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mai multe acțiuni 
sportive de masă

Concursul școlar de atletism organizat 
de ziarul „Sportul popular"
• Peste tot pregătiri intense! • Cite va declara

ții... • Inițiativa U.C.F.S. oraș București. • Sta
dioanele Tineretului. Dinamo și 23 August — tea
trul de desfășurare a calificărilor.

Iatâ-ne. așa dar, în pragul unui 
eveniment care preocupă intens' mii
le de elevi din Capitală, iubitori ai 
atletismului: concursul atletic șco
lar organizat de ziarul .Sportul 
popular" în colaborare cu U.G.F.S. 
oraș București și cu concursul Sec
țiunii de învățămînt de pe lingă Sfa
tul popular al Capitalei... După an

Acțiunea de reorganizare 
carii de cultură fizică și sport 
desfășurat cu succes la nivelul 
giunilor și, ca rădăcinile unui 
pac viguros, se îndreaptă acum 
jos, către orașe, raioane și colectivele 
șportive. In ședințele de constituire 
a comitetelor regionale de organizare 
a U.C.F.S. oamenii au venit, cu ini
mile pline de dorința de a vedea miș
carea sportivă tot mai dezvoltată, 
tot mai puternică, și și-au arătat 
hotărirej de a contribui cu toate 
forțele la îndeplinirea sarcinilor tra
sate prin Hotărîrea partidului și 
guvernului.

Reorganizarea continuă, privită de 
flecare activist sportiv ca un mo
ment de cotitură în viața noastră 
sportivă, ca un puternic factor de 
reînviorare a întregii activități spor- 
tiye și a sportului de masă mai ales. 
Iar cuvintele rostite cu acest prilej 
se dovedesc a fi pornite din inimă, 
din convingerea că numai lichidind 
vechile lipsuri putem progresa în- 

4rrun ritm tot mai rapid. Re'ntorși 
Mț locurile lor de muncă, activiștii 
■bortivi au datoria de a traduce în 
fapte aceste cuvinte, aceste anga
jamente. Ei pot și trebuie s-o facă, 
dînd curs liber inițiativei creatoare a 
largului activ obștesc al mișcării de 
cultură fizică și sport, în direcția 
unei masive întăriri a activității 
sportive de masă. în toate sectoarele 
ei.

Luna „Prieteniei Romîno-Sovietice" 
și reorganizarea trebuie să constituie 
pentru fiecare activist sportiv un pu 
ternic stimulent pentru organizarea 
de competiții de casă în cadrul co
lectivului sportiv — concursuri care 
$ă angreneze cele mai largi mase 
de iubitori ai sportului. Nu este vor
ba aci doar despre acțiunile specifi
cate în planurile de sărbătorire a

a miș- 
s-a 
re
co

in

celei de-a 40-a aniversări a .Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, ci 
de numerpase alte manifestații spor
tive locale care pot fi organizate cu 
succes.

Consiliul fiecărui colectiv sportiv 
are datoria de a face totul pentru 
ca alegerile organelor de conducere 
ale colectivelor sportive să fie intîm- 
pinate nu numai prin pregătirile or
ganizatorice necesare, ci mai ales 
prin cît mai numeroase acțiuni în 
care să fie angrenată întreaga masă 
a membrilor de colectiv: concursuri 
de casă, amenajări și reamenajări 
de baze sportive etc.

Sărbătoarea reorganizării mișcării 
de cultură fizică și sport să consti
tuie prilejul unei înfloriri a activi
tății sportive a maselor !

Siîr-o zi de toamnă,

trenamentele asidue la care au hiat!: 
parte sîmbătă și duminică, elevii și 
elevele școlilor medii și profesionale 
din Capitală iși continuă în prezent 
pregătirile într-o atmosferă de voie 
bună și entuziasm. Dacă ați avea 
prilejul să stați de vorbă cu vreunul 
dintre „eroii" întrecerilor de dumi
nică, veți citi pe fața fiecăruia do-: 
rința vie ca în calificări să obțină 
o performanță care să-i confere: 
dreptul de a lua parte și la între
cerile finale din 27 octombrie. De 
altfel, de seriozitatea cu care este 
privit acest concurs atît de elevi cît 
și de profesori ne-am convins lesne 
cu prilejul unei scurte incursiuni fă
cută prin cîteva școli...

...Elevele școlii medii nr. 22 
„Gheorghe Lazăr“ discută încă de ia 
începutul lunii cu multă aprindere 
despre acest concurs. Karin Artz da 
pildă, se arată dornică de a concu
ra și în acest an și, bine înțeles, de

(Continuare în pag. 3-a)

La concursul atletic școlar de anul trecut, probele de alergare s-au situat 
pe primul plan in ceea ce privește numărul pârtiei panților și valoarea per
formanțelor. In fotografie, start înfr-una din seriile probei de 80 m. plat 
fete.
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(foto L. Tibor)
ATLETISM

Constituirea comitetelor regionale 
de organizare a U.C.F.S.

Regiunea Timișoara
Timișoara (prin telefon). In sala 

de festivități a sfatului popular re
gional din localitate a avut loc șe
dința de constituire a comitetului de 
organizare a U.C.F.S. a regiunii Ti
mișoara. Lucrările ședinței au fost 
conduse de tov. Marin Duminică, 
membru în biroul regional P.M.R. 
Timișoara. Referatul prezentat de 
tov. Pavel Gheorghiu, președintele co
mitetului regional C.F.S a fost as
cultat cu mult interes de cei peste 
200 participanți prezenți în sală din
tre care 22 au luat parte la discuții, 
ridicînd probleme cu privire la bunul 
mers al activității sportive din a- 
ceastă regiune. S-a trecut apoi la 
alegerea comitetului de organizare a 
U.C.F.S. regiunea Timișoara compus 
din 37 membri: A. Arnopulos, 
Botez, M. Bakos, I. 
coare, Irina Cik, 
Cotormani, V. Cătină, A. Curiei, 
Cinteanu, A. Daragnot, I. Covaci, T.

E. Lupșa, P. 
I. Huray, C. 
Tr. Isac, N- 
Marinuț, E. 

I. Po- 
T.

Deatcu, M. Dragnea, 
Gheorghiu, I. Ghedeon, 
Harșova, C. lovănescu, 
Luca, P. Minovici, D. 
Nagy, Gh. Osiac, L. Totka, 
pescu, N. Rădoiu, R. Sandor, 
Ștefan, Gh. Tache, Gh. Tăbăcel, Gh. 
Teodorescu, T. Tatalovici. Er. Varga.

Intr-o ședință de lucru comitetul 
de organizare a ales un birou com
pus din următorii tovarăși: P. 
Gheorghiu — președinte, Ludovic 
Totka — vicepreședinte, și Teodor 
•Cicoare, Dumitru Tatalovici, Cornel 
lovănescu, Tr. Cristea și R. Sandor 
membri.

Din partea U.C.F.S. la ședință a 
participat tov. Emil Ghibu, membru 
în biroul comitetului de organizare 
a —

Bucur, T. 
Th. Cristea,

M. 
Ci-
R. 

St.

U.C.F.S.
Al. Gross — corespondent ■

Regiunea Bacău
Bacău a avut loc în prezența aLa

peste 200 de activiști sportivi din orașul

la gospodăria agricolă de stat 
„7 Noiembrie" din Segarcea

Trenul local, Craiova-Calafat, o- 
prește într-o stație mică, dar nu lip
sită de 
De j ur 
toamnă 
această 
care se 
de coline.

Urcăm pe drumul mare spre inima 
centrului de raion, comuna așezată 
be dealuri. Mai sus, la marginea cea
laltă a comunei, gospodăria de stat 
«7 Noiembrie".

La poartă, ne întâmpină un tânăr 
țu ochi vii și Umba dezghețată: to
varășul Iliescu, din partea organiza
ției U.T.M, sosit în muncă aci doar

oarecare pitoresc: Segarcea. 
împrejur, decor specific de

— ruginiu și scînteietor — in 
după-amiază cu soare Hînd. 
pregătește să scapete dincolo

direc- 
aflăm 

în le- 
acum

de cîieva zile. Ne conduce la 
torul gospodăriei de la care 
o serie de lucruri interesante 
gătură cu realizările de pînă 
și angajamentele în vederea zilei de 
7 Noiembrie.

— „Gospodăria noastră poartă un 
nume drag și, ca atare, vrem să fim 
la înălțimea iui".

★

...Odată cu înserarea, care se lasă 
încet peste dealuri și gospodărie, se 
întorc oamenii din vii și din alte 
sectoare. Tovarășul N. Cane, respon-

■ ■■

sabilul brigăzii artistice (și coautor 
de cuplete) discută intr-un cerc des
pre succesul pe care l-a obținut bri
gada la serbarea din Moțăței. Acolo, 
echipa a prezentat scenete satirice 
din viața gospodăriei și izbutite dan
suri și jocuri naționale.

★
Responsabilul sportiv, 

brescu, un ins pknuț și 
cîndva fotbalist pasionat 
responsabil sportiv — ne lămurește 
că, în perioada aceasta de vîrf, acti
vitatea sportivă nu poate decurge, fi
rește, in ritmul dorit de tinerii sa- 
lariați ai gospodăriei „Dac, după ce 
vom termina cu culesul — precizea- 

s imp aticul responsabil sportiv —

Bacău și din cuprinsul regiunii, șe-' 
dința de constituire a comitetului 
de organizare a U.C.F.S. — regiunea 
Bacău. Ședința a fost condusă de 
tov. Aurel Calimandric secretar al 
comitetului regional P.M.R. Bacău. In 
cadrul ședinței, tov. Alexandru An-‘ 
drici a prezentat o dare de seamăj 
care a cuprins aspecte din activita
tea de cultură fizică și sport ce s-a 
desfășurat pînă acum în regiunea Ba-' 
cău. Ce» prezenți au trecut apoi la 
alegerea comitetului de organizare 
a U.C.F.S. regiunea Bacău, care are' 
următoarea componență: C. Albu,
M. Ahmet, G. Ardeleanu, Al. Andrici,
N. Constantinescu, C. Costăchescu, 
N. Cosma. L. Ciobotaru, S. Cumpă- i 
nașu. M. Keila, St. Dancu. 1. Dan.C 
Th. Dumitrache, D. Dumitriu, V. Fi- J 
limon. P. Gologan, H. Grumberg, V. 
Ghenase, M. Grigoraș, E. Godeanu,
I. Herșcovici, Z. Hain, I. Iosif, E. 
lacobescu. C. Lilinț, R. Lăzescu, St. 
Mănoiu, A- Matei, Z. Malinschi, A.' 
Macovei. T. Mihai Menciu, V. Pru- 
teanu, V. Popa. T. Petrică, L. Ro- 
zenzweig, V. Spirtu, C. Sprîncenatu, 
E. Sînbotin. A. Sin» ion. N. G. Tânase, 
G. Zaharia. Comitetul a trecut apoi 
la alegerea biroului format dn ur-' 
mătorii tovarăși: Eugen Godeanu — 
președinte. Mihai Grigoraș — «-■
cepreședinfe. Alexandru Andrici. Lu- 
ță Rozenzwetg. Constantin Costă
chescu. Nicolae Cosma și Teodor Du
mitrache. membri. j

Din partea Comitetului de organi-j 
zare a U.C-F.S. la ședință a luat 
parte tov. Octav Tuhai.

