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• Dinamo București învingător la. 
Leipzig

Echipa de h^ndb-il Dinamo liucu- 
a MSfiBKt sîmbltă la Daipzi;j pri- 

V mul meci in cadrul turneului sau în 
* R.D.G.. Intilninl țoiinuția Dinamo Leip- 
; zig, Uasata pe lucii cina în campio- 
, na;,ul 1C.D.G. liamțbaXștil bucureș -cai 
X au retire o frumoasă victorie la scorul
ijae 15—11, după ce la pauză rezultatul 
> era egal: G—S.
r BucureșLemd vor susține al cUilea 
1 meci ia K.D.G. miine, miercuri, de data 
f aceasta la Italie, in compania unei 
< fermași mai patentee, Dinamo Haile, 
u clacata pe locul ai treilea In campionat. 

|ft<OTti4L

patriei noastre 
cinstesc prin 

frumoase

Luna Prieteniei Romîno-Sovietice

DARURI LUI 7 NOIEMBRIE
Filele calendarului cad, - una 

cile una. Ne apropiem de mult 
așteptatul 7 Noiembrie. Cît de multe 

sînt în aceste zile dovezile de calda 
și sinceră prietenie manifestate de 
poporul nostru față de făuritorii so
cialismului! Alături de celelalte da
ruri închinate lui 7 Noiembrie, mani
festațiile sportive, .
baze sportive, asaltul dat de spor
tivi normelor în producție ca și atî
tea și atîtea alte acțiuni îți vorbesc 
de frumoasele sentimente ce le nu
tresc sportivii patriei pentru priete
nii lor, sportivii sovietici. Iată, as
tăzi ne-au sosit din întreaga țară 
vești noi. In fiecare scrisoare întîl- 
nești fapte deosebite, afli cu bucurie 
lucruri noi, interesante. Așa de pildă 
una dintre scrisori îți poartă gîrtdu- 
rile tocmai la Baia Mare 
să-ți imaginezi minunata 
sportivă care se ridică în 
La orașul de pe malurile 
Rici, harnicii constructori 
să-și înzecească eforturile 
în folosință sportivilor băimăreni în 
ziua de 7 Noiembrie spațioasa sală 
de sport și mult așteptatul bazin de 
înot. O altă scrisoare îți vorbește 
despre competiția fetelor din regiu
nea Hunedoara care se întrec în con
cursurile de volei, handbal, baschet, 
atletism, tir șî tenis de masă. In a- 
celași timp elevele și elevii școlilor

amenajările de

ajutîndu-te 
construcție 
aceste zile 
Săsarului. 
au hotă rit 
și să dea

medii și profesionale din regiunea 
Hunedoara se vor întrece în cadrul 
competiției dotată cu „Cupa 7 No
iembrie" la volei, atletism, tenis de 
masă și fotbal. Acestor două mari 
competiții li se mai adaugă un cir
cuit de moto 4a Alba Iulia cu parti
ciparea sportivilor din zece regiuni, 
un meci de fotbal între Energia Hu
nedoara și Energia 
interesantă gală de box între repre
zentanții regiunilor 
Stalin.

Dar iată că pe ușă Tși face apari
ția o tinără cu o servietă sub braț. 
Este de la Cniunea Asociațiilor Stu
dențești din Capitală și ne solicită să 
amintim și despre cele ce fac stu
denții sportivi în cinstea zilei de 7 
Noiembrie. Am întrerupt pentru mo
ment lectura celorlalte

•i-am dat ascultare. Așa 
In aceste zile, numeroși 
facultățile din Capitală 
baschet, handbal redus 
G.M.A. în cadrul „Cupei 7 Noiem
brie" inițiată de Uniunea Asociați
ilor Studențești. Finalele acestor în
treceri; duminică 3 noiembrie.

Sînt doar frînturi din nenumăratele 
dovezi de cinstire a măreței sărbă
tori...

Petroșani și o

Hunedoara și

scrisori și 
am aliat că 
studenți din 
se întrec la 
și poli at Ion

PAVEL KADOCINIKOV 
„Omul cu 1000 de fețe 
ne-a dezvăluit-o pe cea de sportiv

L-am văzut de atîtea ori pe ecran 
pe Pavel Kadocinikov, îneît atunci 
cînd am stat pentru prima oară față 
în față n-am simțit nici un fel de 
stingheriire; mai mult chiar, oelebni. 
actor ni se părea un prieten apropiat.

a

■ ■■

sentiment, deoarece ar 
întîlnirea cu eroul

Neobișnuit 
fi firesc ca 
atîtor filme care ți-au plăcut și pe 
care poate le-ai trăit alături de inter
pretul lor, să provoace emoție și în
frigurare. “

Cu prilejul deschiderii „Săptămînii filmului sovie
tic" actorul Pavel Kadocinikov a fost sărbătorit 

de admiratorii săi din București
(Foto: AGERPRESJ

Dar nu, Pavel Kadocinikov 
degajă în jurul său a- 
tîta naturalețe și priete
nie, că n-ai nici un motiv 
să-ți frămînți mintea 
întrebări ticluite care 
spargă gheața primei a- 
propieri.

— Cîți ani aveți ? l-am 
întrebat direct și am 
rămas pur și simplu stu- 
pefiați auzind răsounsul:

— Filme* ':n 1933...
- Ați debu'at desigur 

în roluri de copil — am 
Încercat noi să comple
tăm, făcînd rapid soco
teala că de la primele 
sale începuturi în cine
matografie a trecut a- 
proape un sfert de veac 
și că — judecînd după 
înfățișare — acum Kado
cinikov ar putea să aibă 
In jurul a 35 de ani.

O, nu — sună răspun
sul Cînd am urcat pen
tru întîia oară pe platou

cu 
să

(Continuare în pag. 7)

Oameni aâ muncii! Inscriindu*vă în U.C.F.S.. 
luîud parte la adunările generale de 
alegere a organelor de conducere ale 
colectivelor sportive, vefi contribui la întă
rirea mișcării noastre de cultură fizică 
și sport.FIECARE IUBITOR AL SPORTULUI SA DEVINĂ MEMBRU AL UNIUNII DE CULTURA FIZICA ȘI SPORT

<

In parcul ,(23 August" din Baia Mare se ridică in aceste zile o nouă sală 
de sport și un bazin de înot de 50 m.

(Foto : V. SASARANUJ

O reușită competiție de masă la Tîrgoviște

Spartachiada fetelor a angrenat 
aproape 2500 de participante

— Hai Bucșani!
— Hai Izvoare !
„Galeriile" s-au încins, în jurul 

renului de volei s-au strîns sute 
spectatori care urmăresc lupta 
răsuflarea tăiată. După ce tinerele 
din echipa comunei Izvoare au câști
gat două seturi, cele de la Recolta 
Bucșa ni și-au înzecit eforturile, au 
cucerit și ele un set și acum se dă 
luptă îndârjită. Cine va învinge ? 
Greu de spus!

te- 
de 
cu

Iată însă că Mioara Sache, cea 
mai bună jucătoare din echipa iizvo- 
rencelor, ajtșrige la servici. Ea ser
vește puternic, face punct după punct, 
coechipierele sale — încurajate — în
cep să joace și mai bine și echipa co
munei Izvoare obține și cel de-al 15- 
lea punct! 3—1 la seturi. Cele 6 ju
cătoare se sărută fericite. Au câștigat 
cupa la volei în prima ediție a

(Continuare In pag. a 3-a) !

• Argentina s-a calificat pentru 
turneul final al campionatului 
mondial
In ultimul meci din seria a Il-a 

(America de sud) echipa Argenitineri. 
a învins la Buenos Aires reprezentativa 
Boli viei cu scorul de 4—0 (1—0). Ast
fel locul rnî4i în clasament a revenit 
Argentinei j 6 puncte.

La San Jose, meciul Costa RLca-Mexic 
s-a termiaat la egalitate: 1—1. Deoarece 
primul meci desfășurat cu o săptămînă 
înainte la Mexico City a xevenfifc me
xicanilor cu 2—0, aceștia au cucerit 
dreptul de a participa Ia finala din 
Suedia din. partea zonei Americii Cen
trate

HOCHEI PE GHEAȚA
• Propuneri pentru viitoarea edit 

ție a campionatelor mondiale

Președintele Ligii Europene de ho
chei pe gheață, Ahernc, a făcut o> inte
resanta propunere in vederea organiză
rii viitoarelor ediții ale campionatelor 
mondiale de hochei pe gheață, care vor 
avea loc în Suedia. Propunerea de maî 
jos va fi supusă congresului federației 
internaționale care se va întruni în fe
bruarie 1959.

Conform propunerii lui Aherne, cam
pionatele mondiale de hochei pe gheață 
urmează să se desfășoare în trei gnțpe. 

I In aceste grupe ar intra reprezentati
vele următoarelor țâri: .

GRUPA I: UJLS.S„ Suedia, S-U-A-,
■ Cehoslovacia Și Canada;
' GRUPA II: Polonia, Elveția, R.n.G„ 
R.F.G., Finlanda, Norvegia, Austria, 

i Italia șl Ungaria-,
' GRUPA UI: Iugoslavia, Roniînia, O- 
' landa, Belgua, Franța, Japonia, R. P. 
' Chineză, Australia șl Africa de Sud. 
! In continuare Aherne a anunțat că 
pină în prezent următoarele echipe 
șl-au anunțat participarea la camptona- 
tele mondiale din 195S: Suedia, U-'R-S.S., 

, Canada, Cehoslovacia, S.U.A., Norve
gia, Finlanda, B.D.G., R.F.G.. și l’o- 
>londa.

Ștafeta Prieteniei
Romîno-Sovietice

Rezultatele concursului 
din Munții

Trei zile, frumoasele 
ale Păltinișului au fost 
desfășurare al unui mare concurs de 
orientare turistică organizat. în cin
stea celei de a 40-a ani-versări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, de Direcția Turism și Ex
cursii din C.C.S.

Așa cum scriam în ziarul de sîm- 
bătă, după prima etapă a concursului 
se părea că echipa învingătoare va 
fi decisă de lupta directă dintre 
echipele Sibiului — care au beneficiat 
aci de „avantajul terenului" —_ Ara
dului și Orașului Stalin. ,4șa a și 
fast pină la urmă. Etapa a 11-a a 
concursului masculin, considerată pe 
cea mai mare parte a traseului ca 
o etapă de viteză (în special pentru 
echipele masculine), șl etapa a II l-a 
— de noapte — nu au modificat nu
mărul și numele echipelor care lup
tau pentru primele locuri. Lor li s-a 
adăugat însă tînăra echipă din Turda

împrejurimi 
teatrul de

SE DEZVOLTA SPORTUL POPICE
LOR IN RAIONUL TIRNAVENI

Una dintre cele mai populare dis
cipline sportive din cadrul raionului 
Tîrnăveni este jocul de popice. Do
vada? La Tîrnăveni activează temei 
nic 4 formații de categoria I și alte 
4 de categoria a If-a, iar la Blaj, de a- 
semenea, 4 echipe de categoria I și 
tot atîtea de categoria a Il-a.

De notat că, pentru reușita desfă
șurării întrecerilor din cadrul cam
pionatului, colectivele sportive Pro- 
gresul-Spital și Energia-Sticla au 
rea.menajat arenele lor de popice. 
Există însă și o piedică în dezvolta
rea jocului de popice la Tîrnăveni: 
fjpsa bilelor de ebonit care. dttpă

de orientare turistica
Cibinului

(o adevărată revelație) care s-a: 
clasat pe locul IV înaintea multor l 
echipe ca pretenții,

lată clasamentul final: 1 SIBIU < 
(Marga Thomae, Erica Schneider, ] 
Karin Walther, Valentin Bleier, Han’-l 

' " " ‘ UveJ 2.26a]
~ ' Sta-1

Arad] 
4. Turda j 

Ploeștil

nes Wolf Gruninger T’ 
puncte (963+1.297) ; 2. Orașul 
lin
1 987
1.891
1.886

‘1.880
București I
I. 602 p.; 10. Hunedoara 1.594 p.;
II. Pitești 1.542 p_; 12. Iași 1.450 p.;
13. Craiova 1.410 p.; 14- Timișoara
1.321 p.; 15. Cluj I 1.318 p.; 16. 
Reșița 879 p.; 17.
18. Piatra Neamț 
Cluj II 367 p.

2165
P- 

P- 
p. 
p-:

p. (991+1.174); 3. 
(763+1 224) ;

(731 +4.160) ; 5.
(847+1.039); 6. București II 

; 7. Baia Mare 1.721 p.; 8.
’ 1£74 p.i 9. R.A.M.

Ieri la ora 16, coloane de tno- 4 
tocicliști, reprezentanți ai tinere-, 
tului din regiunile Cluj și Stalin' 
au sosit la Tg. Mureș. Festivitatea^ 
de predare a Ștafetei, tinerilor din j 
Regiunea Autonomă Maghiară s-a 1 
desfășurat într-un cadru festiv, în ; 
prezența a numeroși sportivi și ac-, 
tiviști sportivi. Apoi, la orele 17,’ 
noii purtători ai Ștafetei, repre-ț 
zentanții tineretului din Regiunea 4 
Autonomă Maghiară au plecat spre ’ 
Reghin, purtînd făclii și frumoase ț 
buchete de flori. 1

: la Reghin, în cursul dimi-J 
neții de azi, purtătorii Ștafetei Prie-’ 
teniei Romîno-Sovietice vor pleca/ 
spre Tg. Ocna (prin Miercurea j 
Ciuc-Tușnad-Cașin-Comănești) unde * 
vor sosi în ziua de 31 oct. AiciJ 
Ștafeta va fi preluată de reprezen- ’ 
tanții tineretului din regiunea Ba-l 
cău. I

I) De 

k npfii

C .Ol O țS. t J IZ. 
Brăila 861 p.;
758 p.; 19.

