovacia B—Austria B
2—1.

il ford (Anglia): Anglia (amatori) — R. 
F. Germană (amatori) 2—3.

Dusseldorf: Fortuna—Austria Viena
1—1.
• Jn campionatul Greciei, duminică 

s-a jucat, în cadrul ligii A4ena, meciul 
derbi dintre Pan
Aceasta din urmă a ciștigat cu 1—0. Alte

♦

am 
va-

★

ro-Cîteva cuvinte despre sportivii 
mini. A făcut mare impresie C. Rășcă- 
nescu, un atlet excelent, care l-a se-

țării sale li aruncarea 
m. (v.r.
aceleiași

8 5 2 1 25:15 1»
7 5 1 1 19:11 11

10 3 4 3 21:22 10
10 2 4 4 19:15 8

5 1 1 3 4:14 3
6 0 2 4 8:10 2

♦
• La Paris, atletul
.rancez Lass au a sta-
bUit un nou record al

Thomas 16,18 
reuniuni, se- 
într-o tenta- 
Hansenne pe 

lui Jazy; 
m. în 21,4, 

j

greutății: ÎS,55 
m.). in cadrul _______
mifondistul Jazy a eșuat 
tivă de a bate recordul Iu1
l. 000 m. (2:21,4). Timpul 
2:22,5. David a alergat 200

KOPYTO: 83,37 M. LA SULIȚA
• in ultima a concursului inter

național de atletism desfășurat la 
Varșovia cu prilejul sărbătoririi „Zilei 
Armatei R.P. Polone", atletul polo
nez Kopyto a aruncat sulița la 83,37
m. Rezultatul lui Kopyto este al doi
lea obținut anul acesta în lume la 
această probăm In același concurs, po
lonezul Piatkowski a obținut îr. pro
ba de aruncare a discului o perfor
manță de 54.22 m.

BASCHET r Cel de al doilea 
campionat mondial 
de baschet a înce

put duminică la Riu de Janeiro cu 
participarea următoarelor reprezenta
tive : U.R.S.S., R.P. Ungară, R. Ceho
slovacă, S.U.A., Australia, Argentina, 
Peru, Chile, Mexic, Paraguay, Cuba 
și Brazilia După cum se știe, prima 
ediție a campionatului mondial s-a 
desfășurat .acum patru ani, la Santia
go de Chile, primul loc revenind echi
pei Statele Unite. Echipa Uniunii So
vietice n-a figurat atunci printre par
ticipante. In prima zi a întrecerii din 
capitala Braziliei^ _s-au mai înregistrat 
rezultatele : ’ 
(29-13), R. 
76-42 (41-15),
(41-12). Mexic

LUPTE

U.R.S.S. — Austr ila 70-32 
Cehoslovacă — Argentina 
S. U. A. — Peru 75-37 

- Cuba 49-39 (18-19).
g> La Teheran s-a des
fășurat întîlnirea in
ternațională de lupte 
URSS—Iran. întâlnirea 

a luat sfîrșit cu scorul de 4*-3  în favoa- 
luptdtorilor sovietici, un meci închein- 
du-se la egalitate (Agerpres).

q Campionatele Fran
ței au avut loc, în 
acest an, la M .rsilia. 
Duminică în finală lâ 

simplu bărbați, tînărul Pierre D’arțmon 
a învins pe Robert Haiilet cu 6—2, 3—2, 
6—4, 5—3.

TENIS

tratativele C.C.<-Borussia DortaunJ
- U. € f. fi. continuă

Datele meciurilor Borussia Dort- 
mund-C.C.A. încă n-au fost definitiv 
stabilite. Ieri la prînz a avut loc o 
nouă convorbire telefonică cu Dort
mund. Conducerea clubului Borussia a 
răspuns la propunerea C.C.A.-ului (28 
noiembrie la Dortmund și 4 decem
brie la București) cu o contra-propu- 
nere: primul meci la 13 noiembrie 
la București și al doilea la 27 sau 30 
noiembrie la Dortmund, pentru q nu 
se depăși termenul fixai de 11..E.F.A. 
(30 noiembrie), C.C.A. n-a fost de 
acord nici cu data și nici cu locul 
primului joc, deoarece parte din ju-

calorii săi vor fi selecționați ta 13 
noiembrie tn echipa națională pentru 
partida cu Iugoslavia. Bucureștenii 
și-au menținut propunerea inițial 
făcută (cu schimbarea datei din 28 
tn 27 noiembrie, cum au cerut germa
nii) și și-au luat obligația să obțină 
din partea U.E.F.A. aprobarea pentru 
data de 4 decembrie. Această cerere a 
fost adresată telefonic aseară secreta
riatului UEFA. In cursul zilei de azi 
va avea loc o nouă convorbire tele
fonică cu Dortmund, și se va trimite 
la U.E.F.A., telegrafic, motivarea ce
rerii C.C.A.-ului.