• Galina Bîstrova (U.R.S.S.) —» 
’ nou record mondial la
> pentatlon
' In cadrul campionatelor universitare 
'ale U.R.S.S., care se desfășoară la 
1 Odesa, atleta Galina Bîstrova a sWc 
' bilit un nou record mondial la peu- 
1 tation, totalizind 4816 puncte. Iată re
zultatele pe probe : greutate — 12,W 

' m. : înălțime — 1,58 m : 200 m. — 
' 25,2 sec.: M m.g.—1»,» sec., lungime—«,lt 
m. Vechiul record aparținea tot une» 
aUete sovietice: Nina Vinogradova 
(4767 p.) și fusese stabilit anul tre
cut. Galina Bîstrova este in vîrstă de 
23 ani și este studentă la Instituirii 
Pedagogic din orașul

BASCHET
Gorki.

la Energia 
în Bulgaria.
baschet Ener- 
părăsit Capl- 
pentru a î«-

Moise Do- 
volubil — 
, iar acum

Tegiunea Pitești

• B-aschetbaliștii de 
M.E.E. au plecat

Echipa masculină de 
gia M.E.E. București a 
tala plecînd spre Sofia, _____ ___
toaroe vizita formației Slavia. Este po
sibil ca Energia să participe și la un. 
important turneu internațional, care 
va avea loc în capitala Bulgariei îw- 
tre 22 și 25 octombrie.

BOX
> • Boxerii de la Energia pleacă

în Finlanda.
I In cursul zilei de azi, reprezeataci- 
I va de box a asociației ENERGIA va
> părăsi Capitala, indreptîndu-se spre
> Helsinki. La invitația asociației spor- 
i tlve muncitorești din Finlanda (TUL), 
‘boxerii metalurgiști vor susțin-: două 
1 intîlniii : la 2» octombrie la Helsinki 
'și la 23 octombrie la Turku.

• Sîmbătă seara, un „derbi” pu- 
[ gilistic: Dinamo—Voința.
> Săptămîna aceasta se dispută o nouă-----
• box pe echipe. Sîmbătă seara, în sala
• Floreasca, DINAMO și VOINȚA, cam
pioana de anul trecut, se întîlnesc în 
>..derbiul“ competiției. Dinamo s-a
fixat asupra următoarei echipe : Puda 

'Nicoiae, Toma constantin, M. Farkaș, 
( D Prunoin. C. Dumitrescu, I. Drag
nea, C. - - — -- — -
venea și d. ci o ho tara. Voința încă

> nu și-a alcătuit formația, dar din rîn- 
duriîe ei nu vor lipsi : C.
Ludovic Ambruș, V. Bogoi, .. _______
și alții. Cea de a doua întilnire a e- 
tapei va avea loc duminică 
la Ploești, între FLAMURA 
LOCOMOTIVA.

FOTBAL

■

i! . _______________________________
etapă a campionatului republican de

PITEȘTI 14 (prin telefon). Saia de 
festivități a Palatului Culturii a găz
duit lucrările ședinței de constituire 
a comitetului de organizare a UCFS 
Pitești. 200 de activiști sportivi, pre
ședinți ai comitetelor C-F:S. și profe
sori de educație fizică au fost prezenți

(Continuare in(Continuare în pag. 3-a) pag 3)

In timpul unui antrenament al echipei de fowal.

pregătire

Campionilor Europeni
Pag. III — Părerea mea: Iosif Sîrbu: Prestigiul tirului nu 

trebuie să mai sufere încă o știrbire.

nomie .

R.P. Romînă (tineret) 3-z-Anglia (tineret)

IN ACEST NUM4R
Pag. II — Azi la Belgrad și 

pentru campionatul
București etape <le
mondial de fotEal și Cupa

— Și acum să vedem baschetul în noua lui ..fizio

Pag. IV — Nu-i ușor să rîștigi campionatul de fotbal al R.
F. Germane

— LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

competiției.

Nleoiae, Toma constantin, M. Farkaț, 
" C. Dumitrescu, ~ ~ „

lordache, D. Gheorghiu, Ghețu 
Șt D. Ciobotaru. Voința încă

Gherasim, 
I. Petroff

dimineața. 
ROȘIE și

• Arbitri scoțieni 
C.C.A.— Borussia

In sfârșit, C.C.A. și ________ ____
mund au căzut de acord asupra da
telor meciurilor lor din Cupa Campio
nilor Europeni. In urma convorbirii 
telefonice care a avut loc marți, cele 
două cluburi au stabilit datele de 27 
noiembrie la Dortmund și 8 decem
brie la București.

In ce privește arbitrii acestor jocuri, 
o înștiințare a comisiei de organizare 
U.E.F.A. a competiției comunică fo
rului nostru de specialitate că a sta
bilit ca ei să fie scoțieni. Urmează ca 
federația scoțiană să comunice nu
mele arbitrilor.
• Cei trei arbitri francezi pentru 

jocul cu Grecia.
Federația franceză de fotbal a co

municat numele celor trei arbitri pen
tru jocul cu Grecia de la 3 noiem
brie. Ei sînt: Pierre Schwinte la cen
tru, Miel și Bondon la tușă.

ta
Dortmund.
Borussia Dort-

jocurile



lipsa specialiștilor s-a făcut din non resimțită 
in campionatele probelor combinate

Maeștrii tenisului împărtășesc 
din experiența lor

In acest sfîrșit de sezon în aer liber 
unii dintre cei mai buni jucători bu- 
cureșteni de tenis s-au deplasat în 
ctteva centre din țară pentru a face 
propagandă și a stimula cadrele lo
cale ale sportului „alb". Printre aces
te orașe au figurat Rădăuți și Iași. 
De curînd întors din turneu, campio
nul nostru Oh. Viziru a ținut să ne 
împărtășească pe scurt impresiile cu
lese în urma unor asemenea demon
strații și totodată realizările consta
tate la fața locului.

— „Consider binevenită inițiativa 
forurilor de resort de a ne trimite pe 
noi jucătorii fruntași în centre cu o 
activitate mai redusă. Este lesne de 
închipuit interesul pe care l-a provo
cat prezența noastră în mijlocul unor 
sportivi care de-abia așteaptă prile
jul să învețe din evoluțiile unor jucă
tori mai experimentați. Atît la Iași cit 
mai ales la Rădăuți am folosit la ma
ximum timpul pentru a transmite ce
lor care ne înconjurau din bagajul 
nostru de cunoștințe. Și, să spun 
drept am fost plăcut surprins de pre
ocuparea care există în acest oraș din 
nordul Moldovei pentrn elementul ti- 
năr. De exemplu la colectivtU Progre
sul — care de altfel duce greul acti
vității la tenis — sini pregătiți , meto
dic aproximativ 15 copii dintre care 
șapte fete. M-a surprins însă că 
la Iași, oraș cu tradiție în tenis; na 
am putut constata o suficientă atenție 
creării de condiții antrenorilor. In ge
neral însă, consider fructuos rezulta
tul acestui turneu care sper să fie 
urmat și de altele, spre folosul teni
sului nostru", a încheiat Gheorghe Vi- 
ziru.

Gesturi reprobabile
Cunoașteți — desigur — povestea 

cu văcarud care s-a supărat pe saț. 
Nu știm dacă este sută la sută reală. 
Credem însă că asemenea tuturor po
veștilor are în ea și ceva adevăr.

Un lucru asemănător s-ă în timpi at 
duminica trecută pe un teren de 

fotbal. Iată despre ce e vorba:
Gălățenîî veniseră în număr mare 

3a partida dintre echipele Locomotiva 
Galați și Flamura roșie București. 
Partida a decurs în condiții normale 
pînă în min. 76, ctod scorni era fa
vorabil localnicilor cu 2—1. In acest 
moment arbitrul Traian Ștefan (Iași) 
d-a eliminat pe jucătorul Traian Du
mitrescu de la Flamura roșie Bucu
rești, care l-a insultat. Iată însă că 
jucătorul bucureștean căzut în culpă 
a refuzat să părăsească terenul cu 
iteată intervenția antrenorului său, 
Kluge. Așa cum prevede regula
mentul, arbitrul a așteptat 3 minute 
șî apoi a fluierat sfîrșitul partidei, 
®1 cărei epilog îl vom cunoaște mai 
jtîrziu.

Dar au maj fost și alte ieșiri ne
sportive ale unor fotbaliști. Spectatorii 
din Petroșani au fost neplăcut im
presionați de atitudinea totali ne
sportivă a portarului arădean Geb- 
ner, la partida Energia Petroșani— 
Progresul Oradea. Din nefericire, 
mccuvâincioasia ieșiire a jucătorului 
orădeam a fost greșit înțeleasă de 
Cîțiva colegi de echipă care — so- 
lidarizîndu-se cu Gebner — au vrut 
să părăsească terenul în urma unei 
decizii a arbitrului, pe care ei au 
socotit-o nejustă.

Toate aceste abateri de la discipli
nă aruncă o lumină urîtă asupra ju
cătorilor respectivi și a echipelor din 
care fac parte. In focul luptei spor
tive colegii lor de echipă ar trebui 
să dea dovadă de mai multă judecată 
și să ia atitudine împotriva acelora 
care depășesc limitele sportivității —- 
și nu să se alieze cu ei, așa cum 
s-a întîmplat la meciurile amintite 
mai sus. (M.T.).

Paul Peseh și Marfa Tompa învingători 
în turneele de selecție la tenis de masa

Timp de două zile, marți și 
miercuri, a fost verificat stadiul de 
pregătire actual al fruntașilor te- 
nisului de masă din țară. In primul 
turneu, la care au luat parte cei mai 
buni 8 jucători plus Ella Zedler și An
gelica Rozeanu, s-a evidențiat Peseh 
care în vervă deosebită și mult mai 
const >nt în atac ca de obicei a reali
zat 8 victorii. E1 a suferit doar o sin
gură înfrîngere acoidenfcală din partea

ridicat la o va- 
înaltă, întrecerile

Intre două etape ale campionatului 
republican de atletism pe echipe, sta
dionul Republicii din Capitală a găz
duit întrecerile din cadrul campio
natelor de ștafete și probe combi
nate. Fără să se fi ; —
luare tehnică prea 
programate au fost totuși interesante 
și, în unele cazuri chiar, pasionante. 
Făcînd această afirmație ne gîndim în 
mod special Ia lupta care s-a dat 
pentru cucerirea titlurilor de cam
pioni în probele de pentatlon femei 
și decatlon. Prima din aceste probe 
a angrenat 8 concurente, care inițial 
aveau șanse egale de cîștig. Tocmai 
de aceea întrecerea lor a fost cum nu 
se poate mai echilibrată, iar învin- 
gătoarea (Maria Pândele, care merită 
toate laudele, ea fiind cea mai con
stantă la toate cele cinci probe), nu 
a putut fi cunoscută decît odată cu 
desfășurarea săriturii în lungime.