(primul număr 
din paranteză indică punctajul fete
lor, la care s-a adăugat punctajul 
băieților, adică a doua cifră din pa
ranteză ).

cum se știe, dau un randament su
perior celor confecționate din lemn.

Finichel, corespondent

Gelu și NicoJeta Ciobaoru, copiii ță
ranului întovărășit D. Cioban»:.

Frate și soră, cei doi atleți se an
trenează de zor. Gelu, în vîrstă de 
20 ani, luncționar la Sfatul popular 
din comuna învecinată, Cornetu, e 
campion regional la 800 m. pliat, a 
participat la numeroase concursuri de 
amploare și a corectat de cîteva ori 
recordul regiunii. Nicoleta are abia 
15 ani, dar a și cucerit un campionat: 
cel raional din cadrul Spartachiadei 
de vară.

Cei doi sportivi din Mihăilești își 
continuă cu asiduitate antrenamentele 

Aproape In fiecare după-amiază pentru ca viitoarele concursuri să-i 
pot fi văzuți alergînd, prin împrejur găsească în cea mai bună formă spor-; 
rimile comunei Mihăiileș-ti (regiunea Lvă.
București}, doi tineri în treninguri; V. Ionesco, corespundea!

Ladislau

DOI ATLEȚI

Aproape In

DIN MIHAILEȘTI...



Aspecte ale activității sportive de masă 
din regiunea Hunedoara

Meciul de baschet
C.C.A.— Dinamo în cifr

Regiunea bravilor mineri din bazinul carbonifer al Văii Jiului, a 
minunaților oțelari de la Hunedoara, sau a colectiviștilor din Do
bra Zam sau Șibot a cunoscut tn anii regimului democrat-popu

lar nu numai o uriașă dezvoltare economică și culturală, ci și un pu
ternic avînt tn ce privește mișcarea de cultură fizică și sport. Acest ade
văr a fost deseori subliniat cu prilejul ședinței de constituire a 

comitetului de organizare a U.C-F.S. regiunea Hunedoara care a avut loc 
de curind la Deva. Cjieva cifre vor 
tor acest fapt..,
-țr^ rimul lucru care merită a fi 

prezent, 
un număr
activează 
sportive, 

există 115

lămuri în modul cel mai convingă-

Din problemele discu
tate la adunările de 
constituire a comite
telor regionale de or
ganizare a U. C. F. S.

Prrniui lucru ___ _
relevat este că, în 
există în regiune 

de 36 823 membri, care 
în aproape 200 colective 
Numai în mediul sătesc 
col-ectiye cu 10.994 membri! (De reți
nut faptul că în 1950 existau în 
această regiune numai 12.763 mem
bri în 79 colective sportive).

In regiunea Hunedoara s-a acordat 
o atenție deosebită activității spor
tive de masă. Premiați în anul 
1956 cu premiul I la Spartachiada 
de vară și premiul III la cea

re-
de vară 
de iarnă, activiștii sportivi ai 
giunii Hunedoara au confirmat și 
în 1957 marele interes față de a- 
ceastă competiție (care a adus la 
start, de fiecare dată între 
150.000—190.000 participants!), obți
nând premiul II și IV la Spartachia- 
dele de vară și iarnă, precum și fa
nionul C.C. al U-T.M. de regiune 
fruntașă în acțiunea de mobilizare a 
tineretului în activitatea sportivă de 
masă. La fel, crosurile în cinstea 
zilelor de 1 Mai și 7 Noiembrie, au 
adus în competiție zeci de mii' de 
tineri, iar numărul purtătorilor 
G.M.A. a atins cifra de 40.0001

Un interes tot mai pronunțat se 
manifestă și față de sportul de perfor
manță. O seric de sporturi ca basche. 
tul, gimnastica, halterele, rugbiul, altă 
dată aproape necunoscute în regiu
nea Hunedoara sînt astăzi practicate 
tot mai mult. Sportivii regiunii au 
la dispoziție un număr de 44 antre
nori calificați (față de 12 in 1950) 
și aproape 170 profesori de educație 
fizică (în comparație cu 32, cîți erau 
în 1950) a căror laborioasă activi
tate contribuie la creșterea măiestriei 
sportivilor hunedoreni. O dovadă 
grăitoare a dezvoltării sportului de 
performanță o constituie și cifra de 
3.000 sportivi clasificați (față de 22 
cîți erau în 1950) printre care unii 
au ajuns chiar în loturile republicane, 
reprezentînd cu cinste culorile pa-

triei în diverse întreceri internațio
nale : atletul Daniel Grafenstein 
boxerul Ivanciu Tlrziu, luptătorul 
Marin Cristea, fotbaliștii Crîsnic, 
Gabor, Panait, Farkaș I! etc.

Prin grija organelor locale, în re
giune au fost amenajate numeroase 
baze sportive: 131 terenuri de fot
bal (13 prevăzute cu piste d 
tism și tribune), 164 terenuri 
volei. 23 terenuri de baschet, 8 
renuri pentru tenis de cîmp, 
bazine de înot, 13 poligoane de 
23 săli de gimnastică, 42 arene 
popice!). Numai în ultimii ani 
fost construite din fonduri locate și 
fonduri Pronosport o serie de baze 
sportive — o adevărată mîndrie pen
tru regiune — ca sala de sport și 
arena de volei din Alba Inlia, poli
gonul de tir din Petroșani terenul 
de hochei din Sebeș, stadionul sportiv 
din Deva.

Este drept însă, — și acest lucru 
a fost remarcat deseori de cei pre- 
zenți la ședință — că în cuprinderea 
maselor de tineri pentru practicarea

atle- 
de 
te- 
12 

tir. 
de 
au

organizată a spartului s-au conturat 
și multe lipsuri. S-a arătat astfel 
că educația fizică nu a devenit încă 
un bun a! maselor de oameni ai 
muncii, că gimnastica tn producție s-a 
introdus timid, având încă un caracter 
de experiment ,că sportul tn școli 
se desfășoară la un nivel nesatisfă- 
cător, că activitatea G.M.A. îmbracă 
pe alocuri un caracter pur formal. 
O serie de discipline sportive (aato- 
moto, ciclism, oină, patinaj, tenis de 
timp) cunosc o dezvoltare neecres- 
punzătoare, deși masele de tineri 
manifestă un interes deosebit față de 
acestea.

N-am trecut în revistă decît o 
parte din deficiențele care au fost 
scoase la iveală cu prilejul anali-, 
zării activității de cultură fizică și 
sport din regiunea Hunedoara și pe 
care Comitetul regional de organizare 
a U.C.F.S. are nu numai calitatea 
ci și datoria de a le lichida cît mai 
grabnic.

• Itdîlnirea dintre cele 
mai valoroase echipe mas
culine de baschet din ța
ra noastră, C.C.A. și Di
namo București, a avut 
o desfășurare surprinză
toare. Jucătorii de la 
C.C.A. au dominat în 
permanență și au realizat 
diferențe de scor neve
rosimile față de echili
brul de valoare dovedit în 
meciurile anterioare din
tre aceste echipe. De a- 
ceea, explicațiile sînt mai 
necesare ca oricînd și 
le vom face bazîndu-ne 
pe cifrele oferite de foaia 
de arbitraj.

• Comparand numărul 
aruncărilor executate de 
C.C.A. și Dinamo precum 
și procentajele înregistra
te • de aceste formații, 
vom constata că echipie
rii de la C.C.A'. au prac
ticat un joc mai sigur, 
mai precis, mai eficace. 
In prima repriză C.C.A. 
a aruncat la coș de 28 
ori și a înscris
puncte (procentaj 40%J, 
iar Dinamo, pentru ace
eași perioadă a înregis

trat 27,50%. In partea doua a par
tidei C.C.A. a jucat mai prudent, a 
încercat numai ds 2® de ori și a 
înscris tot 22 de puncte, ceea ce 
revine la un procentaj de 55%. Pro
centaj 
față de 
viști.

22 de

Clasamentele categoriei C 
la fotbal

SERIA 1

1. Locomotiva Iași
2. Dinamo Brăila
3. Progresul Rădăuți
4. Energia Moinești
5. Locomotiva Pașcani
6. Fl. roșie Buluuți
7. Tecuci
8. Știința Galați
9. Energia Bacău

10. ProgTesuil Dorohoi
11. Știința T.M.F. Iași
12. Energia Bîrlad
13. Locomotiva Tg. Ocna
14. FI. roșie Botoșani

SERIA A I
1. Energia Tîrgovi^te
2. Energia București

15: 9 12 
15:12 J2 
13:12 10
13: 9 10 
11:11 10 
16:12 9
8:11 8

13:21 7
9:18 6
8:23 5
8:18 4 

11:2? 4

17

Mai multă consecvență 
și principialitate

Tot fără temei a fost introdus în 
regulamentul campionatelor republi
cane din acest an acel baraj la proba 
de categoria B. Regulamentul arată 
însă la punctul 3 că „probele de dre
saj se vor disputa după progresiile 
oficiale în vigoare în acest an“, pro
gresii care nu prevăd nici un baraj. 
Acest lucru îl știa foarte bine și tov. 
Nicolescu, deoarece un caz asemănă
tor mi s-a întîmplat anul acesta la 
Leipzig, cînd deși concurentul sovie
tic Filatov mă întrecuse la diferență 
tot de trei puncte, juriul, din care 
făcea parte și tov. Nicolescu, nu a 
dispus desfășurarea unui baraj.

Tot la aceste campionate am fost 
nevoit să contest condițiile complet 
neregulamentare în care am fost silit 
să evoluez în proba de dresaj cate
goria B. (Este vorba de situarea 
prea aproape de teren a tribunei spec
tatorilor). Mi s-a răspuns că am 
dreptate dar că și alte concursuri s au 
ținut în aceleași condiții și că ar fi 
trebuit să fac contestație începînd 
cu acele concursuri.

După cum vedeți, organizatorii 
concursurilor noastre hipice nu sînt 
întotdeauna... inconsacvenți. Dar ce 
să mai vorbim de principialitate și 
consecvență, cînd nu mai departe de
cît anul trecut am fost „sfătuit" de 
tov. Gh. Nicolescu să nu mai particip și 
la proba de dresaj B, deoarece tot o... 
cîștig sigur și că ar fi bine să ia și 
altul un titlu de campion. Aceasta 
a fost „metoda" folosită anul trecut 
Anul acesta ea a fost, după cum vedeți, 
schimbată. Părerea mea este că ar fi 
timpul să se termine cu folosirea 
unor astfel de metode în sportul 
nostru călare.

GHEORGHE TEODORESCU 
maestru al sportului

N. R. Intrucît uneori hotărârile 
luate de Juriile de arbitri la călărie au 
provocat nemulțumiri în rîndul 
concurenților, considerăm că cele re
latate de maestrul sportului Gh. 
Teodorescu merită să fie analizate cu 
toată atenția de colegiul de arbitri din 
Comisia Centrală de Călărie, studi— 
indu-se cu acest prilej și aplicarea în 
practică a unei vechi propuneri a zia
rului nostru : împrospătarea cadrelor 
de arbitriînpc.hitație.

De curind, am primit la redacție vi
zita călărețului Gh. Teodorescu, maes
tru al sportuiui care, în legătură cu 
refuzul său de a se prezenta în ba
rajul probei de dresaj categoria B 
din campionatul republican desfășu
rat recent, ne-a declarat următoarele:

Regrzt acum că m-am pripit în 
luarea hctărîrii de a nu participa la 
barajul probei de dresaj categoria B 
dă la campionatul republican din a- 
cest an. Dar vă rog să mă credeți 
că s-au adunat prea multe greșeli ale 
organizatorilor concursurilor noastre 
de călărie și că, personal, am fost 
de prea multe ori nedreptățit, fapt 
care a determinat atitudinea mea de 
la aceste campionate. Juriile noastre 
de arbitri și-au făcut un obicei din 
a conduce competițiile hipice oficiale 
du-pă inspirația de moment și bunul 
lor plac. Inconsecvența de care aces
tea dau doviadă este de-a dreptul su
părătoare chiar și pentru sportivul 
cel mai disciplinat. Așa, de pildă, mie 
mi s-a cerut să fac baraj în proba 
ce dresaj B, cu toate că aveam trei 
puncte avans asupra lui Mihalcaa, în 
timp ce concuremților din proba de 
obstacole mijlocie și categoria grea 
Ii s-a adlmis ex-aequo. Or, regula
mentul spune clar: în caz de egali
tate de puncte, (așa cum a fost cazul 
în probele amintite mai sus)) se face 
baraj pentru primele trei locuri. Nu 
este prima măsură de acest fel pe 
care o iau juriile noastre de arbitri. 
Amintiți-vă numai cazul de la Lași, 
criticat de altfel și de ziarul „Spor
tul popular**, cînd finala probei „eli
minări succesive** a fost anulată fără 
un motiv întemeiat, iar proba a ră
mas pînă la urmă fără cîștigător. 
Sau, de cazul de la Stockholm, la 
Jocurile Olimpice, cînd ne-am trezit 
că sfîrșitul progresiei de dresaj la 
proba completă era altul decît cel 
pregătit de către noi. Și aceasta pen
tru că antrenorul de stat tov. Gh. 
Nicolescu modificase fără nici un te
mei pasajul respectiv din regulamen
tul F.E.I., ceea ce ne-a dat mult de 
furcă.

3. Energia 131
4. Energia Sinaia
5. Locomotiva Galați
6. Energig
7. Energia
8. Energia
9. Energia

10. Dinamo
U. FI.

Constanța
Medgidia
Galați 
Victoria 

. Pitești 
roșie București 

12. Energia 4 Cîmpina 
13-14. FL roșie Giurgiu 
13-14. Energia Leordeni

SERIA A IlI-a

1.
2.