TINERII NOȘTRI FOTBALIȘTI INTILNESC REPREZENTATIVELE ANGLIEI
• ASTA SEARA DEBUTEAZĂ JUNIORII NOȘTRI, IAR MliNE SEARA ECHIPA DE

FI FOARTE INTERESANT" • DOUA PUTERNICE
făcut un antrenament la 1-umina re
flectoarelor.

Medul juniorilor
seară

TINERET • WINTER BOTTOM: „CRED CA MECIUL VA 
FORMAȚII ENGLEZE

LONDRA 14 (PRIN TELEFON}. 
— Fotbaliștii romîni — sosiți dumi
nică seara în capitala Angliei au fost 
primiți călduros de oficialitatea spor
tivă britaracă, in frunte cu Sir Stan
ley Rows, secretarul federației en
gleze de fotbal. Ei au întilnit aici 
zile de adevărată toamnă bucureștea- 
nă. Este un timp cum de mult nu au 
avut londonezii. Parcurile, scăldate 
în soare și pline de flori, sînt fcarte 
aglomerate în aceste zile. Timpul 
frumos i-a făcut mai optimiști și pe 
organizatori, care speră 
tență mai numeroasă la 
jocuri programate pe 
Tottenham și Wembley.

Si așa însă, întâlnirile 
noștri stîrnesc mult 
convorbire avută azi dimineață cu 
managerul echipelor naționale en
gleze, Winterbottom, acesta mi-a de
clarat că speră să aibă la jocul de 
tineret, de pildă, cel puțin 50.000 
de spectatori, ceea ce ar însemna un 
mare succes.

— „Cred că meciul dintre echipele 
de tineret va fi foarte interesant — 
a spus d. Winterbottom —. Romînii

într-o asis- 
cele două 

stadioa-nele

fctbaliștilor 
interes. Intr-o

practică un fotbal Iute și spectacu
los. Am impresia însă, că jucătorii 
dvs. aleargă prea mult pe teren, ceea 
ce poate încurca socotelile tactice. Noi 
nu sintern în măsură să folosim pe 
cîțiva din jucătorii care au evoluat 
la București, în treci t sînt selecționați 
în echipa Angliei care va juca cu 
Țara Galilor la 19 octombrie. Spe
răm însă că înlocuitorii lor vor sa
tisface. Cel mai bun compartiment 
al echipei este linia de halfi. E greu 
să spun care ech’pă este mai bună 
la ora actuală. Un jucător tinăr. în 
plină evoluție azi poate juca slab și 
mîine foarte bine.

De aci rezultă că pe jucătorii noș
tri îi așteaptă marți și miercuri 
două partide foarte dificile. Ei le 
privesc însă cu încredere în posibi
litățile lor. In mijlocul lor domnește 
bu-nă dispoziție și plimbarea de azi 
dimineață a avut darul să le-o mă
rească. Delegația noastră a vizitat 
Londra pe un itinerar foarte atrac
tiv: Trafalgar Square, Parlamentul, 
Tamisa și British Museum. După a- 
miază a urmat o odihnă binemerita
tă, iar seara jucătorii s-au deplasat 
Ia Bradford, pe a<l cărui stadion au

va avea loc marți
19.30 (21 30, orade la ora

romînească) pe stadionul clubului 
Tottenham. Formațiile:

ROMINIA: Ghiță (Oimpeanu) — 
Bărbulescu, Motroc, Mureșan — Pe
tru Emil, Petca — Ivansuc, Balint, 
Mateianu, Rakcsi, Renye.

ANGLIA: Gaskell (Manchester U- 
niied) — Angus (Burnley), Allen 
(Stoke City) — Barber (Barnsley), 
Scott (Chelsea), McGuiness 
Chester United) — McHale 
riersfield), Temple (Everton), Brid
ges (Chelsea), Melia (Liverpool). 
Block (Chelsea).

ARBITRU: Leach (Anglia).
Partida de tineret se va disputa 

miercuri seară la aceeași oră, pe fai
mosul stadion Wemb'.ey. Formațiile:

ANGLIA: ...........
United) —
Harris (Wolverhampton) 
(West Bromwich), 
gham), Krowther 
Bradbrook, Graves 
(Newcastle), I 
(Liverpool).

ROMINIA: 
lea Szakacs 
weiller — V. 
II (Btikossy), Georgescu, Semenescu. 
Lirfa de atac nu a fost alcătuită de- 
fir;t:v.

ARBITRU: Devillers (Franța), aju
tat ia iușă de Underwood șî Watkins 
(Jara Galilor), Intîlnirea va fi tele-., 
vizată.

(Man- 
(Hud-

Hodgkimson (Sheffield 
Armfield (Blackpool), 

Setters 
Smith (Birmin- 
(Aston Vila) — 
(Chelsea), Curry 
(Bolton) A’CourtBarry

— Pahcnțu, Hu- 
AI. Vasile. Nim-

Uțu
II -
Anghel, Meszaros. Ene

TUDOR VORNICU
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