Pentru a vă putea da seama de 
echilibrul valoric care a existat între 
protagonistele întrecerii, poate că nu 
este lipsit de interes faptul de a a 
răta că Antoaneta Dragomirescu, a 
doua clasată la Jocurile Balcanice 
de la Atena, nu a putut ocupa în 
acest campionat decît locul opt cu 
3.613 p. (cu 48 de puncte mai puțin 
decît la Atena).

Decatlonul, cu excepția lui Alexan
dru Dincă, cunoscut ca mai vechi 
specialist al acestei profce, nu a reu
nit alți concurenți despre care să 
se poată spune că și-au dedicat, cît 
de cît, preocupările acestei discipline 
atît de pretențioase. Absolut toți cei 
prezenți, sînt atleți specializați în 
diferite probe, care sînt cuprinse, ce 
este drept, în cadrul decatlonului, 
dar care nu au făcut prea multe an
trenamente generale și mai ales, 
speciale pentru, pregătirea tuturor 
probelor decatlonului. Din acest mo
tiv, nici rezultatele lor nu s au ri
dicat la înălțimea așteptărilor, exis- 
tînd mari fluctuații valorice între re
zultatele diferitelor probe.

Azi la Belgrad și București, efape 
de pregătire pentru campionatul mondial 

și Cupa Campionilor Europeni
® Selecționata diviiDonară— Progresul azi pe stadionul Dinamo. • C.C.A. a plecat 
ieri ia Belgrad. ® O contra propunere a clubului Lewski pentru data de 27 

octombrie.
încep pregătirile — și odată cu ele și emoțiile — pentru două 

din cele mai importante evenimen te sportive ale acestui sezon: jocu
rile cu Grecia și Iugoslavia din ca drul preliminariilor campionatului 
mondial de fotbal și partidele cu Borussia Dortmund pentru optimile 
de finală ale Cupei Campionilor E uropeni, spre care se îndreaptă 
atenția iubitorilor de fotbal de la "noi.

Două acțiuni de prestigiu în fotbalul nostru pentru care se fac 
intense preparative. In rîndurile ca re urmează vă prezentăm cîteva 
amănunte în legătură cu aceste pregătiri.

O PRIMA ETAPA: JOCUL DE AZI 
SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ — 

PROGRESUL
O parte din jucătorii lotului A par

ticipă azi la un joc programat pe 
stadionul Dinamo de la ora 15.15. 
Este vorba de o întîlnire între selec
ționata divizionară (formată din di- 
namoviști în cea mai mare parte) și 
Progresul București care are drept 
scop verificarea selecționabililor. Vor 
fi aliniate următoarele formații:

SELECȚIONATA: Dungu - Szoko, 
Caricaș, Neacșu—Călinoiu, Serfozo— 
R. Lazăr, Nicușor, Ene I, Petschow- 
ski, Suru.

REZERVE: FI. Anghel, Koszegy și 
Neagu.

PROGRESUL: Birtașu—Dobrescu, 
loniță. Soare—Ciocea, Știrbei—Oai- 
dă, Ozon, Banciu, P. Moldoveana,

REZERVE: G. Toma și Mjrea. 
la belgrad, tot azi, alta 
ETAPA: BEOGRADSKI—C.C.A.
Selecționabilii C.C.A.-ului vor putea 

fi verificați, odată ou întreaga echipă 

lui Andronache. De asemenea, Reiter, 
fără a fi pus la punct cu antrenamen
tul, s-a dovedit același jucător valo
ros. El a pierdut numai la Peseh și 
Gantner. O mențiune merită și Ella 
Zeller, învingătoare în fața lui Ha- 
rasztosi (2—0 !) și în partida cu An
gelica Rozeanu (2—1). Iată de altfel 
clasamentul: 1. Peseh 8 v. 2. Reiter 7 
v. 3. Popescu 6 v. (11—7) 4 Bottner 
6 V. (14—8) 5. Gantner 6 v. (13—8)

Cu toate acestea, întrecerea a fost 
de-a dreptul pasionantă, și s-a în
cheiat cu un rezultat, totuși surprin
zător; victoria tînănului Metodie 
Trandaifilov, după ce pe prima parte 
a concursului, sulițașul Alexandru 
Bizim, a fost cel care a dominat lotul 
participanților (el s-a clasat pe pri
mul loc la lungime, înălțime, greu
tate și suliță).

Campionatul de decatlon, recent 
încheiat; a arătat clar că ne lipsesc 
specialiștii la această probă și că 
foarte puțini dintre competitori s-au 
îngrijit să-și asigure pregătirea co
respunzătoare, de-a lungul unui an 
de muncă.

Aceleași constatări le putem face 
și despre celelalte probe combinate, 
rezervate juniorilor și junioarelor, 
numai că în cazul lor a reieșit poate 
mai limpede faptul că nu au fost ci
tași de puțin pregătiți pentru a Ie 
putea face față.

ROMEO VILARA

Stăpinind elementele jocului semistațic, 
■ cută uri reușit- blocaj.

(pentru Cupa Campionilor Europeni), 
în meciul pe care campionii îl susțin 
azi la Belgrad cu Beogradski SK. 
Militarii au plecat ieri la Belgrad cu 
următorul efectiv: Toma, Voinescu, 
Zavoda II, Dumitrescu, Dragomi
rescu. Onisie, Bone, Staicu. Ca- 
coveanu, V. Moldovan, Co stea. 
Constantin. Alexandrescu, Zavo
da I, Tătaru. In ciuda fap
tului că BSK se află pe penultimul 
loc în campionat, întîinirea de la Bel
grad se anunță drept o revanșă pa
sionantă, care poate servi foarte bine 
scopului urmărit de C.C.A.: verifica
rea șî pregătirea echipei.

ȘI IN ZILELE CE URMEAZA...
Pentru sfîrșitul săptâmînii este 

prevăzut un alt antrenament — de 
data aceasta cu lotul reunit — în 
compania unui partener indigen, 
Energia Petroșani (jocul are loc dumi
nică) . Proiectul unor întilniri cu echipa 
bulgară Lewski a căzut. Clubul sofiot 
a anunțat că din motive tehnice nu 
poate accepta datele de 21 și 24 oc
tombrie, și a făcut o contrapropu
nere, interesanta, care a fost reținută

6. Harasztosi 4 v. (10—12) 7. Andro
nache 4 v. (8—1) 8. Zeller 2 v. 9. Bu
jor 1 v. (5—17) 10. Rozeanu 1 v.
(3-17).

In turneul rezervat fetelor, clasa
mentul este următorul: 1. Marta Tom
pa 4 v. 2. I-ma Magyari 3 v. (7—5), 
3. M>aria Gavr lescu 3 v. (7—6) 4. 
Cetrinel Folea 2 v. (5—6) 4. ’Mariana 
Barasch 2 v. (4—8) 6. Maria Golo 
pența 1 v.

Cîte ceva despre comportarea 
oaspeților la turneul de polo

„Cupa Bucureștiului
Cu excepția echipelor U.R.S.S. și ultimul număr al ziaruhli nostru 

Italiei, turneul internațional de polo pe - < ’ • •
apă dotat cu „Cupa București" a reu
nit la startul luipele mai valoroase re

prezentative de tineret aile lumii. 
Nimic mai elocvent — privind nive
lul tehnic al competiției — decît 
aceste aprecieri venite din partea 
antrenorului iugoslav Bozidar Grik- 
nic: ,Alici la ultima Olimpiadă n-am 
asistat la partide atît de disputate 
și spectaculoase ca cele din cadrul 
„Cupei București". Nu se poate spune 
că declarația unui antrenor de talia 
lui Griknic, care a condus la atîtea 
victorii reprezentativa de seniori a 
Iugoslaviei, este lipsită de greutate...

Deoarece unele considerații în le
gătură cu comportarea tinerilor noș
tri reprezentanți și-au găsit loc în

jucătorul olandez Vandorp exe-
(foto L. Tibor)

de forul nostru de specialitate. Și 
anume: la data de 27 octombrie
Lewski să joace la București cu Iotul 
A, iar în aceeași zi La Sofia, lotul 
nostru B să joace cu lotul reprezen
tativ A bulgar, care se pregătește 
pentru meciul cu Norvegia. Se pare 
că se va propune bulgarilor o inver
sare: Lewski să joace cu lotul B (Ia 
București sau Sofia) iar loturile A 
romîn și bulgar între ele, sub alte 
titulaturi — de pildă București și 
Sofia — la Sofia sau la București. 
In felul acesta jocurile vor putea servi 
drept verificare și pregătire serioasă 
înaintea partidelor cu Grecia (A 
și B).

(P- g.)

PAUL PAUN, BUCUREȘTI. — 1) Ti
tus Ozon are 3-3 ani. Pînă la cei 43 
de ani ai lui Stan Mathews e drum 
lung, așadar ! Dar poate că Ozon se 
gîndește să bată și recordul faimosu
lui internațional englez. La urma ur
mei, de ce nu? Nu vă putem da, în 
cadrul acestei rubrici, prea multe a- 
mănunte în legătură cu cariera lud 
sportivă. O vcm face, probabil, cu alt 
prilej. Deocamdată multumiți-vă să 
știți că și-* început activitatea fot
balistică în „Obor“, ca junior în e- 
chipa Unirea Tricolor. A jucat, în con
tinuare, la Unirea Tricolor M.A.I. și 
Dinamo, de unde a trecut la Progre
sul F.B. — 2) E foarte dificil de răs
puns la o astfel de întrebare : „Care 
dintre echipele Progresul București și 
Locomotiva București au jucători mai 
de valoare și care din ele practică un 
fotbal mai spectaculos ?**. In momen
tul de față (și avem impresia că acest 
lucru nu vă supără cîtuși de puțin ?) 
clasamentul dă cîștig de ș^auză Pro
gresului, dar în fotbal nu se poate 
vorbi de valori absolute. Jocul și ran
damentul unei echipe depind de atîți 
factori î Să nu uităm — și ne cerem... 
iertare că vă amintim — că, în re
centul meeâ de campionat de pe Sta
dionul 23 August, puțin a lipsit ca să 
înregistrăm o victorie a ceferiștilor. 
Asta, ca să nu mai vorbim și de par
tida Progresul București—Dinamo Cluj. 
(Iar v-am supărat, nu e așa ?). Desi
gur însă, cum am spus și la început, 
că deocamdată are cuvînt situația în 
clasament. — 3) Aveți dreptate : pa
sionați ai fotbalului, oamenă pc care 
îi întâlnești pe stadion si pe pîoî*^ 
și pe zăpadă, nu reușesc «ă-ș» r'^- 
cure bilete la meciurile iniei naționa

lor „duelurile* 
poziția statică.

rînd'irile de mai jos rie vom ocupi 
de restu1 selecționatelor participant^ 
la turneu.