Energia Oțelul roșu 
Locom. Tr. Severin 
Progresul Brad 
Progresul Corabia 
Știința Craiova 
FI. roșie Rm. Vîîcea 
Energia IDS 
FI. roșie 7 Nov. 
Energia 3 Reșița 
Energia 14

11. Energia Tg. Jiu
12. Crai:
13. Energia Craiova
14. Energia Arad

4.
5.
6.
7.
8.
9. 

M.

Arad

12. Locomotiva Craiova

SERIA A

15:18 11 
15:12 18 
12:14 9 
12:10 8
13:21 8 
10:16 7

7 9:27

2 20: S 14
2 22:12 13

9 7 0
9 8 1
9 5 2 2 19: 9 12
9 5 2 2 ÎS: 9 12
9 5 12 19:12 11
9 4 2 3 17:11
9 4 14 12:13
9 3 3 3 19:13
9 3 2 4 12:14
9 3 2 4 10:16
9 3 1 S' 11:21
9 2 2 5 M:15
9 1 2 6 6:16
9 117 6S7

IV-a
1. Progresai Bistrița
2. Fl. roție Oradea
3. Recolta Sighet
4. Voința Tg. Măreț
5. FI. roșie Sf. Gh.
6. Progresul Șatra Mare
7. Energia Oradea
8. FI. roșie Clui
9. Recolta Topiita

19. Progxesul_ Turda
11. Recolta
12. Dinamo
13. Recolta
14. Energia

Salon ta
Baia Mare 

Cărei 
VU

6:11 
18:17 
11:21 
10:15 
10:15 
18:26

10
9
9
8
8
7
6
4
3

11
10

9
8
8
8
7
7
6
6
5

întocmite cu rezul-Clasamentele sîiit 
țațele — neomologate — de duminică.

Gh. Dragu — asistent la Universi
tatea C. I. Parhon București:

CINE EFECTUEAZĂ REORGA
NIZAREA COLECTIVELOR SPOR
TIVE ?

De toate acțiunile legate de 
reorganizarea actualelor colective 
sportive răspund comitetele raio
nale (orășenești) de organizare 
a U.C.F.S. Ele îndrumă actualele 
consilii ale colectivelor sportive, 
care vor fi întărite la nevoie, fie 
prin cooptarea unor noi membri 
în caz că sînt descompletate, fie 
prin angrenarea unor activiști ob
ștești în rezolvarea unora dintre 
probleme. Actualele consilii ale 
colectivelor sportive vor duce la 
bun sfârșit toate sarcinile legate 
de reorganizarea colectivului și 
de înscrierea membrilor în U.C.F.S.
Gh. Nicoară, St. 

hală — Iași:
CUM SE’POATE

VA IN U.C.F.S. ȘI CE CONDIȚII 
TREBUIE SA ÎNDEPLINEASCĂ 
PENTRU A FI ADMIS CA MEM
BRU al U.C.F.S.?

Vă vom răspunde, deși am mai 
scris despre acest lucru. Proiectul 
de statut al U.C.F.S. prevede că 
orice cetățean al țării poate fi 
membru al organizației cu condi
ția de a fi 
recunoaște 
U.C.F.S. și 
cotizația de 
scriere este

Năstase, V. Su-

INSCRIE CINE-

împlinit 14 ani. de a 
și respecta statutul 
de a-și plăti regulat 
membru. Pentru în- 
necesar să vă pre-.

general pe meri 45,80%,
33,33% realizat de dinamo-

• Și mai evidentă apare supe
rioritatea în pregătirea aruncărilor la 
coș a echipei C-C.A. cînd e vorba 
de transformarea faulturilor. C.C A. 
a înregistrat 79,30% (75% în repriza 
1 și 82% în a II-a) iar Dinamo 
61,50% (44% și 70%).

mai evidentă apare supe-

• Cel mai bun procentaj indivi
dual: Folbcrt cu 60% (9 din 15), ur
mat de Fodor, Dinescu, Popovici cu 
50% și Em. Răducanu cu 45,45%.

In partida C.C.A.-Dinamo București lupta sul 
panou a fost in permanență foarte disputată. /] 
fotografie, L. Nagy reține balonul, în ciuda efor] 

turilor vădite ale lui M. Nedeff
(Foto: CONSTANTIN FAUR)

® De asemenea, nu putem omit 
aportul arbitrilor S. Ferencz și i 
Mihăescu, care prin modul în car 
au condus, au asigurat buna des 
fășurare a meciului. Promptitudinea 
spiritul de discernământ și autarita 
tea cu care au arbitrat au dus 
evitarea obișnuitelor discuții ți 
demonstrat eficacitatea activității 
însușire a noului regulament dusă 
colegiul central de arbitri. i

9 După primele două etape, cil 
rnentul campionatului republican 1 
desemnat formațiile care se întrea 
pentru titlu. Ca și anul trecut eîd 
sânt C.C.A., Locomotiva P.T.T., card 
nu au nici o înfrîngere și Dinamol 
care, cliiar după eșecul de duminică] 
se menține în 
primul loc. Iată de 
meniul

li 
ai 
d< 
d<

la zi:

întrecerea
altfel

pentru 
clasa-

9 Diferența de procentaje pe echi
pe explică in mare măsură perfor
manța jucătorilor de Ia C.C.A., oare, 
împletind excelenta lor pregătire teh
nică individuală cu acțiuni colective 
bine închegate, au aruncat la coș în 
majoritatea cazurilor din pozițiile cu 
adevărat favorabile. In plus, ei au 
dovedit deseori precizie în aruncările 
de la semi-dlstanță, ceea 
buit în mare măsură Ia 
apărării dinamoviste.

ce a contri- 
destrămarca

• Un capitol special se cuvine 
să-i rezervăm Iui Andrei Folbcrt 
care a fost principalul organizator 
și realizator al echipei antrenată de 
prof. C, Herold, Ma-nifestînd o formă 
excelentă. Andrei Folbert a entuzias
mat publicul prin virtuozitatea sa în 
mînuirea balonului, prin precizia 
aruncărilor de la distanță, prin apor
tul său adus jocului colectiv.

zentați la secretarul colectivului 
sportiv și să semnați o adeziune. 
După înscriere veți primi un ta
lon care vă va da dreptul de a 
participa la adunarea generală 
pentru alegerea organelor de con
ducere aie colectivului sportiv.

1. Szabo-Tg. Mureș :

IN CE CAZURI SE POATE PIER
DE CALITATEA DE MEMBRU AL 
U.C.F.S.?

Pare curios că vă interesați de 
aceasta înainte de a fi devenit 
membru al U.C.F.S. dar... preve
derea este mama înțelepciunii I 
Conform art. 9 din Proiectul de 
statut al U.C.F.S., calitatea de 
membru se pierde prin excludere 
— în caz de abateri grave — și 
prin radiere — pentru neplata co
tizației timp de 6 luni. In primai 
caz sancțiunea trebuie confirmată 
de organul imediat superior. In 
cazul radierii, ea se face pe baza 
lanei comunicări scrise, în urma 
hotărârii adunării generale a co
lectivului sportiv. Cei sancțio
nați au dreptul de a 'ace apel la 
organele superioare aie U.C.F.S., 

inclusiv Consiliul General.

1. Loc.
2. C.

137:105P.T.T. Buc. 
C .A.

3. Dinamo București
4. Dinamo Tg. Mureș
5. Dinamo Oradea
I. Știința Cluj
7. Știința Timișoara
8. Progr. M.C.I. Buc.
9. Energia București

10. Voința Iași
11. Energia Cluj
12. Progresul Or. Stalin

9 Și acum o veste pentru iubitorii' 
baschetului feminin. Duminică își 
încep întrecerea cele mai bune echipe 
ale țării în cadrul campionatului re
publican. In prima etapă sînt progj® 
mate următoarele meciuri : Loconfli 
tiva B. M. București—Flamura roșie 
Oradea, Voința Orașul Stalin—Ener
gia București, Știința I.C.F. Bucu
rești—Progresul M. I. C. București, 
Știința Cluj—Progresul F. B. Bucu
rești, Progresul Oradea—Flamura 
roșie Tg. Mureș,

D. ST.

Viorel Blănaru, chimist-București:

CINE CONDUCE ACTIVITATEA 
COLECTIVULUI SPORTIV ?

Proiectul de regulament al co
lectivului sportiv specifică:

Organul superior al colectivului 
sportiv este adunarea generală a 
membrilor. Ea se convoacă cel 
puțin odată la 6 luni. Adunarea 
generală alege (d«n 2 în 2 ani) 
consiliul colectivului sportiv, co
misia de revizie și delegați pen
tru conferința raională (orășe
nească) a U.C.F.S.; discută și a- 
probă raportul de activitate al 
consiliului colectivului, calendarul 
sportiv, planul de muncă și bu
getul; confirmă înființarea secții
lor pe ramură de spart: hotărăște 
asupra excluderii membrilor co
lectivului. Intre două adunări ge
nerale, activitatea este condusă de 
consiliul colectivului, care trebuie 
să se întrunească cel puțin odată 
pe lună.

Alexandru Efremov—E.L.S. Bucu
rești :

IN APROPIATELE ADUNĂRI GE
NERALE ALE COLECTIVELOR 
SPORTIVE SE VOR ALEGE NU
MAI CONSILIILE COLECTIVELOR?

Nu. In afara consiliilor colec
tivelor sportive, se aleg în adu
nările generale membrii comisiilor 
de revizie si delegații la confe
rința raională (orășenească) 
U.CFA



Necesitatea înviorării

linia complexului G.M.A. a constituit 
ultima vreme. In adunările de con-

activității G. M. 1

lNSEMWABI LA INCHIBEREA
SEZONULUI PE VELODROM

Slaba activitate desfășurată, pe 
un principal subiect de discuție în 
stituire a comitetelor locale de organizare a U.C.F.S. au fost dezbătute f 
pe larg numeroase probleme privind această activitate, insistîndu-se în / 
mod deosebit asupra lipsurilor care au frînat în multe locuri răspîndirea I 
largă a complexului G.M.A. în rîndurile maselor de oameni ai muncii, f 
De asemenea, în referatul ținut cu prilejul ședinței de constituire a co- S 
«nițelului de organizare a U.C.F.S., tovarășul MĂNOLE BODNARAȘ a/ 
arătat cu claritate stadiul de dezvoltare a activității din cadrul complexu-\ 
lui G.M.A. Tov. MANOLE BODNARAȘ — președintele comitetului de / 
organizare a U.C.F.S. — a subliniat, printre altele, următoarele : „COM- \ 
PLEXUL SPORTIV G.M.A. NU A DEVENIT BAZA SISTEMULUI DE L 
EDUCAȚIE FIZICĂ A POPORULUI NOSTRU; NU CONSTITUIE INCAX 
PARTE INTEGRANTA A PROCESULUI DE INSTRUIRE SPORTIVA SIf 
SE DESFĂȘOARĂ FORMAL, RUPT DE MUNCA DE INSTRUIRE SI IN/ 
CAMPANIE"... ’ (

Necesitatea înviorării activității pe lir.ia complexului G..M.A. apare/ 
in mod evident și capătă o importanță deosebită acum, în orientarea! 
nțișcării sportive din țara noastră către o și mai largă activitate spor-/ 
tivă de masă. Activiștii sportivi din noile organe U.C.F.S., dta colecti-\ 
vele sportive, sînt chemați să contribuie prin munca și priceperea lor la ’ 
această înviorare. După părerea noastră, ei trebuie să-și concentreze elor-V 
turile către realizarea următoarelor obiective principale:

LĂMURIREA SCOPULUI ȘI CONȚINUTULUI ACESTEI ACTIVI-> 
TAȚI. In majoritatea colectivelor sportive munca propagandistică pentru! 
cunoașterea scopului și conținutului activității G.M.A. a fost... uitată. Ac-/ 
tiviștii sportivi au considerat — în ultima vreme — că acum toată lumea V 
știe ce înseamnă complexul G.M.A., că nu mai este nevoie de „prelucrări", / 
etc. Rezultatul: COMPLEXUL SPORTIV G.M.A. ESTE PRIVIT CA LN\ 
SCOP IN SINE — CUCERIREA INSIGNEI — ȘI NU CA UN PUTER-» 
NIC ȘI IMPORTANT PROCES PEDAGOGIC. De o astfel de greșită în-\ 
țelegere a sarcinilor ce le revin, au dat dovadă activiștii colectivelor spor-f 
tive Energia „Steagul roșu“-Orașul Stalin, Locomotiva-Constanța, Pro-N 
greșul Oradea, Flamura rosie-Pitesti. Si, nu numai din aceste colective...^

O INTENSA MUNCA DE ANGRENARE A TINERILOR ȘI \ IRSTNI-) 
CILOR. Firește, fără o intensă activitate de mobilizare a unui număr l 
cît mai mare de tineri și vîrstnici la concursurile pentru trecerea norme-/ 
lor, rezultatele se vor lăsa multă vreme așteptate. Ce așteptăm, de fapt?l 
Să vină oamenii singuri, să-și organizeze ei singuri concursurile? Dacă/ 
vom continua să procedăm așa, în curînd vom putea spune și despre\ 
multe alte colective ceea ce spunem acum despre Locomotiva Timișoara s 
sau Locomotiva Arad: AICI DIN ANUL 1956 NICI UNUL DINTRE 1 
MUNCITORI NU A DEVENIT PURTĂTOR AL INSIGNEI G.M.A. C

STIMULAREA COMISIILOR G.M.A. Organele U.C.F.S. și colectiveleS 
sportive trebuie neapărat să găsească și rezolvarea acestei problema, f 
Cu 2—3 ani în urmă funcționa la Cisnădie o comisie G..M.A. a cărei / 
muncă îți era mai mare dragul s-o urmărești. Tot cam pe atunci, in-’i 
tr-unul din satele patriei noastre, la Ortisoara, cîtiva oameni reușiseră un f 
lucru demn de toată lauda: PESTE 500 DE ȚĂRANI MUNCITORI ERAU t 
PURiĂTORl Al INSIGNEI G.M.A. Dar, dacă nimeni nu stimulează/ 
activitatea rodnică a unor astfel de activiști (și sînt foarte multi) este r 
normal ca entuziasmul lor să se risipească de-a lungul anilor. /

LICHIDAREA FORALALISMULUT, TRECEREA LA O MUNCA CU 1 
MULT SIMȚ DE RĂSPUNDERE. Ne gîndim nu numai la abandonarea / 
sistemului — folosit de linele colective — acela al trecerii normelor „din j 
oficiu" ci și la evitarea acelor situații în care, răsfoind foile de concurs, Ș 
privirile ni s-au oprit nu o dată asupra unor cifre care indică veritabile 1 
recorduri mondiale. Și, încă ceva, la acest capitol: GOANA DUPĂ N 
CIFRE TREBUIE SA ÎNCETEZE și să fie înlocuită cu o temeinică muncă J 
de pregătire a aspiranților, cu o regulamentară organizare a concursă- \ 
rilor etc. c

O BAZA MATERIALA CORESPUNZĂTOARE. La prima vedere, ol 
astfel de problemă pare lipsită de importanță. Și, totuși este foarte greu r 
să-ți treci norma la cursa cu obstacole atunci cind aceste aparate îți 1 
lipsesc. Din păcate, nu este vorba de un exemplu izolat La Sibiu, Ia c 
Pitești, lași, Constanța etc., în foarte multe comune astfel de instalații/ 
lipsesc de ani de zile. \

DAN GIRLEȘTEANU

★
Rezolvarea cit mai grabnică a acestor citeva probleme precum și 

folosirea unor forme cit mai atractive („Săptămâna G.M.A.", „Ziua nor
melor"...). situarea în centrul preocupărilor a sarcinilor privind confir
marea calității de purtător al insignei etc., toate acestea vor duce, fără 
îndoială, la o simțitoare înviorare a activității din cadrul complexului 
G.M.A., la o înviorare generală a sportului de masă. Este principala 
sarcină a fiecărui activist sportiv 1

Cortina a căzut, duminică la prin?, 
peste stagiunSa 1957 pe velodrom. O 
stagiune scurtă, dar bogată în consta
tări.

Astfel, după o nedoriiă pauză de doi 
ani — care a creat firește un serios gol 
in activitatea de pistg — iubitorii 
soortului cu pedale s-au întilnit din 
nou pe velodrom. Insfirșit, un velodrom 
modern.

Entuziasmul cu care spectatorii ai 
urmărit puținele reuniuni din acest an 
a arătat hi mod evident — daca mai 
era nevoie — că alergările pe pistă 
oferă un spectacol mult gustat de iu
bitorii cicfisnxitai și contribuie efectiv 
Ia popularizarea acestei discipline.

!n genere, ta*recerite s-au situat la 
m nivel ridicat Firește că, pentru un 
ochj avizat, nu a trecut neobservat fap
tul că lunga pauză a lăsat urme evi
dente. Totuși, elanul majorității cicliș
tilor, ca și temeinica lor pregătire, au 
izbutit sâ utnple In bună măsură golul 
despre care vorbeam- Mărturie sta i o 
serie de noi recorduri în probele fe
minine și câteva în cele masculine. Fap
tul este îmbucurător și deschide largi 
perspective pentru viitoarele sezoa
ne care, indiscutabil, vor fi pline, 
cum se spune. In cazul tsior stagiuni 
bogate, din rprilie și pînă în octombrie, 
nu încape îndoială că aciuatele recor
duri vor cădea unul după altui, dat 
fiind că cicliștii noștri au un poten
țial foarte ridicat.

Un aspect demn de subliniat este și 
acela că s-au și ridicat o serie de noi 
talente. Dan Budișteanu. D- Vidraru, 
M. Laurențiu, I. Stoica, C. Baciu, 
Adrian Tăr.ase, C- Ftorescu (pentru 
a nu aminti decît câteva nume) s au 
înscris cu autoritate în rîndurile „ma
rilor speranțe', pe veiocrora. L3 fel, 
In probei: feminine ru apărut d .uă 
elemente de viitor: Stelfena Constan- 
tinidis și Elișa Igescu.

Nu numai pentru cei tineri au fost 
deosebit de fructuoase cele cîteva reu- 
nitrî: dir. acest an, ci șs pentru o bună 
parte dintre consserații probelor de 
fond. In primul rind cităm pe C. Du- 
mitrescxl, al cărui sprint s-a îmbunătă
țit simțitor, și Ion Vasiie, care a în
ceput să se descurce foarte bine în 
pluton masiv, cot lingă cot, roată în 
roată, în iureșul de pe velodrom. Or, 
tocmai aceste atribute le lipseau 

deseori în marile probe pe șosea.
Dar, aceste cîteva însemnări — po

zitive — alcătuiesc im capitol mult 
prea mic față de marele capitol cu pri
vire la ceea ce avem de făcut de aci 
înainte. Paragrafele acestui mare ca
pitol sînt multiple și complexe, aproa
pe fiecare din ele necesitînd un co
mentariu mai larg. Ne vom limita 
— în numărul de față — să h e- 
r.unțăm pe scurt.

Dezvoltarea cjdismukri este legată 
direct de întreceri de tm nivel cît mii 
ridicat Desigur, reuniiMtile interne sa
tisfac în bună măsură dezideratul de 
mai sus. Ele însă nu sînt suficiente, 
atît în ceea ce privește creșterea ne
contenită a nivelului cicliștilor noștri, 
cît și în ceea ce privește interesul pu
blicului. Ca atare, sînt necesare reuniuni 
internaționale (cît mai multe), care 
contribuie efectiv la ridicarea nivelului

Ioc de lumini și umbre pe velodrom. Aspect din proba de semifond. Con-t- 
duce I. Vasiie (C.C.A.) cîștigătorul „Cupei Sportul popular"

(Foto: L. TIBOR}
serie de arbitri) J instalația pentrOI 
concursuri nocturne (atît de spectacu
loase) ; precum și introducerea de cursa 
ou antrenament mecanic (alergări in 
spatele motocicletelor), în care se ai 
leargă cu 80-90 km. pe oră.

Toate cele enumerate mai sus, după 
cîte cunoaștem, sînt înscrise ta planul' 
de muncă al asociației Dinamo, ca și 
în acela al forului central de specia
litate. Să așteptăm, deci, traducerea 
lcr în fapt, în cît mai bune condi- 
țtani. EMIL IENCEC

cicliștilor cit și la popularizarea între
cerilor pe velodrom.

Noua bază ciclistă este, desigur, de
parte de a fi terminată. Urmează să 
tie amenajate cabinele pentru conca- 
renți; dușurile ; cabinetul medical per
manent : un orar de antrenamente bine 
stabHit (și respectat întocmai, firește) 
pe colective: concursuri pentru înce
pători ; angrenarea a cît mai multe a- 
jergătoare; arbitraje din ce în ce mai 
bane (aci apare necesar i«n curs de îm
prospătare a cunoștințelor pentru o

ovtîupfl de pedeapsă
S-a întîmplat tot la Arad!

In ultimul timp, se pare că în meciu
rile de fotbal de la Arad surprizele nu 
le mal provoacă echipele, ci... arbitrii. 
Nu e mult de cînd unul dintre „ca
valerii fluierului* s.a pomenit la un 
moment dat, în timpul unui meci că 
nu md are fluier. 11 pierduse pe te. 
ren, în focul luptei! N-au apucat încă 
să se stingă ecourile acestei amuzan
te pățanii și iată că, un alt arbitru, 
tov. Israel, oferă un inedit subiect 
de discuție sportivilor arădeni,..

Ce ș a intîmplat? La prima vedere 
nimic deosebit. Consultîndu.și cea. 
sul, arbitrul Israel a fluierat (avea 
fluier) tflrșitul meciului dintre echi
pele locale Energia și Locomotiva, 
Ca de obicei, jucătorii echipei învin
gătoare — Energia Gh. Dimitrov — 
au început să se îmbrățișeze, să-și 
siringă miinile, să-și facă fel de fel

de complimente, in vreme ce loco mo- 
tiviși ii își reproșau unul altuia pier
derea jocului. Apoi, cele două echipe, 
au venii spre centrul terenului pen-, 
tru tradiționalul salut. Arbitrul Is
rael tocmai... deschisese gura pentru 
a rosti formula de salut, când unul 
dintre ajutorii săi de la tușă a în
ceput să-l tragă de mtnecă.

— Ce vrei, tovarășe? a 
arbitrul Israel, supărat că a 
trerupt în plin... elan.

— Nu vreau nimic, dar

izbucnit 
fost în-

SPARTACHIADA FETELOR A ANGRENAT 
APROAPE 2500 DE PARTICIPANTE

(urmare din pag. 1)

Spartac'niadei fetelor organizată în 
raionul Tîrgoviște.

APROAPE 2.500 DE PARTICI
PANTE

Competiția „Spartachiada fetelor", 
desfășurată sîmbătă și duminică la 
Tîrgoviște s-a bucurat de ian succes 
remarcabil, atingîndu-și deplin scopul: 
trezirea interesului ta rîndurile fete
lor dta comunele raionului pentru prac
ticarea spartului, atragerea lor într-o 
activitate organizată. Cifrele de par- 

două 
peste 

sau

și noi cele 14 secunde și 2 zecimi pe 
Î00 m. realizate de Ioana Butoiu din 
Răzvad sau timpul de 13 sec. șl 4 
zecimi al Genovevei Enache din Voi- 
nești. Comportări meritorii au mai 
avut, la atletism: Elena Bădi'ă de la 
școala medie nr. 1 din Tîrgoviște 
(înălțime). Ana Dtacâ din Mânești 
(800 m ). Alexandra Matei din Să- 
cueni (400 m.) precum și Joița Rusii,

Elena Oproiu, Maria Icnescu și Oti- 
lia Iliescu componente ale ștafetei 
4x100 a comunei Antaoasa.
DUBLA VICTORIE A TINERILOR 

DIN BUCȘANI
învinse în finala. de volei, fetele din 

Bucșani au avut în schimb satisfacția 
de a se clasa pe primul loc la gim
nastică și la handbal. Execuția lor 
la categoria Il-a (programul GMA)

ticipare sînt elocvente: în cele 
zile de concurs s-au întrecut 
500 -de concurente, din comune 
de Ia. școlile din oraș, cele mai bu
ne din cele aprorpe 2.500 de tinere 
care au concurat în prima etapă (pe 
colectiv sportiv).

întrecerile s-au desfășurat Ia 4 
discipline sportive: handbal, volei, 
gimnastică și atletism. La această ul
timă disciplină s-a înregistrat cea 
mai largă participare: 672 tinere la 
categoria I (12—15 ani) și 117 la ca
tegoria a Il-a (de la 15 ani în sus). 
Firește, în cadrul unei asemenea 
competiții, în care concurează mai 
ales tinere care fac cu această oca
zie cunoștință cu sportul, nu te poți 
aștepta Ia cine știe ce performanțe. 
In fond, performanța nici nu inte
resează decît, ca să spunem așa, în 
perspectivă ! Sub acest aspect privim

Primul lor start pe o pistă reglementară I Pînă acum, s-au luat 
la întrecere numai pe ulițele satului sau în luncă...

(Aspect de la Spartachiada fetelor, desfășurată sîmbătă și duminică 
la Tîrgoviște).

a fost foarte btae apreciată de arbi- 
tre iar cîteva dta jucătoarele echipei 
de handbal au jucat ațît de bine, cu 
atita suflet îneît ne am amintit de 
ele duminică, după masă, 
ta.ni — pe același stadion 
ciul de categoria A dintre 
și FI. roșie Mediaș...

Pentru felul cum s-au 
la această Spartachiada fetele 
Bucșani merită

cînd asis- 
— Ia me- 
Erergia 2

— Nu vreau nimic, dar ai april 
meciul cu 4 minute mai devreme!

Consultîndu-și din nou ceasul tov. 
Israel și-a dat seama că, lnlr-aclevărt 
încurcase socoteala minutelor. O clil 
pă mai tîrziu, cu aceeași prestanță 
probabil, cu care Cezar a ordonai 
trecerea Rubiconului, arbitrul nostru 
a fluerat,-. reînceperea meciului. 
După cum ne relatează coresponden
tul nostru Emrric Grunwald, cele 
dcwi echipe au trecut la posturi șt 
au urmat 4 minute de luptă crîncenă. 
Și n-a lipsit mult ca Energia 
abia sărbătorise cu îmbrățișări 
pupături victoria cu 1—0, să pr'i-i 
mească un gol.

Cînd arbitrul a fluierat pentru a..a 
2-a oară sfirșilul jocului, unii spec
tatori au rămas pe locurile lor. Și aa 
stat acolo 
fie siguri 
tr-adevăr 
rezervă o

care
șt

pînă noaptea tîrziu, ea să 
Că meciul s-a terminat în- 
și că arbitrul Israel nu le: 
nouă surpriză!

prezentat 
din 

Buoșani merită felicitări profesoara 
de educație fizică Emilia Popescu. Și 
pentru că a venit vorba de profesoa
rele de educație fizică trebuie să su
bliniem aportul deosebit pe care 
l-au adus la succesul competiției: 
Maria Dinu (Sfcueni), Victoria Rusa 
(Dragomirești). Maria Mocanu (Voi- 
nești). Jean’a Petrescu (Dobra) ca și 
Zenaida Gherban — directoarea con
cursului — Gigeta Ghimbășanu, Pe
tre Svetlana și altele, dta Tîrgoviște, 
deosebit de activ» în munca de or
ganizare și arbitraj. Este de subliniat 
și meritul președintelui U.C.F.S. ra
ion Tîrgoviște. tov. Lică Gheorghiu, 
ca și sprijinul larg acordat de 
miletul U.C.F.S. orășenesc.

Spartachiada fetelor va deveni 
dițională ta raionul Tîrgoviște. 
fără îndoială viitoarele ediții se 
bucura de un succes și mai 
Am vrea însă ca după Sighișoara și 
Tîrgoviște să mai avem de notat și 
alte orașe cu competiții similare.