Echipa Iugoslaviei — respecting 
parcă tradiția seniorilor, vicecarah 
pioni olimpici și europeni s-a 
clasat pe locul II la egalitate d$ 
puncte (8) cu Romînia avînd, însă, 
un golaveraj mai slab. Stilul de jod 
poartă viabil amprenta școlii iugoi 
slave de polo: pozițional, prudent, 
cu rare contra-atacuri pornite din 
linia de fund, dar bazat pe înalta 
cunoștințe • tehnico-tactice. Așa cum 
subliniam într-un articol anterior, ti« 
nerii jucători iugoslavi ne-au im pre 
sionat prin ușurința cu care au re. 
zolvat în favoarea 
pentru minge, din 
Față de preferința lor pentru un jad 
pozițional, această calitate apare cel 
o adaptare... la mediu.

Formația maghiară de tineret, 
vorita turneului n-a reușit să ocupă, 
decît locul III. Și aceasta din cauză 
înfrîngerii suferite în fața R. D, 
Germane, o echipă incontestabil mai 
slabă. A fost cea mai mare surpriza 
a turneului 1 Jucătorilor maghiari le' 
este caracteristic un joc purtat ÎJÎ 
forță care depășește însă nneon 
limitele regulamentul uîî; în partidțf 
cu R.D. Germană ei au făcut exce'î 
de neregularități, fapt care le-a atrag 
numeroase eliminări și, în consecirt- 
ță, pierderea celor două puncte puse 
în joc. 
reveni t 
reușite în 
Rom: ni ei.

Evoluția olandezilor a însemnat O 
olăcută surpriză pentru public® 
bucureștean. Adeptă a unui ioc mo» 
dern. echipa Olandei a impresioirra^a 

indiv’dua'îtăli. \'afl 
Dorn. Muller, jucători deși tineri ceH 
vechi state.<fe serviciu în prima echSf ~

In continuare, echipa șî-a 
dovadă rezultatele egale 

compania Iugoslaviei șî

pă a țării, ca si coechipier'’ lof 
posedă . o tehnică corectă a balo 
nuiui. Ah, dacă și jucătorii romînî 
s-ar nricepe să naseze din mișcarS 
tot atît de precis ca cei olandezi f 
Interesant de remarcat că tînăra 
echipă a Olandei deși pe un făgaș 
nou de dezvoltare mai păstrează 
ceva din elementele vechii școli 
olandeze de polo. Tehnicienii lor, 
ghidîndu-se după principiul ijust) 
că și jocul ce! mai mobil are sufi
ciente momente statice, au insistat 
în pregătirea tinerilor jucători pe 
elementele tehnice de susținere în 
apă: călcarea apei, sprijinul asigurat 
prin lucrul picioarelor. precum și al 
brațelor,.» apoi săltarea corpului; 
tocmai aceste elemente ale jocului 
semi-static sînt de un prețios ajutot1 
în jocul modern, în care factorul 
surpriză ocupă un rot deosebit. Este 
clar, deci, că jucătorul care țin^ 
corpul mai accentuat deasupra ap® 
va obține o poziție de plecare mal 
avantajoasă față de adversar. Am 
insistat asupra acestor elemente card 
caracterizează echipa Olandei deoaj 
rece le considerăm deosebit de ink 
portante și utile și pentru jucătorii 
romîni...

G. NICOLAESCU

le, în timp ce în tribune putem âden- 
tifica numeroase „figuri noi“. car# 
„s-au bătut*4 pentru bilete, nu din pa** 
siune sportivă, ci mai mult din cu* 
riozitate și din . dorința de a $e.~* 
lăuda a doua zi că au fost 
la meci. Dar ce se poate face j 
Teoretic, propunerea Dv. e... echita» 
bilă : „Fiecare spectator să păstrez# 
biletele de la meciurile de A. și B, 
la care a asistat. In ajunul meciuri* 
lor internaționale, posesorii celor mai 
multe cotoare de bilete să obțină de 
la o casă special amenajată un nu
măr de ordine cu care să stea la rînd 
la casa unde se dau bilete pentru 
meciuri internaționale“. Credeți însă 
că poate fi pusă în practică o astfel 
de propunere ? In orice caz, e bine 
că ați deschis discuția. Poate că vom 
primă și alte sugestii și, în ctîe dan 
urmă, va putea fâ găsită cea mai bună 
soluție în această problemă, care, vă 
asigur, dă multă bătaie de cap foru
rilor de resort. Ce vreți, dacă șt Sta
dionul 23 August, cu cele 80.680 locuri 
ale sale, a ajuns... necorespunzător?

PIUS MAIER, CARANSEBEȘ. — Țara 
de origine a sportului cu balonul oval 
este Anglia, mai precis chiar oralul 
care poartă’ și azi numele acestei dis
cipline sportive: orașul Rugbi. Rugbiid 
în sine este „descoperirea” unii elev 
aii școlii din această localitate, William 
Web' Ellis, care, în anul 1823, în timp 
ce juca fotbal, enervat că nu poate 
înscrie cu piciorul, a prins balonul cc 
mîinile șl l-a introdus în poarf echi
pei adverse. In țara noastră, rugbrul 
a fost introdus dună M ani de in is
prava r«â Ellis, adică în 1313. ^rimul 
cub romîn de rugbi: t.c.p

ION POȘTAȘUL



oncursul școlari 
de atletism

I
(Urmare din pag. 1).

reedita performanța clasării 
rimul loc, dacă se poate cu un 
uitat superior acelui 4,64 m. cu < 

obținut locul I la săritura în 
;ime. La fel Crist arida Zaharia 
lotărîtă să ocupe din nou locul 
roba de 80 tn. garduri cu un 
□ ai bun de 11,3 sec. La aceeași 
coală și alte eleve, printre care Inge 
•rank (disc), Anca Gurău (greuta- 
e), Rodica Manta (săritura în lun
gime), Valentina Smărăndoiu (sări- 
ura în înălțime) și altele își desă- 
îrșesc în aceste zile pregătirea sub 
onducerea profesoarelor Angela Fi- 
•p, Dora Manolache și Ala Anto- 
tescu, fie

...Profesorul Nicolae Stănâșilă de 
a școala medie de băieți nr. 
Matei B'asarab" dovedește un inte- 
es deosebit pentru acest concurs a- 
letic. „Doresc ca reprezentanții șco- 
•i mele — ne-a precizat acesta — 
ă poată arăta calitățile lor. Școala 
osedă o serie de elemente talentate, 
a Victor Bianu la sprint, Florin 
oanid la sărituri etc. care, vreau 
ă cred, vor avea un cuvint greu de 
pus în stabilirea învingătorilor". 
nterlocutorul nostru s-a arătat sa- 
isfăcut pentru că una din sugestiile 
acute la analiza ediției din anul 
recut a concursului — probe pe ca- 
egorii de vîrstă — a fost luată în 
eamă. „Aceasta va determina un 
nai mare echilibru de forțe și o mai 
ustă apreciere a valorii fiecărui 
oncurent".
...Și elevii școlilor profesionale se 

trată foarte interesați față de acest 
onctirs. Astfel, de la responsabilul 
esortulul școli de pe lingă asociația 
inergia, prof. C. Idoraș, am aflat că 
n toate școlile de acest fel pregăti- 
ile au intrat într-un stadiu final, 
iste drept că de la concurs vor lipsi 
îteva elemente dintre cele mai bune 
este vorba de cîțiva reprezentanți 

«colii profesionale a uzinelor „23 
Bist" care primesc vizita unei de- 

.bații de elevi de la școlile profe- 
îoaale din R.P. Bulgaria), totuși 
larticiparea elevilor școlilor profe- 
jonale va " 11
ață de anul trecut. După părerea 
trofesorului Idoraș, cifra elevilor 
larticipanți de la aceste școli va a- 
inge 500 !...

Și acum ultimele „noutăți" de or- 
lin organizatoric...

Calificările se vor desfășura con- 
omitent pe 3 dintre 
loscute stadioane din 
ieretului, Dinamo, 23 
crierile — așa cum 
r-unul din numerele 
edente — se fac, cu 
le c .
.ecretariatele de concurs ce vor 
unctiona la intrarea principală a 
iecărui stadion. Consemnăm aici și 
rumoasa inițiativă a U.CF.S. oraș 
lucuresti care va oferi participan- 
ilor în afara diplomelor și a pre- 
uîlor, „Insigna de atlet". Normele 
■Oru obținerea acesteia sînt destul 
l^ișoare, astfel că nădăjduim să 
«țieni >e piepturile cît mai multor 
articipanti frumoasa „Insignă de 
tlet". Și însfîrșit facem pe această 
ale un’ apei către profesorii de e- 
incație fizică din Capitală pe j:are-i 
ugăm să fie prezenți în număr cît 
nai mare pe cele 3 stadioane, adu- 
îndu-și prețiosul lor aport la suc- 
esul deplin ' al acestei întreceri spor- 
îve școlare.

In gospodăria agricolă 
de siat „7 Noiembrie" 

din Segarcea
(Urmare din pag. 1).

ie vom apuca iarăși temeinic de lu
cru. Totuși, mîine, în pauza de prînz, 
puteți asista la antrenamentul obiș
nuit al tinerilor din stațiunea de ma 
șăii și tractoare".

Și, intr-adevăr, a doua zi la prînz. 
o serie de tineri au bătut vîrtos min
gea. Printre aceștia, strungarul Pe
tre Voicu, maestrul mecanic Boris 
Vărzaru, Cristian Icălaș ca și ma
gazinerul sportiv P. Butunoiu (me
canic și inter cu mult nerv) au vă
dit pe lingă însuflețire și destulă 
pricepere în joc.

După antrenament (de altfel scurt, 
de numai o jumătate de oră) am sur
prins următoarea , discuție: „Tovarășe 
Dobrescu, trebuie să ne îngrijim 
neapărat de amenajarea pistei G.M.A. 
ca și a terenului de volei, căci fetele 
noastre sînt hotărite să-și reia acti
vitatea cu toată însuflețirea. Și asta, 
fără îndoială, pînă la 7 Noiembrie".

l-am lăsat pe sportivi, care se în
dreptau spre ateliere, să discute în 
continuare despre frumoasele lor pla
nuri care, nu încape îndoială, 
deveni fapte împlinite pînă la sfîr 
șitul lunii.