(R. U.)

In meciul dintre Energia 
pia Turzii și Știința Cluj, 
Nedelcu, jucători în cele 
echipe, s-au cam... ciocănit 
se întîlneau.
această-ncăerare <In

(Nimeni nu se îndoiește) 
Loviturile, băieții
Și

CO-

tra- 
Și 

vor 
mare.

Cînw 
frații; 
două, 
cînd.1

le-au împărțit... frățește!
Ce-ar putea spune un pasionai 

fotbalist, aflînd că duminică, pe- 
velodrom, după epuizarea celorr 
1.700 bilete tipărite, restul dej) 

spectatori au intrat pe gratis: :
Ca să nu mai dăm toți buzna 
La bilete, ca berbecii,
Vrem metoda să se-aplice 
Și la... meciul nost' cu grecii!

V. D. POPA



NUMAI LUMINA DE LA FLOREASCA 
0 FI OARE DE VINĂ?

■’—Adnotări la o agitată etapă de volei —

Dhi lumea handbalului feminin

Să începem... cu ce 
începe orice meci 
de volei: cu servi- 

ciul deci.
E perfect justificat 

după părerea noastră to
nul cu care cei mai mulți 
atacă problema abuzivei 
utilizări a serviciilor sn'-, 
așa-numitele servicii 
„muscă", devenită într-a- 
devăr supărătoare de la 
o vreme încoace. Și pe
riculoasă totodată, așa 
cum foarte bine au de
monstrat-o întîlnirile din 
ultima etapă. In primul 
Tind, deoarece, constituie 
o invitație la comoditate, 
echipele ne mai acor- 
dînd suficientă aten
ție în antrenamente
le lor preluării servicii
lor puternice și, apoi, 
pentru că aceste servicii 
sînt dm 'ce în ce mai 
puțin — și deci mai prost 
—- folosite. Ceea ce re
prezintă bine înțeles și o 
serioasă lezare adusă pre
gătirii — in această pri
vință — a fruntașilor vo
leiului nostru.

Nu siritțm de loc pentru folosirea 
tn exclusivitate a serviciilor .roată", 
puternice In orice caz însă, ne de
claram net împotriva scoaterii din uz 
a acestei valoroase arme ofensive, 
dovedită deseori mai eficace și decit 
cei mai eficace atac și avînd. In 

darul de a stimula intr-o foarte 
iargă măsură jocul defensiv.

y n același timp însă, socotim că 
J trebuie revăzută neapărat și in

stalația electrică de la sala Flo- 
reasca. Așa cum sînt ele dispuse, 
tuburile cu neon produc o lumină 
obositoare, care în general face ex
trem de dificilă primirea mingii și 
cu atît mai mult în cazul în care ba
lonul parcurge curioasa traiectorie 
imprimată îndeobște de serviciile 
„muscă", tentant procedeu tactic a- 
tunci cînd joci acolo.

Problema, primejduind direct cali
tatea jocurilor și progresul jucăto
rilor noștri fruntași (a luminii de 
la Floreasca precum și aceea a ne

Rodica Manolescu virtuală
Ploești, 28 (prin telefon). Desfă

șurarea partidelor întrerupte a cla
rificat situația în finala campionatului 
feminin de șah al R.P.R. Realizînd 
2 */2 p. în cele 3 partide neterminate 
(victorii la Ionescu și Filipescu, re
miză cu Iliescu)* Rodica Manolescu 
a acumulat 14 p. din 18 posibile, ast
fel că în ultima rundă, indiferent de 
rezultat, nu va mai putea fi ajunsă. 
Ea are un avans de dlouă puncte față

CAMPIONATUL DE ATLETISM PE ECHIPE
Văzut de Silviu Dumitrescu, Eugen Lupșa, Al. Stoenescu

Cei care trăiesc în lumea atletismu
lui se întreabă acum, odată cu în
cheierea campionatului republican pe 
echipe: și-a atins sau nu scopul a- 
ceastă competiție ? Forma ei de des
fășurare a fost cea mai indicată ? 
Care va fi locul unei întreceri atletice 
pe echipe, ținînd seama de schim
bările care se petrec în viața noastră 
sportivă î Răspunsurile la aceste în
trebări comportă o discuție amplă, 
căci e vorba de probleme vitale pen
tru atletismul nostru. Astăzi vom da 
cuvîntul cîtorva antrenori care, în pu
ține cuvinte, jie vor Șarăta ce cred 
despre campionatul pe' echipe.

SILVIU DUMITRESCU: Un viitor 
campionat, cu 18 echipe.

Divizia a devenit un element orga
nic, intrat în viața noastră atletică. 
Antrenorilor le-a pus mereu problema 
înnoirii cadrelor, a completării echi
pelor, și asta s-a văzut la cele mai 
multe reprezentative participante. Atle
ților le-a asigurat un program de 
activitate pe care altfel nu l-ar fi avut 
și faptul că mai bine de 50 la sută 
'din rezultatele aflate pe lista prime
lor 10 performanțe din acest an sînt 
obținute în divizie, este concludent. 
O competiție pe echipe stimulează 
interesul asociațiilor și va stimula și 
pe viitor interesul colectivelor și clu
burilor în jurul atletismului. Cred că 
o soluție pentru o eventuală întrecere 
în 1958 ar fi aceea de a se păstra 
«trucfura ediției 1957, cu cîteva amen-

Atac clujean reușit, in meciul susținut duminică 
de Știința împotriva echipei C.C.A. La fileu: Fie- 
raru (Știința Cluj), Mușat și Roman (C.C.A.)

glijării serviciilor puternice) se află 
după cîte știm tn studiu și va fi 
desigur rezolvată. Antrenorii vor 
greși însă grav legind exclusiv de 
aceasta îmbunătățirea preluărilor, ca
pitol deficitar la aproape toate echi
pele, și chiar în condiții perfecte 
de difuzare a luminii.

Cercetînd notațiile pe care proba
bil și le-au făcut cu prilejul jocu
rilor de sîmbătă și duminică de la 
Floreasca, antrenorii vor vedea că 
peste 50 la sută din suma greșelilor 
au fost comise nu din vina luminii 
și a serviciilor moi, ci mai mult 
din pricina defectuoasei așezări in 
teren a echipelor în așteptarea min
gii, dintr-o greșită poziție de bază, 
o redusă mișcare în teren sau dintr-o 
proastă digitație, într-un cuvin t, din 
cauza necorespunzătoarei pregătiri a 
jucătorilor și jucătoarelor in ceea ce 
privește tehnica primirii balonului.

lată în ce lumină credem că tre
buie purtată, înainte de. orice, pro
blema... luminii din sala Floreasca.

CONSTANTIN FAUR

campioană de șah a R.P.R.
de următoarea clasată, Lidia Giuroiu, 
care în partida întreruptă cil Tzitron 
a reușit să obțină victoria. Urmează 
în clasament Elisabeta Ionescu 11 '/2 
p., Elena Goi an 11 p. (l)t Maria 
Desmireanu și Eleonora Gogîlea 
10‘/2 p., Irina Tzitron 10 p. (2J, Na
talia Iliescu 9’/2 p. (1) etc.

Mâine (n.r. azi) se va desfășura 
cea de a 19 și ultima rundă a turneu
lui.

I. Oprescu — corespondent 

damente: să participe 18 echipe, a- 
vînd fiecare cîte un om de probă. 
S-ar putea împărți echipele în cîteva 
serii. Cred că va fi foarte greu co
lectivelor să realizeze ceea ce cu greu 
reușeau asociațiile pînă acum; în
jghebarea unei echipe complete, cu 2 
oameni de probă. De aceea, soluția cu 
1 om de probă mi se pare cea indicată.

Aspect din finala cursei de 80 m. g. desfășurată tn ultima etapă a diviziei 
de atletism. Conduce Ana Șerban, urmată de Silvia Băltăgescu 
și Marla Pândele Foto: GH. DUMITRU

EUGEN LUPȘA: Provincia a fost 
neglijată!

Campionatul a fost binevenit pen
tru că a ținut în activitate un nu
măr destul de mare de atleți. In rest, 
cred însă că nu și-a atins scopul. 
Atleții fruntași nu i-au dat toată 
însemnătatea. De ce s-au organi
zat toate etapele la București ? N-am 
avut în acest an la Timișoara nici

Succinta relatare a derbiului cam- 
îp&na'tuiui feminin de haindbai din 
ediția de lumi a ziarului nostru nu a 
reușit, — bineînțeles, — să redea e- 
xact toarte aspectele legate de această 
mult așteptată întîlnire. Pentru acest 
motiv vom reveni astăzi cu o serie 
de noi amănunte.

Lăsînd la o parte rezultatul final, 
fiare în mod firesc i-a bucurat pe 
mult prea zeloșii susținători ai echi
pei Flamura roșie Sibiu, meciul a de
ziluzionat Miza prea mare a parti
dei a creat starea de nervozitate 
despre care vorbeam în cronică. Da
torită acestui fapt — deși era vorba 
de două formații fruntașe — am a- 
sistat la serii întregi de elementare 
greșeli tehnice, culminfnd cu ratarea 
multor ocazii oiare de gol. Vom des
chide aci o paranteză privind arbitra
jul lui C. Căpățînă (Buzău) despre 
care ne menținem calificativul acor
dat antericc; „corect și atent-. Cu 
toate acestea considerăm că starea 
de tensiune de pe teren a fost, în 
parte, creată și de prudența cu care 
C. Căpățînă a condus meciul. Te- 
mîndu-se probabil să acorde lovituri 
de la 14 m. (și nu de puțâie ari a 
fost cazul să sancționeze unele faul
turi al ambelor apărări nu cu lovi
turi de la 19 m. ci cu lovituri de 
pedeapsă de la 14 m.) arbitrul C. 
Căpățînă a permis, fără să vrea, 
jocul dur.

In cea de a doua repriză a jocului 
se formase convingerea în raidurile 
pubiicuiui înghesuit pe marginile te
renului și chiar pe teren că echipa 
care va înscrie primul gol va câștiga. 
Așa a și fost. Golul victoriei, înscris 
de Lucia Dobre și nu de Inge Gross 
cum din eroare a apărut în ediția de 
luni a ziarului nostru, a paralizat 
formația bucureșteană, care și pînă 
atunci jucase cu o prudență exage
rată. Ne așteptam ca măcar atunci 
bucureștencele să se trezească...

Echipa din Sibiu a jucat cu mai 
mult elan decît adversara ei. In atac, 
siblencele au fost mai decise. mai 
hotărite. Cu toate acestea, dacă nu 
intervenea rutina Luciei Dobre oare 
a înscris la capătul unei frumoase 
acțiuni personale, meciul se termina 
poate la egalitate.

Dintre handbalistele care au evo
luat cu acest prilej am putut re
marca. peste nivelul mediocru al 
majorității, pe: Knopp, Schenker. 
Gross, Dobre (Flamura roșie) și pe 
Borcea — care cu excepția golului 
din prima repriză a apărat foarte bi
ne —, Roșulescu, Vasile Antoaneta 
(Progresul).

In încheiere ne exprimăm speranța 
că pe viitor Sibiul se va arăta o gaz
dă mai primitoare pentru asemenea' 
meciuri decisive, program'mdu-le pe 
terenuri corespunzătoare și în orice 
caz nu pe unul ca acela unde s-a 
jucat duminică și care numai teren 
de sport nu poate fi numit...

CALIN ANTONESCU

un concurs de interes republican. 
Cum să recîștige atunci atletismul te
renul pe care l-a pierdut în acest 
oraș? Scopul întrecerilor pe echipe 
îl consider acum altul: să învioreze 
atletismul provincial și să întărească 
secțiile de atletism. Pentru aceasta: 
concursuri inter-orașe, meciuri inter- 
colective, meciuri cu echipe de club 

din străinătate. Nu este nefiresc ca 
într-un sezon întreg echipele noastre 
de asociații sau de regiuni, să nu sus
țină nici un meci international ?

AL. STOENESCU : O întrecere folo
sitoare atleților de valoare medie.

Fac parte din colectivul de antre
nori ai echipelor Dinamo. Puteam 
cîștiga și la fete mai ușor, dacă pre
zentam lotul complet în primele eta-

© Despre jocul de la Si* 
bai • Golaverajul a decis: 
Progresul M.I.C. pe locul 
întîi ® Pasionant final al 
primei părți a campionatu
lui.

înainte de a prtiblica clasamentele 
cîteva precizări în legătură cu cam- 
p iernatul feminin care pasionează prin 
lupta îndîrjită dintre cele 12 echipe. 
Pe primul loc a trecut acum Pro
gresul M.I.C. la egalitate de puncte 
cu Flamura roșie Sibiu. Ambele e- 
chipe se vor întîlni duminică la Si
biu într-un alt derbi, iar peste două 
săptămîni vom putea asista la Bucu
rești la meciul Progresul St. roșu 
(care în prezent are un punct în ur
mă) cu Progresul M.I.C. Nu se poate 
spune că Întrecerea echipelor feminine 
nu are în această toamnă un final 
pasionant!

O consfătuire plină de miez 
despre rugbi

Zilele trecute, la sediul UCFS a 
avut loc o importantă consfătuire la 
care au luat parte jucătorii din lotul 
național de rugbi și antrenorii echi
pelor din prima categorie a țării. 
Consfătuirea a avut drept scop ana
lizarea și discutarea jocurilor pres
tate de echipele de categoria Â în 
actualul campionat Scop pe deplin 
justificat dacă avem în vedere slaba 
comportare a formațiilor noastre 
fruntașe în acest început de sezon 
și mai ales dacă ne gîndim că în 
fața ech’pei noastre naționale stau, 
în acest sfîrșit de an, importante 
confruntări internaționale.

Antrenorul de stat pentru rugbi, 
prof. N. PADUREANU, arăta la în
ceputul raportului său că deși au 
fost oferite jucătorilor noștri de 
rugbi cele mai bune condiții, rezul
tatele sînt departe de a fi mulțumi
toare. Prin contactele internaționale, 
rugbiștii noștri au avut posibilitatea 
de a se măsura cu cele mai celebre 
formații de pe continent (Harle
quins, Swansea, Cardiff, P.U.C., Per
pignan, Londra, Llanelly etc.). Care 
au fost consecințele acestor partide? 
a) o apreciabilă creștere a potenția
lului fizic; și b) o serioasă creștere 
a puterii de apărare a echipei. In 
schimb, s-a vădit marea sărăcie a 
atacului. sterilitatea liniei de trei 
sferturi și în general un joc urît, 
din punct de vedere al spectacolului.

Lipsuri s-au vădit și în pregătirea 
fizică generală, dar mai ales în cea 
tehnică. In special culegerile balonu
lui și pasele se fac în mod defec
tuos, primitiv, ele neavînd precizia, 
finețea și oportunitatea, atribute ne-

și Ion Moina
pe. Totuși pot spune că n-am știut ce 
sînt problemele de alcătuire a echi
pei, deoarece în afară de titulari a- 
veam și 2—3 rezerve. Formula din 
acest an a fost bună, dar faptul că 
întrecerea se repeta identic de la o e- 
tapă la alta i-a scăzut mult din in
teres. Divizia s-a dovedit folositoare 
mai mult atleților de mina a doua, 
care au avut ocazia să-și îmbunătă
țească rezultatele. Fruntașii au apărut 
la un moment dat plictisiți de faptul 
că, practic, și-au disputat campionatul 
național de 7 ori.

ION MOINA: Datele de desfășurare 
au fost prost alese.

Ca organizare, campionatul a marcat 
un progres față de trecut Spre sfîr- 
șit a căpătat însă o notă evidentă de 
monotonie, desfășurîndu-se mereu în 
București, și la intervale prea scurte. 
Campionatul trebuie să se desfășoare 
în plin sezon atletic, între lunile mai 
și octombrie și nu în aceste luni. 
Pentru viitor trebuie găsită o formă 
mai, atractivă, care să dea viață și 
atletismului din centrele provinciale. 
E drept, concentrarea atleților de va
loare la București, creează dificultăți 
în această privință, totuși se pot găsi 
soluții.

★
Fiecare antrenor cu părerea lui. O 

concluzie comună se desprinde din a- 
ceste scurte declarații: întrecerea în
tre echipe este de mare utilitate atle
tismului nostru. Se impune deci ana
lizarea cu atenție a tuturor aspecte
lor legate de campionatul din acest 
an.

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI
MASCULIN CATEGORIA A

1. C.CJU 9 8 0 1 139: 81 16
2. Dinamo Or. St 9 6 2 1 99: 83 14
3. Energia Tum. 9 5 13 114:119 11
4. Voința Sibiu 9 4 2 3 93: 82 10
5. Energia FăgăJraș 9 4 K 4 831: 76 9
6. Rec. Jimbolia 9 4 14 119:112 9
7. Știdnța Iași 9 4 1 4 102:109 9
8. Energia Reșița 9324 89; 91 8
9. Energia Ploești 9 3 15 85:94 7

10. FI. r. Cisnădie 9225 109:132 6
11. Știința Timișoara 9 2 1 6 85:121 5
12. Știința I.C.F. 9 2 0 7 101:118 4

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI 
FEMININ CATEGORIA A

1. Progresul M.I.C. 9810 48:12 17
Z. FI. r. Sibiu 9810 51:14 17
3. Progr. St. Roșu 9 8 0 1 66:23 16
4. Știința Timișoara 9432 26:17 11
5. Progresul Tg. Mureș 9504 32:27 10
6. Energia Codlea 9 3 2 4 31:34 8
7. Progresul Or. St 9225 31:43 6
8. Știința I.C.F. 9216 27:34 5
9. Fi. roșie Sighișoara 9216 18:37 5

10. Energia Reșița 9135 19:41 5
11. FI. roșie Mediaș 9126 21:44 4
12. Energia 2 Ploești 9 1 2 6 7:15 4

cesare unui joc de bună calitate. Vi
teza de circulație a mingii e redusă 
și șablonizată, îndeminarea scăzută, 
iar recepția balonului se face în dese 
rinduri greșit. Loviturile de picior 
se folosesc prea mult, lucru ce de
părtează jocul nostru de adevăratul 
rugbi deschis, spectaculos prin pur
tarea balonului cu mîna.

In urma referatului au luat cuvîn
tul și cîțiva antrenori și jucători Din 
spusele lor am spicuit cîteva idei 
mai interesante. Astfel AL. ARGE- 
ȘIU (C.C.A.) a arătat că principala- 
cauză în desfășurarea unor partide 
de slabă calitate o constituie goana

Teodor eseu (Energia I.S.P.) este 
unul din tinerii jucători cu mari per
spective. Iată-l, în fotografia noas
tră, executind cu precizie o recen- 
trare a balonului în întîlnirea cu 
Energia M.T.D. din finala 
R.P.R".

„Cupei

(Foto: D. CALIMACHIJ) 

după rezultate cu orice preț. El a 
propus înlocuirea campionatului cu 
o cupă deschisă celor mai bune 
echipe (tur-retur). In timpul rămas 
liber s-ar putea organiza turnee în 
străinătate și (ară, deoarece contac
tele internaționale duc la progresul 
rugbiului. A. GROMAN '(Dinamo)) 
a propus ca la jocurile importante 
din străinătate să fie trimiși obser
vatori dintre antrenori. De asemenea, 
el a propus antrenamente comune cu 
echipe străine. G. FAN EL A (Știința) 
a cerut înlocuirea actualei formule 
de campionat printr-un campionat pe 
zone (echipele bucureștene urmi nd a 
fi incluse într-una din zone). In 
felul acesta s-ar angrena în compe
tiție numeroase echipe și s-ar realiza 
o creștere considerabilă a valorii for
mațiilor provinciale. Capii de zonă 
ar urma să dispute apoi un turneu 
final sistem eliminatoriu (precizăm 
că această propunere ni se pare inte
resantă si realizabilă). Au mai luat 
cuvîntul ' GH. PIRCALABESCU. D. 
IONESCU, 1. DOBRE, I. MILEA, 
C. DIAMAND1, I. POPA și alții care, 
cu toții, au adus o contribuție impor
tantă la rezolvarea problemelor le
gate de o mai bună desfășurare a 
activității rugbistice.



După patru âhî, C. C. A. detronată

INAMO BUCUREȘTI CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ 
LA POLO PE APĂ

Profesorul de educație fizică: PEDAGOG, 
PĂRINTE, PRIETEN...

După șase ani de supremație a echi- 
;i I.L.S.A. din Timișoara și după 
ți patru ani de evidentă superiorita- 

a G.C.A.-ului, o a treia formație 
ne să-și înscrie numele în fruntea 
rarhiei celor mai bune echipe de 
>lo pe apă din țara noastră. Urmașa 
srformerelor amintite este Dinamo 
ucurești, care, prin victoria înregis- 
ată sîmbătă asupra Științei Bucu- 
ști, a totalizat punctele necesare cu- 
■ririi titlului de campioană a țării, 
erformanța dinamoviștiior reprezintă 
icununarea muncii intense de instru- 
e și antrenament, a perseverenței și 
pnței cu care au luptat în fiecare 
eci. Majoritatea jucătorilor au fost 
escuți și ridicați la Tînărul Dinamo- 
st, care s-a dovedit o secție bine 
isă la punct, Aurel Zahan, Adrian 
nnță, Niculae Rujinschi, Tiberiu 
Iro, Constantin Samoilă, Gheorghe 
pciuban, Iosif Culineac, Alexandru 
ppescu au cunoscut consacrarea la 
hamo, iar Alexandru Bădiță și 
pnstantin Cinteanu, nou veniți, s-au 
cadrat de minune în jocul combativ 
ecific dinamoviștilor. Un cuvfnt bun

h verificările cu 
iau descoperit

LIMA

fotbaliștii bulgari, echipele noastre 
lacune în același compartiment: 
DE ÎNAINTARE

— Ecouri după jocurile de la Sofia și București —
SOFIA 28. (Prin telefon de la co- 

witu.1 nostru). — Intîlnirea 
București, care a constituit o 
verificare a echipelor națio- 

|^buJgară și romînă înaintea par- 
[elor lor cu Norvegia și Grecia din 
irul campionatului mondial, este 
a comentată atît de specialiști cît și 
presa sportivă. După meci, am 

pt de vorbă cu doi antrenori care 
declarat următoarele :

ANTRENORUL GHEORGHE PO- 
tSCU : țJocul de duminică și-a a- 
s scopul în privința problemelor 
înlce a'e echipei. In general, legă- 
a dintre compartimentul de mijloc 
cel de fund a fost satisfăcătoare, la 
[asta contribuind comportarea bună 
|lui Zavcda II. Bone ■— în special 
[Călinoiu și Petschovski în primai 
friză. Unele acțiuni pe aripă au 
t bine desfășurate în repriza în- 
l ajungîndu-se în situații favora- 
|: de poartă. Apărarea în generai a 
lespuns, atacul însă nu. Alexan- 
Iscu nu a acționat cu destulă can- 
Igere și clarviziune, fapt care a 
I la frînarea atacurilor. Interii fo- 

au corespuns în parte. Rezul- 
^hjocului este just".
ImRENORUL BULGAR ST. OR- 
LNDGIEV ; „Romînii au tras puțin 
(poartă, spre deosebire de atacanții 
Lari care au fost mai deciși și mai 
lace la poarta lui Voinescu al cărui 
| excelent a salvat echipa romînă, 
(repriza doua, de înfringere. For
ja de atac a echipei romîne din 
|na repriză cred că a fost mai 
Jită. Alexandrescu însă, n-a cores- 
|s deloc în postul de centru înain- 
I Cei mai buni jucători romîni au 
I, după mine, Voinescu și Bone, 
■ Zavoda II, Petschovski și Ca- 
Ranu în prima repriză".
tarele apărute astăzi dimineață se 
lă, de asemenea, pe larg despre 
It joc.
E'ARODF.N SPORT" scrie printre 
■e : „In meciul de ieri care era

ȘTIRI FOTBALISTICE
Duminică, la Ploești, s-au în- 

i într-un joc amical Energia 
\ști și Energia Steagul roșu- 
uitatul final: 3—3 (1—2), punc. 

fiind Ins-crise de Dunritrescu 
k 42 și 70) șt Dridea (miri. 72) 
Iru gazde' Fusulan (min. 3 și 
1st Raicu (min. 15) pentru oas.

Echipa arbitrilor bacureșteni a 
t la Focșani cu formația arbitri- 
llocali. Bucureștenii au învins cu 
P (0—2) prin punctele marcate 
iLulu Mihăilescă' M. Popa și M, 
pscu; pentru gazde au înscris 
blau și Bucur.
I Revanșa dintre fostele echipe 
/?. și Juventus se va disputa 

IC' miercuri' la Ploești, pe stadio.
local. In deschidere; Energia 

[ști—Energia Moreni.
Restanța din categoria B, Pro

nii CPCS-Progresul Suceava a 
| programată pentru joi după 
pză în Capitală. 

trebuie spus despre antrenorul prof. 
Carol Korcek, care s-a dovedit nu 
numai un tehnician priceput, ci și un 
excelent pedagog’, reușind să alcătu
iască un colectiv închegat, cu o exem
plară putere de luptă.

Dinamo București a susținut penul
timul meci în campionat sîmbătă sea
ra, cînd a dispus de Știința București 
cu 4—3 (3—1). Absența lui Zahan — 
bolnav — a fost resimțită, ca și în 
meciul de duminică cu C.C.A., cînd 
fosta campioană și-a luat revanșa pen
tru înfrîngerea din tur. Intîlnirea Di
namo București — C.C.A. a oferit un 
spectacol frumos, o luptă pasionantă. 
Echipierii C-C.A. au luptat cu 
multă ambiție și au reușit să cîștige 
cu 5—3 (3—0). Dinamoviștii, lipsiți 
de aportul lui Zahan, au fost depă
șiți de rutina și dîrzenîa jucătorilor 
de la C.C.A., care au înscris prin 
Grințescu (2), Crișan (2), losirn. Pen
tru Dinamo: Rujinschi, Bădiță și Po
pescu. Desfășurarea meciului a fost 
bine asigurată de arbitrajul competent 
al lui H. Iacobini.

CC.A. a mai jucat sîmbătă cu Pro

de la Sofia, să fie trecuți la B ju
cătorii necorespunzători sau în pius 
acolo dar care ac fi de mare folos 
atacului reprezentativei secunde. Așa

un fel de repetiție generală înaintea 
meciului cu Grecia, noi ne așteptam 
la mai mult din partea jucătorilor 
romlni. Tohtși, am putut vedea la ei

CĂLINOIU BONE

o mai bună mobilitate pe teren. Ne-a 
mirat însă, retragerea în jumătatea 
lor de teren în repriza a doua, cînd în 
unde momente jucătorii romîni au 
intrat în derută in fața porții lot. De 
asemenea, îh această repriză puterea 
lor de luptă a părut epuizată. Pe por
tarul Voinescu îl putem numi erou 
al meciului. El are ce] mai mare 
merit în rezultatul de egalitate. S-au 
mai evidențiat linia de halfi în frunte 
cu Bone, precum și atacanții Ca- 
coveanu (în prima repriză) și Pet
schovski".

„RABOTNICESCO DELO": „A-
tacurîle echipei romîne au fost bine 
gîndite și desfășurate cu ușurință 
grație umei tehnici mai bune care 
permitea jucătorilor romîni să lucreze 
iute cu mingea".