Pe 
re- 

care 
lun- 
este 
I la 
timp

Manolache și Ala Anto- 
pe stadionul Progresul 

'inanțe Bănci, fie la Floreasca.
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Bulgaria), totuși

fi mult mai numeroasă

CU- 
Ti- 
In- 
în- 

pre-

cele mai 
Capitală : 

August, 
precizam 
noastre

2 ore înainte 
desfășurarea probelor, direct la

vor

e. 1.

La fotbal

Anglia (juniori) —Rotninia (ju niori) 4-2 (2-0)
•— Un joc spectaculos
LONDRA, 16 (prin telefon). Prima 

evoluție a fotbaliștilor romîni în 
fața publicului englez a avut loc 

marți seară, pe terenul Tottenham. 
Reprezentativa noastră de juniori a 
pierdut cu 4—2 (2—0) meciul său 
cu Anglia; dar, în ciuda acestui re
zultat, care — sînt sigur — a deza
măgit pe cei din țară, cei mai tineri 
reprezentanți ai fotbalului nostru au 
lăsat aici o bună impresie. O dove- 

’ dese aplauzele publicului adresate 
juniorilor noștri în timpul șr la sfîr- 
șitul meciului, pentru acțiunile Ier 
spectaculoase. O dovedesc aprecie
rile frumoase, pornite nu din poli
tețe, ci dinte-o recunoaștere compe
tentă și obiectivă, ale specialiștilor 
englezi prezenți la acest joc. Sir Stan
ley Rouss, Winterbottom și antrenorul 
juniorilor englezi. Greenwood, subM- 
niind că selecționata Angliei a fost 
mai bună, au recunoscut că juniorii 
romîni știu mult fotbal și că le-au 
lăsat tuturor c impresie excelentă. 
Ei au felicitat pe conducătorii echi
pei noastre pentru jocul de calitate 
și spectaculos desfășurat de juniori

Care-i însă, explicația rezultatului? 
Foarte simplă: englezii au fost mai 
buni. Și au fost mai buni în primul 
rînd din punct de vedere fizic. Toți 
sînt mai înalți ou un cap decît cel 
mai înalt din echipa noastră. Sînt 
foarte bine dezvoltați, adevărați at-

f acum sâ

Peste trei

din care se pot trage multe învățăminte -
leți. Acest avantaj fizic, le-a permis 
să protejeze perfect balonul. Cu greu 
l-au putut scoale ai noștri din pi
cioarele lor. Apoi, ei au jucat cu 
pase lungi pe extreme, cu multă 
viteză în execuție (din această cauză, 
juniorii noștri au avut momente de 
sufocare) și au avut și mai multă e- 
îicacitate. Depășiți din punct de ve
dere fizic, juniorii noștri au răspuns 
cu un joc de combinații cu pase 
scurte, uneori au ținut prea mult 
balonul, obligați de adversar. Și în 
aceste condițiuni însă, au oferit un 
joc spectaculos, mai ales după pau
ză, ajungînd de la 0—3 la 2—3, ba 
chiar ratînd egalarea, ceea ce 
schimbat aspectul jocului și, 
și rezultatul.

In prima repriză echipa nu 
găsit cadența. De altfel, nici 
— nou introduși în formație 
nici mijlocașii n-au reușit să sprijine 
acțiunile de atac. Totuși, în min. 6 
și 9, în urma unor curse spectacu
loase, Renye și Ivansuc și-au creat 
două ocazii bune, pe care însă le-au 
ratat. Englezii au avut inițiativa, 
stăpmind jocul prin acțiuni omogene, 
larg desfășurate. Nu au reușit să 
marcheze însă, decît spre sfîrșitul re
prizei prin Temple (min. 32) și 
Block (min. 44). La finele reprizei 
spectatorii nu erau deloc convinși că 
echipa lor va câștiga detașat, cum 
anunța scorul de 2—9. La reluare.

ar fi 
poate

și-a 
intern 
— Și

primeie 8 nunute au aparfinut tot 
englezilor, apoi, juniorii noștri și-au 
revenit încet, încet și, deși englezii 
au mai inscris un gol prin Block 
(min. 60) s-au menținui în atac. In 
min. 61 Maieianu a redus handicapul 
după o combinație Mihăilescu-Renye. 
A urmat o serie de atacuri foarte pe
riculoase, dar înaintarea le-a ratat 
In min. 74, Petru Emil a adus sco
rul la 2—3 printr un șut sec de ia 
10 m. după o acțiune colectivă por
nită din apărare. Aite atacuri au ră-, 
mas fără rezultat. In schimb, în 
dominarea noastră englezii au ieșit 

la atac înscriind prin Temple (min. 
78) ultimul gol al partidei. Cu acest 
gol, ei au preluat inițiativa în joc. 
menținînd-o pînă ia sfîrșit.

A fost un meci foarte spectaculos, 
corect disputat (arbitrul Leach a 
condus excelent, f'uierind foarte pu
țin), care a plăcut celor 10.000 de 

spectatori, cifră mare pentru o par
tidă de juniori, într-un oraș unde 

se joacă fotbal în fiecare zi.
ANGLIA: Gaskell-Angus, ALIEN- 

Barber, Scott, McGuiness-McHale, 
TEMPLE, Bridges, Melia, BLOCK.

ROMINIA: Ghiță-Bărbulescu, Mo- 
troc, Mureșean-PETRU EMIL (Petca 
din min. 42), Mihăilescu-Ivansuc, 
Balint (PETRU EMIL din min. 42), 
MATEIANU, Rakcsi, RENYE.

Rezultatele obținute de echipelț 
noastre feminine și de juniori la 
campionatele europene de tir de la 
Belgrad ne-au nemulțumit pe tdțț 
cei care am urmărit, prin interme
diul presei, desfășurarea concursuri
lor. Excepție face doar locul II obp 
timit de formația de juniori la medg 
englez. In rest toate celelalte reztfh 
taie sînt, pentru noi cei de acastt, 
inexplicabile. Este drept că nu cu
nosc prea multe amănunte desprd 
condițiunile atmosferice și organiza
torice din timpul concursului (se pare, 
că acestea nu au fost prea favora
bile rezultatelor mari) dar socotesc,, 
că princinala cauză a insucceselor, 
este insujicienta pregătire a trăgăn 

reprezentat la Bel-ne-an

TUDOR VORNICU

vedem baschetul în noua 
„fizionomie"

dăruiește baschetului noile 
lată întrebarea cu care ne am

„Ce 
guli?~ 
adresat cîtorva adevărate personalități 
ale baschetului european. Și credem 
că laconicele dar esențialele lor opinii 
răspund întru totul întrebării noastre. 
Iată-le :

WILIAM JONES, secretar general 
FIBA: „Spectaculozitate, iată marele 
câștig al noilor reguli.

VALDMANIS, căpitanul echipei 
U.R.S.S.: „Rapiditate. Spectatorii vor 
...obosi urmărind mingea. Fiindcă ea 
va trece acum cu viteză amejitoare 
de la un coș la altul".

ANTOINE, căpitanul echipei Fran
ței : „Spontaneitate. Imaginația jucă
torilor va trebui să lucreze de două 
ori mai repede. Cele 30 de secunde 
rezervate fiecărui atac trec așa de 
iute!"

zile siiirt în campionatul masculin
re- TOTE\, căpitanul echipei Bulgariei, care au urmărit turneul internațional 

„Noile reguli vor aduce baschetului Dinamo și-au făcut cît de cît o idee 
mii de spectatori în plus. De ce? 
Acum este posibilă orice răsturnare 
de scor. Și asta place la nebunie".

ALESSINI, căpitanul echipei Italiei» 
„Scoruri astronomice. Se va arunca 
atît de mult la coș..."

Cele cinci păreri sînt tot atîtea in
vitații. pentru cei care au părăsit bas-* 
chetul în ultima vreme, plictisiți de 
lîncezeala în care se zbatea, de pa
sivitatea în care ajunseseră să „ex
celeze" majoritatea echipelor, atunci 
cînd își asigurau 5—6 puncte avan
taj. Amorțeală pe teren, dezgust în 
tribune care se goleau adeseori îna
inte de fluierul final. Acum nu va mai 
fi așa! învingătorul nu va fi cunos
cut înainte ca acele cronometrului să 
ajungă în dreptul minutului 40. Cei

T7T

Aron (Energia „Mao Țze-dun"), N. 
Rădulescu (Locomotiva I.C.C.F.), spiru 
Mazăre (Tînărul Dinamovist), Gh. Va
sile (Locomotiva Gr. Roșie), Traian 
Neguț (Energia 23 August) ș. a.

N. Tokacek 
coresp.

CONSFĂTUIRE DE POPU
LARIZARE A REGULAMENTULUI 

DE BASCHET
de baschet de toate catego- 
București se întrunesc azi la 
sediul U.C.F.S. din strada Va- 

a discuta și lă- 
de modificările

CUPLAJ FOTBALISTIC LA CLUJ 
IN CINSTEA LUNII PRIETENIEI 

ROMINO-SOVIETICE
Peste 4000 de spectatori au asistat 

ieri la Cluj la un interesant cuplaj 
de fotbal în cinstea Lunii prieteniei 
romîno-sovietice. In deschidere știin
ța Cluj (juniori) a dispus de Energia 
Tg Mureș (juniori) cu 4-0 (2-0). In
partida rezervată seniorilor, Energia 
Tg. Mureș a întrecut Știința Cluj cu 
2-0 (1-0). Au marcat Jozsi în min. 33 
din 11 metri și tot el în min. 74 în 
urma unei acțiuni personale.

Vasile Matei — corespondent 
ATLETISM

• Astăzi după-amiază are loc pe 
stadionul Republicii un concurs rezer
vat săritorilor în înălțime.

ȘTIINȚA CLUJ A ÎNTRECUT
C.C.A. ȘI PROGRESUL BUCU

REȘTI LA POLO
in ultimele două meciuri susținute în 

cadrul campionatului republican de 
polo pe apă, echipa studenților din 
Cluj a învins Progresul București cu 
6-4 (2-2) și pe C.C.A. cu 6-3 (2-2).