„NARODNA MLADEJ": „Fotbaliștii 
romîni și-au desfășurat jocul cu mai 
mult calm, au fost superiori în preci
zia paselor și în jocul fără minge, 
dar n-au tras suficient Ia poartă. 
...Atacul nostru a ratat mult, dar șî 
portarul Voinescu i-a fost un ob
stacol în calea egalării. Portarul ro- 
nrîn a salvat mingi pe care publicul 
le si vedea în plasă".

TOMA HRISTOV
★

Esențialul cu privire la verificarea 
■lotului B a fost arătat în cronica în- 
tîlmirii cu Slavia. De adăugat ar mai 
fi faptul că antrenori; n-au avut po
sibilitatea să se fixeze definitiv asu
pra formulei pentru Atena atît dato
rită faptului că unii dintre jucătorii 
vizați nu se aflau în București (Me- 
szaros și Ene II) cît și din pricina 
lipsei totale de rezerve pentru unele 
posturi (din nefericire chiar pentru 
cele deficitare: interii}. In asemenea 
situație conducă-torii tehnici ai lotu
lui B trebuie să revadă echipa în a- 
ceste puține zile care au mai rămas 
pînă la plecarea spre capitala Gre
ciei. La cele sugerate în cronică am 
dori să completăm: cu alte noi punc
te de orientare. Poate că ar fi cazul, 
mai ales după întoarcerea echipei A 

gresul, de care a dispus cu scorul de 
6—2 (1—1).

Clasamentul final al campionatului 
republican de polo pe apă se prezintă 
astfel:
1. Dinamo Buc. 14 12 1 1 81—28 25
2. Știința Cluj 14 11 2 1 88—25 24
3. C.C.A. 14 9 0 5 73—47 18
4. Pr. Tg. Mureș 14 6 2 6 61—52 14
5. Știința Buc. 14 5 2 7 42—67 12
6. Energ. Oradea 14 4 1 9 25—55 9
7. FI. roșie Tim. 14 3 0 11 30—79 6
8. Prog. Buc. 14 2 0 12 27— 74 4 

Azi încep la bazinul acoperit Flo-
reasca întrecerile din cadrul baraju
lui pentru calificarea în categoria A, 
la care participă: Flamura roșie 
Timișoara, Voința Timișoara, Pro
gresul București, Energia Oradea și 
Voința București. Pentru azi sînt 

programate de la ora 18 meciurile: 
Energia Oradea — Progresul Bucu
rești și Flamura roșie Timișoara — 
Voința Timișoara. Mîine, de la a- 
ceeași oră, se dispută jocurile Fla
mura roșie Timișoara — Voința 
București și Voința Timișoara — 
Energia Oradea.

se procedează în marea majoritate a 
țărilor (vezi cazul Franței care a 
trimis la B 4 dintre titularii de pînă 
acum ai primei echipe). Pe de altă 
parte s-ar impune ca tocmai pos
turile unde sînt încercați jucători ti
neri să fie dublate cu oameni de re
zervă. Altfel ne vom găsi în situația 
de duminică. Antrenorii se aflau și se 
află încă în destulă încurcătură asu
pra definitivei fizionomii a liniei de 
atac.

In urma trierii și omologării celor 
806.843 variante depuse ia concursul 
Pronosport nr. 43 (etapa din 27 octom
brie 1957) au fost stabilite următoarele 
premii :

Premiul i : 26 variante cu 12 rezul
tate exacte, revenind fiecărei variante 
cite 7.376 Iei ;

Premiul II : 608 variante cu 11 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cite 378 lei ;

Premiul III : 5161 varinate cu 10 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cite 66 lei.

★
Programul concursului Pronosport nr. 

44 (etapa din, 3 noiembrie 1957) e de 
natură să mulțumească, „gusturile** tu
turor participanților deoarece cuprinde 
alături de întîinirile dintre reprezen
tativele A și B ale R.P. Romîne și 
Greciei, 6 meciuri diin cadrul campio
natului categoriei secunde și 4 întîl- 
niri din cea de a noua etapă a cam
pionatului italian. Să începem acum 
săptămînala noastră analiză :

I. R.P. ROMINA — GRECIA 
(Camp, mondial)

Indiscutabil formația noastră por
nește mare favorită. Pledează pentru 
aceasta nu numai avantajul terenului 
și intensele pregătiri făcute ci și re
zultatul obținut la Atena î 2-1 pentru 
echipa noastră. Așa că nu ne mai Tă- 
mîne decît să trecem pe buletine „1“ 
solist.

II. GRECIA B — R.P. ROMINA B
Victorioasă în întîlnirea de la Bucu

rești formația secundă a țării noastre 
va avea de suportat un greu asalt din 
partea jucătorilor greci dornici de re
vanșă și avantajați de teren și... pu
blic. cu toate acestea noi credem că 
echipa oaspe obține cel puțin un meci 
egal.
III. PROGRESUL SIBIU — LOCOMO

TIVA TIMIȘOARA
Revenirea de formă arătată de Pro

gresul Sibiu în ultimele meciuri ne

Frumoasă dar deosebit de grea, a- 
ceastă nobilă misiune încredințată 
astăzi fiecărui profesor de educație fi
zică 1 Ea cere nu numai pricepere și 
hărnicie ci și multă prietenie și dra
goste pentru cei . care luminează că
minele noastre : copiii.

PEDAGOG, PĂRINTE, PRIETEN... 
educație fizică 
pentru elevul 
primi pași în

Mulți profesori de 
au reușit să fie 
căruia îi călăuzesc 
școală dar și pentru cel care se pre
gătește să-și treacă examenul-de ma
turitate, mai mult decît un dascăl 
iscusit. Unul dintre aceștia: profeso
rul NICOLAE DUȚESCU de la școala 
medie nr. 4 din Capitală...

★
Copiilor Ie place educația fizică. 

Mai întotdeauna, profesorul N. Du 
țescu este pur și simplu asaltat cu 
întrebări: „Ce învățăm ora viitoare?"... 
„Care va fi lecția 
de bază?"... Așa 
sînt copiii. Vor să 
știe cît mai multe. 
Și, nu odată, profe
sorul Duțescu caută 
răspuns întrebărilor lor pînă seara 
tîrziu, cu privirile aplecate deasupra 
manualelor de specialitate.

„Un profesor de educație fizică tre
buie să fie ca un medic de comună. 
El are nevoie de cît mai variate cu
noștințe" — ne spune N. Duțescu. 
Buna pregătire a unui profesor nu 
rezolvă însă totul. El trebuie să știe 
să împărtășească elevului cunoștințele 
sale, să și-l apropie, să-i dezvolte și 
mai ales să-i poată satisface dorința 
de a învăța. Profesorul N. Duțescu 
a găsit calea spre inimile elevilor săi. 
Metodele care l-au ajutat să se facă 
iubit, să-și apropie elevii, să-i învețe 
pe aceștia mai mult decît practica 
unor ramuri de sport, sînt diferite: 
realizarea temelor în concordanță cu 
plăcerile elevilor, obișnuirea acestora 
cu exigența, folosirea cu succes a sis
temului „atelierelor", respectarea lec
țiilor de bază și o„. experiență de 30 
de ani de muncă.

Dar, nu numai atît! DAN GIRLEȘTEANU

Energia București virtuală campioană 
masculină la tenis de masă

Cel mai interesant meci al campio
natului masculin de tenis de masă 
s-a desfășurat în Capitală între ecnipeie 
bucureștene Energia și Flamura roșie 
dînd cîștig de cauză Energiei la 
scorul categoric de 7—2. In felul 
acesta învingătorii și-au asigurat 
locul întîi și titlul de campioni pe 
anul în curs, deoarece mai au de 
jucat două partide ale căror re
zultate nu mai pot perkSita situa
ția lor actuală. Intîlnirea a reliefat 
din nou forma excelentă a lui Pesch 
care a fost bine secondat de Mircea 
Popescu. Amîndoi au prestat un joc 
ofensiv, decis, energic. Paul Pesch 
a dispus de Reiter (2—1J, Gantner 
(2—1} și Pomoje (2—0) iar Popescu 
i-a învins pe Reiter (2—0), Pomoie 
(2—0) și a cedat cu 0—2 la Gant
ner. Celelalte două puncte ale Ener
giei au fost obținute de Naumescu 
care — în bună dispoziție de joc — 
a înregistrat o victorie prețioasă la 
Gantner (2—0J, a întrecut ușor pe

O’onosport
face să înclinăm spre victoria gaz
delor, acordînd feroviarilor cel mult 
șansa unui scor egal.

IV. ȘTIINȚA CLUJ — ENERGIA 
BAIA MARE

Studenții clujeni — după cum re-au 
arătat și-n meciul de duminică de la 
Cîmpia Turzii — sînt hotărîți să re
vină în prima categorie. Energia la 
rîndul el aspiră de asemenea la un 
loc fruntaș în clasament. Noi prefe
răm totuși pe clujeni.
V. RECOLTA REGHIN — ENERGIA

HUNEDOARA
Meci între ultima clasată și lider. 

In mod normal avantajul terenului 
propriu nu poate răsturna diferența 
de valoare. De aceea Indicăm „2“.
VI. LOCOMOTIVA ARAD — ENERGIA

CIMPIA TURZII
Situația este asemănătoare cu cea» 

din meciul precedent, oaspeții fiind 
mai bine clasați decît gazdele. Dife
rența de valoare nu mal e însă atît 
de mare așa că pronosticul nostru de 
bază va fi „X“.

VII. ENERGIA FĂLTICENI — DI
NAMO BACAU

Un meci în care — după părerea 
noastră — e riscant să se meargă cu 
un solist, liderul seriei a ll-a (Dina
mo) putînd lesne „capota** la Fălti
ceni, mai ales că Energia s-a arătat 
duminică a fi în formă (1-0 cu Energia 
Cîmpina).
VIII. PROGRESUL SUCEAVA —ENER

GIA MORENI
Dacă întîlnirea s-ar disyuta la Mo

reni situația ar fi simplă. Așa însă 
trebuie să acordăm gazdelor cel pu
țin șansa unui scor egal deși oaspe
ții sînt indiscutabil mai buni.

Dacă ar fi după copii, mulți dintre 
ei n-ar părăsi gazonul terenului de 
fotbal sau zgura celui de volei, dt 
e ziua de mare. Profesorul Duțescu 
ne-a oferit multe exemple de acest 
fel. Acum, pedagogul trebuie să de
vină un... părinte grijuliu. Sănătatea 
elevului este lucrul cel mai important 
și profesorul de educație fizică tre
buie să vegheze ca organismul copiilor 
să nu fie supus unor eforturi maxime. 
Cu aceasta, „atribuțiunile" de părinte 
n-au luat sfîrșit. Care părinte ad unui 
elev cu note proaste și-ar lăsa,copilul 
să se ocupe de sport? Nici unul. Așa 
face și profesorul N. Duțescu. Iată 
un singur exemplu : Gh. Stanciu, unul 
dintre cei mai buni gimnaști ai școlii 
era anul trecut corijent la două ma
terii. I s-a spus că dacă nu-și îmbu
nătățește situația școlară nu va tace 

parte din reprezen
tativa școlii. N-a 

__ crezut, dar profeso- 
rul N. Duțescu s-a 

V&S&adUBaA. t'nut de «îvînt. Așa
ar 

toți ceilalți profesori 
zică.

trebui să facă 
de educație fi-

*
Dar prietenul ? Ei, bine, în ciuda 

vîrstei, Nicolae Duțescu este un prie
ten apropiat al fiecărui elev. Cînd ta
lentatul handbalist Valeriu Velcu sau 
atletul Dan Coe, sprinterul Nicolae 
Dobeanu sau gimnasta Elena Ștefan 
obțin o performanță, primul care se 
bucură este profesorul de educație fi
zică. El este însă alături de prietenii 
săi mai mici și atunci cînd aceștia 
gustă din amarul înfrîngerii. Zi de 
zi, duminică de duminică, Nicolae Du
țescu este în mijlocul elevilor, găsește 
întotdeauna un cuvînt de laudă sau 
de îmbărbătare. Iar sfatul său este, 
de fiecare dată, sfatul unui prieten 
bun, sincer.

iată de ce am intitulat acest por
tret : Profesorul de educație fizici: 
PEDAGOG. PĂRINTE, PRIETEN...

Pomoje (2—0) și a iost Învins după 
o partidă jucată la ceas de Reiter 
cu 1—2. Flamura roșie a fost handi
capată in special de lipsa unui al 
treilea jucător de certă valoare. Con
siderăm că este absolut necesar ca 
cele două palete de prima mărime, 
de care dispune Flamura roșie — 
Reiter și Gantner — să fie comple
tate de un al treilea jucător — fie 
cît de tînăr — de perspective.

Iată și celelalte rezultate din etapa 
de duminică :

Energia Reșița—Știința București 
3—6 (de notat că studenții bucti- 
reșteni au acumulat punctele victo
riei prin Andronache și Bujor); Di
namo Tg. Mureș—Progresul Cluj 3-6; 
Voința Arad—Progresul București 
3—6 (Harasztosi 3 v-, Rozeanu 2 v. 
și Zeller 1 v.J. Sir.aurul meci feminin 
a dat cîștig de cauză echipei Progre
sul București care a dispus de Fla
mura roșie la Oradea cu 5—0 Ca
racteristica etapei: victoria oaspeților.

IX. TORINO — MILAN
Milanezii nu au reușii decît o sin

gură victorie în 8 meciuri și aceea 
pe teren propriu. Torino se comportă 
Ia fel de... strălucit. In această si
tuație ,,X*£-ul ni se pare cel mai In
dicat pronostic și eventual „1‘*.

X. BOLOGNA — ROMA
Bologna e pc locul 16, iar Roma p* 

locul 4. Analizată numai prin această 
prismă ar trebui să indicăm „2“. Ru
ma însă nu a obținut în deplasare de
cît 2 puncte în 3 meciuri ceea ce e 
prea puțin pentru a-i da șanse la Bo
logna.