Clasamentul la zi este următorul
1. Știința Cluj 14 11 2 1 88:25 24

2. Dinamo București 8 710 53:16 15
3. Pro gr. Tg. Mureș 11 6 1 4 52:36 13
4. C.C.A. ’ 9 564 44:31 10
5. Energia Oradea 12 417 23:43 9
6. Știința București 10 316 27:55 7
7. FI. r. Timișoara 12 309 26:66 6
8. Progresul București 10 109 18:57 2

FINALA CAMPIONATULUI 
FEMININ DE ȘAH

PLOEȘTI 16 (prin telefon).
Printre ultimele rezultate înregis

trate sînt următoarele : Grubea — Tzi- 
tron 1-6, Simu — Diaconescu 0-1, Des- 
mireanu — Brana 0-1, Brana — Gogî- 
lea 6-1. In clasament conduce Rodi ca 
Manolescu cu 8 (1) p., urinata de
Lidia Giuroiu și Irina Tzitron 71/o. 
Elisabeta Ionescu, Veturia Simu si 
Elena Go ian 7

I Oprescu — corespondent 
ÎNCEPE „CUPA SFATULUI 

POPULAR AL CAPITALEI" 
LA BOX

Sala de festivități a uzinelor meta
lurgice „Semănătoarea44, va găzdui 
astă seară, începînd de la ora 17-30. 
prima gală de box din cadrul fazei 
I, a „Cupei Sfatului Popular al Ca
pitalei4 ia box. In program sînt in
cluse 13 întîintiri de juniori, printre 
alții vor evolua și tinerii ; constantin

Arbitrii 
riile din 
ora 20 la 
sile Conta nr. 16 pentru 
muri problemele ridicate 
regulamentului.

TURNEUL ECHIPEI
PE IARBĂ ENERGIA ORADEA 

LA BUDAPESTA
Echipa de hochei pe Iarbă 

Oradea a întreprins recent un 
ia 
la Budapesta. Rezultatele înregistrate 
de hocheiștil " ’ ' : -----
rele : Selecționata Budapesta 
gia Oradea 2-a (1-#) ; Vasas Budapesta 
— Energia Oradea 1-0 («-•) ; Kiniszi
Budapesta — Energia Oradea 1-2 (1-11.

DE HOCHEI

R.P. Ungari, jucind trei

Energia 
tuerneu 
meciuri

romîni sînt următoa-
Ener-

dintr-un singur exemplu: Dinamo 
București — condusă cu 17 puncte 
în primul taim și cu patru la intra
rea în 3 minute — a terminat învin
gătoare. Ar fi permis așa ceva vechiul 
regulament? Fără discuție că nu. 
Noile modificări pledează pentru con
tinuitatea jocului, pentru rapiditate, 
pentru curaj în încercarea coșului. 
Iată de ce afirmația că baschetul se 
prezintă „cu noi decoruri și costume" 
nu este deloc exagerată.

Rămîne doar ca jucătorii noștri să 
prezinte modificările regulamentului 

„conform indicațiilor de regie", adică 
la un nivel tehnic cît mai înalt. Nu
mai astfel baschetul va reveni în ele
mentul lui. Numai astfel noile reguli 
vor sluji progresului echipelor noas
tre care trebuie să fie convinse că 
acum — mai mult ca în vechiul re
gulament — fără o pregătire tehnică 
și tactică ce trebuie să vizeze perfec
țiunea — nu se vor impune nici pe 
plan intern și cu atît mai puțin pe 
cel internațional.

EF. I.

tarilor care 
grad.

Diferența 
trăgătorilor 
gătorilor străini, pe de o parte șl 
intre rezultatele obținute acasă și a- 
noi la Belgrad — de sportivii ro- 
mîni, pe de altă parte, susține afir
mația mea. Dar să încerc să fiu șl 
mai explicit.

De cițioa ani antrenamentele tră
gătorilor noștri constau — exclusiv 
— în trageri pe un singur poligon 
care le oferă condițiunile cele mat 
bune. Nu se predau lecții teoretice 
cu caracter tehnic și tactic și mi se 
execută trageri în condițiuni grele, 
pe poligoane deschise. Din această 
cauză atunci cînd sînt puși in jaf a 
neprevăzutului, trăgătorii noștri 
pot ieși din impas decât cu prețul 
unor grele pierderi (mă 
performanțe). Ei nu știu să tragă pe 
poligoane străine, nu știu să tragă 
pe vint și n-au putere de luptă pen
tru că nu s-au călit în bătălia îm
potriva greutăților.

Este evident că în condițiuni grele 
nu se pot obține rezultate maxime, 
dar cunoscînd posibilitățile de ame
liorare a diferiților factori externi 
care influențează performanța, este 
posibilă realizarea cifrelor maxime 
in condițiunile concursului respecți». 
Numai lipsa unei serioase pregătiri, 
complexe poate duce la căderi regreta-, 
bile de genul celeia înregistrate la 
Belgrad de echipele noastre. AccM 
am avut exemplul unor alte echipe 
(U.R.S.S. de exemplu) care au știut 
să se descurce și care confirmă ast
fel justețea afirmațiilor mele.

Eșecul (căci altfel nu poate fi nu
mit) de la Belgrad ne va fi o învă
țătură pentru viitor numai dacă si 
vor căuta (și în acest caz se vofl 
găsi precis) explicațiile obiectivi, 
care să ne ajute la remedierea si
tuației existente.

Să nu uităm că in 1958 vor avea 
loc campionatele mondiale și nu maț 
putem permite ca prestigiul tirului 
romînesc să sufere încă o știrbire l

IOSIF SIRBU 
maestru emerit al sportului

mare
noștri

intre rezultatele 
și cele al- tră-

nu

re'er la

Constituirea comitetelor regionale 
de organizare a U. C. F. S

la

(Urmare din pag. 1)

ședința condusă de tov. Vasile Mo- 
hanu, secretar al comitetului regional 
P.M.R. Tov. Al. Ofeleanu, membru în 
comitetul regional C.F.S. a prezentat 
un referat după care 18 persoane au 
luat parte la discuții. In continuarea 
lucrărilor ședinței a fost ales urmă
torul comitet de organizare a U.C.F.S. 
regională: Eugenia Bordea, Doichița 
Crețu, Th. Cătinescu, Gh. Constanti- 
nescu, Gh. Cărbunescu, St. Constanti- 
nescu. Ion Deliu, Elena Dan, Vasile 
Damian, Nic. Dică, Th. Dinu, Maria 
Diți, Cristian Folescu. Ilie Fețeanu,

Nicolae Ferlai, Zamfir Filip, Petr® 
Forin, Zamfir Georgescu, Ion Ghebos 
ianu, Gavril Iernilă Constantin lori es
eu, Nicolae Macovei, Stelian Matei, 
Constantin Neafă. Ion Olteanu. Ălex, 
Ofeleanu, Gh. Petre, Ion PăunescU^ 
Eduard Pîrvulescu, Olga Radulescu, 
Gh. Stănescu, S. Roland, Gh. StăiF 
culescu, Gh. Turcu, Nicolae Tilirea^ 
Mihai Tivic, Ion Vieru, Biroul are unt 
mătoarea componentă: Gh. Turcu —« 
președinte. Al. Ofeleanu, S Roland4 
Nic. Dică, Th. Călinescu, Ilie Fețeanu, 
N. Macovei. Din partea comitetului 
de organizare U.C.F.S. a participat 
tov. Ion Deheleanu.

• In urma trierii și omologării celor 
1.101.906 variante depuse la concursul 
Pronosport nr. 41 (etapa din 13 oc
tombrie) au fost stabilite următoarele 
premii :

Premiul I : 4 variante cu 12 rezul
tate exacte, revenind fiecărei varian
te cite 82.158 lei; Premiul II : 50 va
riante cu 11 rezultate exacte, revenind 
fiecărei variante cîte 7.887 lei; Pre
miul III : 796 variante cu 10 rezultate 
exacte, revenind fiecărei variante cîte 
743 lei.

La fondul de premii al concursului 
nr. 41 au fost adăogați și cei 281.809 
lei reportați de la concursurile ante
rioare.
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 41 (etapa din 13 octom
brie 1957) se va face în Capitală vi
neri și sîmbătă după amiază începînd 
de la orele 17 numai la Agenția Cen
trală Pronosport din Calea Victoriei 
nr. 9.
• Deși lipsit de prezența meciurilor 

din cadrul campionatului* primei ca
tegorii, ultimul concurs Pronosport 
și-a răsplătit cu dărnicie participau ții 
cu premii a căror valoare constitute 
fără doar și poate o... invitație pen-

Ij^onosport
tru cei care se temeau de formațiile 
de categorie secundă și cele din cam
pionatul francez. Intr- adevăr, cei a- 
pmape 1.400.000 lei, acordați ca pre
mii la concursul nr. 41 — fără a con
stitui un „record4* în domeniul Pro
nosportului — constituie totuși o do
vadă în plus a Urgii popularități a 
concursurilor de pronosticuri sportive.

Programul concursului nr. 42 de alt
fel are numeroase puncte dc atracție. 
..Capul de afiș** e constituit din nu 
mai puțin de trei meciuri internațio
nale. Primul dintre ele opune repre
zentativele R.P. Polone și U.R.S.S. în 
cadru! . preliminariilor campionatului 
mondial. Intîlnirea formațiilor secun
de este de asemenea prezentă în progra
mul concursului ca și cea dintre Ir
landa (Eire) tineret și R.P. Romînă 
(tineret).

Nici categoria secundă a campiona

tului țării noastre nu-i... slab repre
zentată, drntre cele 7 meciuri unel« 
fiind veritabile derbiuri (de exemplu 
întîinirea primelor două clasate diit 
seria l-a : Energia Hunedoara—știința 
C3uj). Cît despre ultimele două întîl- 
niri este suficient să spunem că sînt 
din cadrul celei de a noua etape a 
campionatului francez, campionat gata, 
să ofere surprizele „furnizoare44 de 
mari premii (amintiți-vă de acel „24* 
la meciul Lens—Reims din etapa tre
cută !).

Dar. pentru că a venit vorba d1® 
surprize iată... sfaturile cîtorva vechi 
participanți : „Ultimele concursuri au 
arătat că la meciul XII soliștii nu 
țin, deci nu rămîneți surprinși dacă 
Ales — avantajată de terenul propriu 
— va da dreptate celor care vor trece 
„l44 ne buletine. Două formații „spe- 
ciaH«le** în furnizarea surprizelor 
(Știința Cluj și Dinamo Bacău) pre
zente în concursul nr. 42 pot răsturna 
de asemenea multe calcule. Cît despre 
soliști, cei mai siguri — atît cît pot 
fi ,-Siguri** soliștii „iată-i : U.F.S.S- 
atît A rit s’. B, Energia Lupeni și 
Progresul Sib'iu4*.



cu Anquetil), atitudine con 
intereselor echipei Franței

note i:\n itx
Bobet contra Anquetil!

10 4 2 4 21:14 10

a condamnat firește ati-

advers.

nou direct an- 
lupta pentru

succesele aces- 
se datoresc

doi fundași — Burgsmuller și
— excelează prin viteză, 

mijlocași Schelbrowski- 
remarcă printr-un suflu 
meritindn-și porecla de

Bidot, selecționerul unic 
franceze, pentru marile 
Turul Italiei, al Franței 
pentru camvionatele mon-

Mijlocașul Bracht (Borussia) este greu de 
trecut! Iată-l (in prim plan) oprind acțiunea unui 
atacant

Știut este că
Săre se cer unei 
un campionat și

Să cîștigi campionatul de fotbal 
al R. F. Germane nu-i lucru ușor!

unele sînt calitățile 
echipe ca să cîștige 
cu totul altele pen- 

tirft a termina învingătoare o com
petiție de cupă. Ei bine, ca să cîștigi 
campionatul R.F. Germane trebuie să 
le întrunești pe toate... Adică, pe 
scurt, este necesar ca echipa să a- 
rate constanță în rezultate superioa
re, dar în același timp să știe să 
se întreacă pe sine în „finală", să 
găsească acea formă excepțională ne
cesară trecerii peste ultimul obsta
col. Fiindpă, trebuie să știți, cam
pionatul de fotbal al R.F. 'Germane 
se dispută după o formulă care în
trunește caracteristicile ambelor ge
nuri de competiții. După disputarea 
jocurilor în 5 serii (sistem turneu) 
timp de 7 luni — din mijlocul lui 
septembrie pînă la sfîrșitul lui apri
lie — primele două clasate se cali
fică pentru un turneu final împărțit 
în două grupe, iar cele două echipe 
învingătoare dispută între ele finala 
campionatului. Zadarnic ai demon
strat o pregătire excelentă în cele 34 
de meciuri de-a lungul unui întreg 
sezon, dacă în partida decisivă îți 
lipsește acel plus de formă necesar 
victoriei..

Borussia Dortmund a arătat de 
două ori’consecutiv că posedă aceste 
calități excepționale, terminînd în
vingătoare în maratonul fotbalistic 
care este campionatul vest-german. 
Această competiție, care îmbină ca
racteristicile de cupă și campionat, 
are părți bune și părți rele, intr-a
devăr. dacă permite desemnarea cam
pionului dint.r-un număr mare de 
darticipante (76), în schimb ea su
pune echipele la eforturi uneori exa
gerate (se joacă și iarna, de multe 
ori și în cursul săptămînii). In plus, 
campionatul face multe greutăți... 
selecționerului reprezentativei ger
mane Set>p Herberger care nu oda
tă a arătat că îi este imposibil să 
urmărească forma jucătorilor în eta
pe de 38 meciuri! Oricum, cîștigarea 
■mui asemenea campionat reprezintă 
o performanță majoră și recomandă 
din plin clasa viitoarei adversare a 
campioanei noastre C.C.A., în cadrul 
optimilor de finală ale „Cupei Cam
pionilor Europeni".

Poate că unul din 
succes ale Borussiei 
faptul că ea intră în 
•ei a doua a campionatului, păstrîn-

du-și resurse pentru întrecerile fi
nale. In schimb, startul acestei echi
pe s-a dovedit mereu slab și atît în 
sezonul trecut, cit și în anul acesta, 
ea nu s-a „văzut" în primele me
ciuri. Astfel, în octombrie 1956 Bo
russia se afla la mijlocul clasamen
tului, exact așa cum a fost și în a- 
cest an, după primele 8 etape. In e- 
tapele a IV-a și a X-a, însă, Borus
sia Dortmund a obținut două victo
rii (cu 3-2 la Victoria Koln și 3-0 
la Bochum) care au urcat-o pe locul 
VI în clasament, cu următoarea zes
tre cifrică :

Se pare că Borussia și-a regăsit 
forma, și să nu ne mire ca la sfîrși- 
tul campionatului ea să 
se afle din 
gajată în 
titlu.

Desigur, 
tei echipe 
unui material uman de 
calitate. Căpitanul echi
pei, „bătrînul" Preissler 
este considerat — în ciu-. 
da celor 36 ani — un 
adevărat magician al ba
lonului. Excelent realiza
tor, el formează alături 
de centrul Kelbassa și in
terul stînga Niepieklo o 
minunată tripletă. Ca o 
curiozitate, toți trei 
poartă numele de Alfred. 
Anul trecut, cronicarul 
ziarului englez „Daily 
Mail", după ultimul meci 
cu Manchester United, 
(0—0) i-a numit pe cei 
trei Alfred: „zeii parti- 
-iei". Intr-adevăr, numai 
forma excepțională a portarului en-

care excelează portarul Kwiatkowski, 
fost internațional, — pe care presa 
îl numește „pantera neagră" — ș[ 
stoperul Michalek care, cu toate ca 
are 35 de ani, este considerat jucă
torul cel mai combativ al echipei. 
Cei 
Sandmann 
iar cei doi 
Bracht se 
inepuizabil, 
„motor în doi timpi" — expresie pe 
care o folosește cunoscutul cronicar 
al săptămînalului „DER KICKER", 
dr. Fritz IFeilenmann.

Așteptăm etapa de duminică a 
campionatului vest-german, pentru a 
vedea dacă Borussia se află într-a- 
devăr- în linie ascendentă

elementele dc 
Dortmund este 
formă în par-

de
> 
T-
>

fi deosebit 
evenimente in- 
cursul anului

>
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ne rezerva
anul 1958?

Anul 195S va 
bogat în mari 
tei naționale. In 
vi ior se vor desfășura 25 de 
campionate mondiale și europe
ne. lată locul și data desfășu
rării acestora;

CAMPIONATE MONDIALE: 
25—26 ianuarie, Garmisch Par- 
tenkirchen (R.F. Germană) — 
bob două persoane; 2—9 fe
bruarie, Bad Gastein (Austria)
— bob patru persoane; schi 
(probe alpine) ; 13—15 februa
rie Paris, patinaj artistic: 23 
februarie, Limoges (Franța) — 
ciclocros: 28 februarie — 8 
martie, Berlin — handbal mascu
lin în sală; 28 febr. — 9 mar
tie. Oslo — hochei pe gheață; 
2—9 martie, Lahti (Finlanda)
— schi (probe nordice); 8—29 
iunie, Suedia — fotbal; 6—10 
iulie, Moscova — gimnastică: 
7—15 august, Filadelfia (SUA)
— scrimă. Pentru următoarele 
discipline nu a fost încă stabi
lită data: tir (Moscova), bas
chet (Santiago de Chile), ciclo- 
bal (Leipzig), volei (Praga).

CAMPIONATE EUROPENE: 
30 ianuarie — 2 februarie; Bra
tislava — patinaj artistic; 1—2 
februarie, Eskilsund (Norve
gia) — patinaj viteză: 28 fe
bruarie — 9 martie. Oslo — 
hochei pe gheață: 2—9 martie, 
Budapesta — tenis de masă; 
12—14 august. Stockholm — 
atletism; 30 august — 6 sep
tembrie. Budapesta — înot, să
rituri șj polo pe apă. Pentru 
campionatele de canotaj nu a 
fost stabilită data desfășuram.

glez Wood și a stoperului Jones au 
putut anihila acest excelent trio, 

rapizi sînt și Kapitulski și 
(extremele echipei), ultimul 
parte actualmente din lotul 
pentru campionatul mondial, 
solidă este și apărarea, în

putut 
Foarte 
Peters 
făcînd 
R.F.G.
Foarte

Atleții romim participă 
la noi concursuri in Italia

italiar.ă de 
organizeze în

atletism a 
zilele de 17

Federația 
hotărît să _ 
și 19 octombrie trei noi reuniuni atle
tice internaționale în orașele Neapole, 
Bari și Genova.

La concursul de la Neapole (17 oc
tombrie) vor participa atleți din Ita
lia, Romînia, Finlanda, Iugoslavia, El
veția, suedia și Bulgaria, iar în ace
eași zi la Bari se vor întrece sportivii 
din Italia, Iugoslavia, polonia.

La 19 cctombrie în orașul Genova 
va avea loc un concurs cu participa
rea atleților italieni, sovietici, 
țieni, 
slavi și finlandezi.

__ „___  _______  __ ____ . elve- 
romîni, polonezi, suedezi, iugo-

Echpa Wismut calificată 
prin tragere la sorti!

Marți s-a disputat la Berlin 
treilea joc dintre echipele

al
Gwardia 

Varșovia și Wismut Karl Marx Stadt, 
contînd pentru preliminariile Cupei 
Campionilor Europeni, intîlnirea s-a 
terminat cu un rezultat de egalitate 
(1-1) întrerupîndu-se în min. 100 din 
cauza întunericului. Ieri, jocul n-a 
mai -fost continuat, procedîndu-se la 
o tragere la sorți, prin care pentru 
optimile de finală ale competiției s-a 
calificat echipa Wismut.

SARITOAREA CHINEZA CEN 
FEN IUN A OBȚINUT 1,74 m.!

kuț elogiat de presa italiană
Ziarele italiene de luni publică numeroase articole consacrate excepți 

nalei performanțe a atletului sovietic Vladimir Kuț care a stabilit du 
minică la Roma un nou record mondial în proba de 5000 m plat.

Ziarul „GAZETTA DELLO SPORT" care apare la Milano scrie : „Ku 
a fost singur pe pistă. Ceilalți alergători care trebuiau să-i fie adversari s
pierdeau de el metru cu metru. Fără nici o discuție, Kuț este unul dintr 
cei mai buni atleți pe care am avut vreodată ocazia să-i vedem și desigu 
este cel mai valoros atlet al zilelor noastre".

Intr-un comentar al ziarului „PAESE" se scrie : „In viitor Kuț poat 
obține performanțe și mai mari. Lucrul acesta s-a văzut duminică cîn 
după terminarea probei acest sportiv puternic mai avea încă destule forțe 

(Agerpres

Un Louison Bobet, un Jacques 
Anquetil, un Roger Riviere, în aceeași 
generație nu e lucru obișnuit... De 
mult ciclismul francez nu a mai avut 
un buchet de ași de asemenea valoa
re. Care federație de ciclism din 
lume nu ar dori cu ardoare să aibă 
in rind urile ei măcar pe unul din cei 
trei iluștri campioni mondiali ?

Ei bine, — dragi cititori — numai 
pentru federația franceză de ciclism 
existența celor „trei" nu-i un noroc! 
Fiindcă recent ei au refuzat categoric 
să concureze alături, în aceeași echi
pă, fie ea chiar a Franței.

Desigur că acest conflict a afectat 
în cel mai înalt grad opinia publică 
sportivă franceză. Făcindu-se ecoul 
acestor îngrijorări, postul francez de 
radio Monte-Carlo, a luat zilele tre
cute un interviu în această problemă 
lui Marcel 
al echipei 
competiții: 
(mai ales), 
diate etc.

M. Bidot . .
tudinea lui Louison Bobet (fiindcă 
acesta a provocat „incidentul", refu
zând să facă parte din aceeași

echipă 
trară 
ciclismului francez în general. El 
spus că, in cazul cind Bobet va pei 
severa în acest refuz, va renunța defi 
nitiv la serviciile sale, axîndu-și cehi 
pa exclusiv pe Anquetil, „care e ma 
tînăr, dar mai ascultător..."

In ceea ce îl privește pe Bobet, 
a declarat în fața aceluiași post d 
radio că nu vede utilitatea sportivă d 
a concura alături de Anquetil, car 
„este lin mare campion" și are dec 
nevoie de oameni care să alerge ex 
clusiv pentru propriile sale interes 
Cum și el, Bobet, are nevoie de ase 
menea „servitori", vă închipuiți Ies 
că ar fi greu de împărțit echipa Fran 
ței în două tabere.

Iată de ce în concepția lui Bobe 
— specifică de altfel ciclismului or 
fesionist — interesele sale și cele al 
lui Anquetil sînt de neîmpăcat, ce 
puțin deocamdată (aiîta timp cit B 
bet nu și-a pierdut încă speranțele l 
supremație). Vom asista oare în ma 
rile competiții ale anului viitor la 
adevărată luptă între francezul 
quetil și... francezul Bobet?

• După cum trans- 
ATIFTKM mite ASenția „China 
A ILL! lom Nouă”, la 15 octombrie 

s-au desfășurat la 
Șanhad un concurs de atletism la care 
au participat sportivi sovietici și chi
nezi. Intr-o excelentă formă s-a dovedit 
săriVoarea în înălțime Cen Fen-iun care, 
trecînd ștacheta la 1,74 m. a stabilit un 
nou record ' ‘
totodată a 
a anul ud.

Iată alte 
3.54; înălțime: Siikln 2,05 m; disc: Mat
veev 52,71 m; prăjină: Bulatov 4,42 m; 
Tai I-su 4,76 m; lungime: Ter-Ovanesian 
7,58; ----- -
R.P.
15.35

obstacole : Zhanal 8,47,8 ;
triplu salt: Kaleckl (R. Ceh.) ÎS,23 m.; 
5000 m.: Cikai (R. Ceh.) 14.31,4; cio
can : Muzilcek (K. ceh.) 58,54 m. ; FE
MEI : 200 m. : Kohler (IS.D.G.) 24,3 ;
înălțime : Davidova (R. Ceh.) 1,60 m,; 
disc : Mertova (R. Ceh.) 52,57 m.

(Agerprcs)

• Săptămîna trecută, la Milano, aler
gătorul de garduri Dohen a ameliorat 
recordul Franței la 110 m.g. cu 14,2.

al R.P. Chineze și a reali-wat 
treia performantă mondială

rezultate: 1500 m.: Pipine

Hao Su-hui 7,33 m (nou record al 
Chineze); triplu salt: Li Ciun-ho 
m (Nou record al R.P. Chineze).

(Așerpres)

BRNO: MERTOVA 52,57 LALA
DISC. ZHANAL 8:47,8 LA 3000 m.o, 

STEINBACH 21,4 LA 200 m
• In orațul Bmo a luat sftrșit du

minică întîlnirea de atletism dintre 
echipele R. Cehoslovace și R.D. Ger
mane. La bărbați victoria a revenit 
atleților cehoslovaci cu scorul de 118— 
»î puncte în timp ce la femei echipa 
germană a terminat învingătoare cu 
59—17 puncte. Iată cîteva din rezulta
tele înregistrate : BĂRBAȚI: no m. 
garduri : 
prăjină : 
8C0 m. :
200 m. :
liță : Frost (R.D.G.)

V-eselsky 
Preussger 
Jungwirth 
Steinbach

bărbați : no
(R. ceh.) 14,8; 

(R.D.G.) 433 ni. ;
i (R. Ceh.) 1,48,8;

(R.D.G.) îl,4 ; su- 
77,06 m. ; 3000 m.

JOCURILE PANARABE
Cea de a Il-a ediție a Jocurilor spor

tive panarabe a început sîmbăta- trecută 
la Beyrut, în prezența președintelui Li
banului, Cammil S:mun și a regeltd 
Ararbiei saudite, Ibn Saud. La întrecere 
participă sportivi din Liban, Siria, Irak, 
Iordania, Arabia saudită. Tunis, Maroc, 
Libia. Yemen șl Sudan. In cadrul Jocu
rilor se desfășoară întreceri la mai multe 
discipline sportive, iată cîteva rezultate 
la atletism: 100 m.r Abdulchilal (Irak) 
10,9; 1500 m.: Elazrak (Maroc) 4:00,4; lun
gime: Alame (Liban) 6,55 m.; triplu salt: 
Abdelrazak (Irak) 14.6?- m

(Agerpres)

rezultate: R.P. Urgară-Cuba 90-46; S.U.A. 
Argentina 64—30; R.P. Ungară-Mexk 
39—54; Paraguay-Australia 85—31; Ar
gentina-Peru ¥1—43; Chile-Cuba 55—45 
R. Cehoslovacă-S'.U.A. 53—50. In urnw 
acestor rezultate, pentru turneul final 
care se va desfășura între 17 și 26 oc 
tombrie, s-au calificat următoarele echi 
pe: U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R. P. Un 
gară, S.U.A., Chile, Paraguay. La aceas
ta se ad-atigâ Brazilia care participă dii 
oficiu fiind țSTâ organizatoare

• Marele premiu ai 
orașului Lugano (Elve 
ția), desfășurat con
tra cronometru a reve

nit italianului Ercolc Baldini, care a rea
lizat o medie orară de 41,493 km. amello- 
rind recordul probei. Pe locurile unnăț 
toare, a iți compatrioți ai săi: Mozem 
și Coppi (care și-a reluat activitate» 
după ultimul accident).

CICLISM

La 14 octombrie M 
răsit Moscova pleeî^S< 
spre Bruxelles echipa 
sovietică de fotbal Bu- 

revestnik Chișinăzi. Fotbaliștii sovietic: 
vor întreprinde un turneu în Belgia și 
apoi în Olanda.

FOTBAL

ÎNCEPE turneul 
AL CAMPIONATULUI

FINAL 
FEMININ

• Marți seara, la 
Rio de Janeiro, au lua* 
siliște preliminariile 
campionatului mondial 

feminin de baschet. Cele 11 echipe par
ticipante au jucat în trei serii, primele 
două clasate In fiecrxe serie calificîn- 
du-se pentru turneul final. Iată ultimele

IN VEDEREA PARTIDEI CU BEL 
GIA, FRANCEZII IȘI MODIFICA 

ECHIPA

BASCHET

kH IIXICHIDEREn EDIȚIEI
Aseară ia Londra, în țața a 50.000 spectatori

ANGLIA (tineret) — ROMINIA (tineret) 3-2 (2-2) 
după un joc foarte disputat, in care echipa noastră a terminat in 10 oameni

LONDRA 16 (Prin telelon). — spectaculos. Din acest moment, jucă- 
50.000 de spectatori au asistat astă torii romîni se trezesc, încep să des- 

’ lășoare un joc Irumos și pun stăpî 
nire pe meci. In min. 26 Ene II mar
chează la o centrare a lui Semenescu, 
iar în min. 39 Georgescu egalează 
printr-un șut lulgerător. După pau
ză, englezii atacă la început periculos 
și în min. 59 Curry înscrie la un cor
ner punctul victoriei. Șase minute 
mai tîrziu, echipa noastră rămîne în 
10 oameni, Stancu accidentîndu-se 
(trece, figurant pe extrema stîngă). 
Dar ea nu se retrage în apărare ci

seară la partida dintre echipele de 
tineret ale Angliei și Romîniei. ter
minată cu rezultatul de 3—2 (2—2) 
în favoarea englezilor. Echipa noastră 
a jucat foarte frumos și a luptat cu o 
voință și o energie extraordinară. 
Chiar în primul minut am primit urî 
gol, marcat de Graves, la o minge 
greșit respinsă de Szakacs II. Ju
cătorii noștri nu reușesc să-și revină 
și în min. 24, același Graves mar
chează cu capul printr-un plonjon

joacă cu o energie excepțională pentru 
a egala. Arbitru: Davillers (Franța).

ANGLIA; Hodgkinson — 
FIELD,- Harris — Setters, 
Krowther — BRADBROOK, 
VES, CURRY, Barry, A’Court.

ROMINIA: UȚU — Pahonțu, 
CU (AL. VASILE), Szakacs 

VASILE (Seredai), . Nunweiller

ARM: 
Smith, 

GR A-

STAN- 
II —

AL.
— V. Atighel, SEREDAI (Semenescu), 
ENE II, Georgescu, Semenescu (Stan- 
cu).

TUDOR VORNICU

< Serios îngrijorați de scăderea de 
formă manifestată de reprezentativei 
Franței în ultimele întâlniri interna
ționale, selecționerii frzncezi au adw 
serioase modificări lotului echipei A 
Aceasta urmează să întâlnească la 2* 
octombrie la Bruxelles, într-un med 
decisiv, pentru calificarea în turneul fi
nal al campionatului mondial de fot&SL 
reprezentativa Belgiei, întotdeauna ex
trem de periculoasă pe teTen propriu 
Iată lotul francez: Colonna (Reims),
Abbes (St. Etienne), Bernard (Sedan) — 
portari; Kaelbel (Monaco), Leronid 
(Lyon) și Novak (Monaco) — fundași; 
Zitouni (Monaco), Marcel (Marseille), 
Cahuzac (Toulouse), Penveme și Jon- 
quet (Reims) — mijlocași, Brahimi 
(Toulouse), Fodx și Ujlaki (Nice), Vin
cent, Piantoni și LeMond (Reims), Me- 
ktoufi (st. Etienne), Bruey (Angers), 
C. Olivier (Sedan). Din lot nu fac par
te trei înaintași care au jucat la Bu
dapesta contra Ungariei: WisniesM, 
Fontaine și Ben Tifour.
$»•

• I®tă cîteva rezultate 
mai importante obți
nute în ultimul timp de 
echipele fruntașe din 

.................... 14—0, 
16—3, Harlequins— 

Hospital 17—3, Bristol— 
I6—9, Abera von—LPamelly

RUGBI
Marea Britanie: Cardiff—Neath 
Gloucester—Moseley 
St. Mary’s — -
Swansea
14—9

• Mexico City a găz
duit campionatele pan-
americane. Finala la
simplu bărbați a reve- 

chilianului Luis Aya-lfe care l-a învins
Bob Howe (Australia) cu 6—4,

TENIS
nit
pe . . .
6—4, 6—4. La dublu: Ayala (Chile), Da- 
vidson (Suedia)-Davies, Baker (Anglia) 
6—3, 6—3, 6—1