XI. LANEROSSI — JUVENTUS
Juventus se comportă nesperat de 

bine : 7 victorii și un meci egal și 8 
întîlniri. Lanerossi joacă bine ta Vi
cenza așa că nu ar fi de mirare ca 
oaspeții să înregistreze prima lor în- 
frîngere. Un scor egal ni se pane însă 
mult mai normal.

XII. GENOA — ALESSANDRIA

Genoa, deținătoarea „lanternei roșii*4 
va juca teren propriu cu o proas
păt promovată care se comportă ne-’ 
sperat de bine (locul 5 după 8 etape). 
Un meci deschis oricărui rezultat la 
care — deși poate hazardat — noi vom 
acorda totuși prima șansă oaspef<loT.

0 Itinerariul concursurilor „Pronospor- 
tiștii... veseli ?“ pentru perioada 30 
octombrie — 8 noiembrie este următo
rul : 30 octombrie : RĂDĂUȚI ; 31 oc
tombrie : BOTOȘANI ; 1 noiembrie :
SUCEAVA ; 2 noiembri'' : FĂLTI
CENI ; 2 noiembrie : ROMAN ; 4
noiembrie : HUȘI ; 5 noiembrie : iAȘIî 
6 noiembrie : PIATRA NEAMȚ ; T 
noiembrie : BICAZ și 8 noiembrie : 
COMANEȘTI-MOINEȘTI.
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Echipele favorite învingătoare in ultima etapă 
a campionatului de lupte

Duminică s-a desfășurat a doua 
etapă a returului campionatului re
publican de lupte -pe echipe. Dar, 
așa cum am arătat s-au disputat 
întreceri în grupele programate în 
provincie, reuniunea de la București 
fiind amînată pentru data de 24 
noiembrie. Lucruri „senzaționale" nu 
S-au întîmplat, echipele favorite au 
reușit — ca și altă dată — să ob
țină mai mult sau mai puțin ușor 
victoria în grupele respective, între
cerile nu s-au ridicat peste (din pă
cate) nivelul obișnuit, mediocru. Îm
bucurător este faptul că multe for
mații recurg la elemente tinere care 
în general au arătat calități evidente.

Nivelul întrecerilor ridică însă o 
importantă problemă pe care o enun
țăm deocamdată și anume aceea a 
utilității campionatului pe echipe în 
formula actuală cuprinzînd 16 for
mații O altă problemă pe care de 
asemenea ne mulțumim să o men
ționăm este aceea a luptei pasive 
practicată de către majoritatea lup
tătorilor noștri, racilă evidentă în 
campionat și care frînează serios pro
gresul luptelor. De aci o altă proble
mă și anume aceea a... pasivității 
arbitrilor față de această lipsă a 
concurenților Dar despre aceste pro
bleme în curînd.

In sfîrșit ia Cluj s-a vădit o la
cună a regulamentului care va trebui 
urgent eliminată de Biroul ccmisiei 
centrale Este vorba de acordarea 
deciziei in cazul în care nu există 
unanimitatea arbitrilor de margine, 
și care este rolul arbitrului principal 
in această situație (ex. meciul D. 
Grozavu-C.C.A.—M. Kiss-Fl. r. Arad}.

Iată acum și rezultatele pe grupe 
CI.UJ: C.C.A. învinge Energia Cluj 
cu 12—2, FI. roșie Arad cu 10—45 
și II. roșie Cluj cu 8—6, FI. roșie 
Cluj dispune de Energia Cluj cu 
9—7 și de FI. roșie Arad cu 8—6,

a..

iar FI. roșie Arad și Energia Cluj 
au terminat la egalitate (8—8). 
BAIA 14ARE: Energia Baia Mare ob
ține trei victorii: cu 10—6 asupra 
Locomotivei Oradea și Energiei Hu
nedoara și cu 8—6 asupra formației 
Dinamo Satu Mare, dinamoviștii în
ving Energia Hunedoara cu 9—7 și 
termină la egalitate (8—8) cu Lo
comotiva Oradea și în sfîrșit Ener
gia Hunedoara obține victoria asupra 
Locomotivei Oradea cu 9—7. LU
GOJ: In formație completă, cu L. 
Bujor și I. Popescu, Progresul Lugoj 
a înregistrat trei victorii : cu 10—6 
în fața Energiei Reșița, cu 11—5 
asupra Progresului din București și 
cu 11—3 asupra Locomotivei Timi
șoara. Reșițenii reușesc victorii în 
fața Locomotivei Timișoara (9—5) 
și Progresului București (10—4), iar 
Progresul București realizează la 
rîndu-i o victorie asupra feroviarilor 
timișoreni (10—6).

• .Meciul cu reprezentativa Suediei 
preocupă serios comisia centrală și 
colegiul de antrenori. Este firesc a- 
cest lucru ținind seama de valoarea 
luptătorilor suedezi. In vederea se
lecționării lotului reprezentativ s-a 
fixat pentru mîine un concurs de ve
rificare (sala Dinamo ora 9) la care 
au fost invitați să ia parte luptătorii 
cei mai în formă la ora actuală. 
Printre aceștia se numără sportivi 
consacrați ca Fr Horvath, M. Solcz, 
L Popescu, D. Cuc, Gh Dumitru, A. 
Suli. alături de elemente mai tinere 
ca D. Grozavu, V. Micula, I. Țăranu,: 
I. Herman. Rezultatele acestui con
curs vor determina conformația defi
nitivă. a lotului restrîns și în ultimă 
instanță a echipei reprezentative.

• Sîmbătă și duminică se va desfă
șura la Sinaia finala „Cupei orașe
lor" la lupte libere cu participarea 
reprezentativelor Sinaia, Arad, Baia 
Mare și Or. Stalin.

DouK colectivev bucnreștene
in ajun de reorganizare

— Degeaba vă înghesuiți, mai mult de 300 de adeziuni tot nu am l 
(Desen de NEAGU RADULESCU)

un interes care depășește cadrul con
siliilor
Fabrica de confecții, de pildă, preșe
dintele
Tudor, este pur și 6implu 
de numeroși
Rada Băiețeanu, tehniciană 
Rațiu, tehnicianul Achim

Frămîntarea reorganizării a pă
truns pînă la nivelul colective
lor sportive și socotim că nu 

exagerăm afirmînd că de succesul 
acestei etape depinde în cea mai 
mare măsură bunul mers al activi
tății de viitor. Cu această idee în 
minte am pornit să vizităm două 
mari colective sportive bucureștene: 
Flamura roșie Fabrica de confecții Gh. 
Gheorghiu-Dej si Locomotiva P.T.T.

INTERES, FRAM1NTARE, 
PREOCUPĂRI

Acțiunea de reorganizare nu poate 
fi socotită ca începută în nici unul 
dintre cele două colective. La „F.C." 
consiliul colectivului na fost Încă 
instruit dintr-o cauză cît se poate 
de obiectivă! comitetul raional de 
organizare a U.C.F.S. fusese consti
tuit abia în ajunul vizitei noastre. 
La Locomotiva, consiliul colectivului 
a fost pus în temă, în linii generale, 
dzr jaloanele reorganizării urmau 
abia să fie discutate cu comitetul 
de partid. Intr-un cuvînt acțiunea 
prooriu-zisă nu începuse. Cu toate 
acestea am remarcat o preocupare.

colectivelor respective. La

PR1MUL CICLOCROS DE 
TOAMNA

Celec.ivul sportiv Vclnța-Prastări 
Servicii organizează, în cadrul manifes
ta^ ii.or sportive închinate Lunii Priete
niei Homîno-Sovletice, primul ciclocros 
de toamnă. întrecerea se va desfășura 
duminică 3 noiembr-e, pe următorul tra
seu : str. aviator Bănciulescu (plecarea)
— str. B. Văcărescu — podul C.F.R. de 
la fabrica Glucoza — pe marginea la
cului Tei — podul Tob'oe — peste cîrap, 
pe marginea lacului — ieșirea la Pipera
— calea Floreasca — str. aviator Băn- 
ciu.escu — sosirea pe velodromul Di
namo.

Acest traseu va fi parcurs la alegere. 
Recunoașterea traseului, astăzi la ora 
16. Adunarea particl-panțitor în str. av. 
Bănciulescu.

ETAPA A II a A CAMPIONATULUI
DE MOTOCROS
IT-a a campionatului repu-a _ ____ __________

desfășurată duminică pe traseul 
din Dudești-Cioplca, s-a soldiat, în mare 

cu rezultate scontate.

depășit pe Margareta 
ia 125 cmc. lui 

urmat de St. Iab- 
T. Popa (Dinamo). 

(C.C.A.), 
apeâ s-a

Etapa 
blican, 
r* 
parte, cu rezultate scontate. Astfel, 
proba feminină a revenit Măriei F.iescu 
(Energ.) care a 
Unghi (Recolta), iar 
M’hai Pop (Dinamo), 
covîei (Energia) și

250 cmc, Ion Gheorghe 
r-diis primele tururi și

mecanice, primul loc a fost ocupat de 
VV. Hirschvogel (Energia).

N. Tokacek, corespondent

S-A DESCHIS CENTRUL DE PER 
FECȚIONARE LA ÎNOT

De azi, toți copiâi pînă la 14 ani, caje 
știu să înoate și in special cei selecțio
nați din centrele dc astă vară, pot par
ticipa la centrul de perfecționare a 
Înotului. Antrenamentele an * 
între orele 8—9 și 15,39—16,3C, 
acoperit Floreasca.

LOCOMOTIVA GR1VITA
TRECUT IN FRUNTEA 

MENTULUI LA
In urma 

clasamentul 
următoarea

1. Loc. Gr.
2. Energia
3. C.
4. Dinamo București
5. Locninoliva
C. Ploești
7. Energia Republica

8. știința Inst, Mine
9. Progresul F.B.

10, Energia Petroșani

IN CATEGORIA

Roșie
I.S.P.

C. A.

loc zilnic 
la bazinul

ROȘIE A 
CLASA- 

RUGB1 
de duminică 
la rugb! are

rezultatelor 
categoriei A 
configurație :

14 13 1 1 180: 28 39
14 12 9 2 273: 38 38

14 11 1 2 SCO: 21 37 
14 10 1 3 287: 53 35 
14 4 3 7

14 4 1 9
14 4 1 9
14 3 3 8
14 4 1 9

de viitor: Iliescu 
nano 2), șerbu, 
I.lvf.F.), pîrvulescu ,____ ___________,,__
g’Jescu și Ivan (Energia Mine).

Valentin Hossu-corespondent
<5 lată și celelalte rezultate înregis

trate duminică: Progresul Tecud-Ener- 
gia PloeștiS—0 (0—0): Locomotiva Bu-
Zău-Știința Galați 3—« (3—3): Locomoti
va Constanța-Progresu! I.A.S. Buc. 3—3 
(0—3); Locomotiva Cluj-Voința Cluj 6—9 
(3—®): Energia Hunedcara-Știlața Timi
șoara 2—19 (9—5); Energia Tîmăveni-Ști- 
ința București 9—9: Știința Iași-Energia 
Bîrlad 6—o (3—9); Flamura roșie Or. S'.e- 
lin-Energia Brăila 5—3 (9—9). partida 
Energia Lupenl-Progresul Sibiu s-a ami
na t.

Iulian, cal Alb (Di-
Sănduleseu (Știfcr.ța 

(Energia M.T.D.), Ne-

colectivului sportiv. Petre 
asaltat" 

sportivi ca mașinista 
Elena 

------------- -------i .h'ăstescu, 
călcătorul Radu Marian și mnlți alți 
doritori de.a afla din vreme trans
formările prin care va trece colec
tivul lor. La Locomotiva se petrece 
același fenomen, lesne explicabil dacă 
avem în vedere interesul și satisfac
ția cu care a fost primită Hotărîrea 
partidului și guvernului de către 
masele de sportivi.

fața acestei preocupări și 
ținind seama că organele de partid, 
U.T.M. și sindicale ne.au sprijinit 
întotdeauna, sini convins că reorga
nizarea va decurge la noi în cele 
mai bune condițiuni" ne a asigurat 
președintele colectivului sportiv al 
Fabricii de confecții.

CLAR Șl... OBSCUR
In cazul Fabricii de confecții — 

colectiv cu 11 cercuri sportive în 
Interiorul întreprinderii — lucrurile 
sînt clare chiar mai înainte de a se 
proceda Ia instruirea consiliului co
lectivului. Oamenii știu ce au de 
făcut și cu toate că pregătirile pro- 
priu-zise pentru desființarea cercuri
lor, înscrierea membrilor în U.C.F.S, 
reorganizarea secțiilor pe ramura 
de sport și adunarea generală de 
alegere a consiliului co’ectivului n-au 
început încă, toate aceste acțiuni sînt 
limpede conturate și ele vor începe 
de îndată ce colectivul va intra în 
posesia materialelor necesare (ade
ziuni, taloane, materiale propagan
distice ele.).

In schimb am întîlnit la Locomo
tiva P.T.T. cîteva confuzii pricinuite 
mai ales de complexitatea situației 
actualului colectiv sportiv. Acesta 
numără 14 cercuri sportive în dife-

rit® întreprinderi și instituții, situate 
în mai toate raioanele Capitalei. Mai 
mult decît atît, din punct de vedera 
administrativ și al activității oț. 
ștești există instituții (Oficiul P.T.T.-R 
Vitan, Banu Mantă' etc.) care a părții 
în parte unui sector (telefoane) 
iar restul altuia (poștă). In acești 
condiții, consiliul colectivului s-a 
gîndit 'să propună constituirea t 
numai 5 colective sportive, pe cri-te. 
riul importanței instituției,’ al numă- 
rultti de salariați și al bazei mate, 
riale. Dar cum rămîne în acest cai 
cu prevederea statutară că orice uni
tate cu mai mult de 15 doritori d( 
a face sport își poate constitui t« 
colectiv sportiv ? Ce iormă de orga 
nizare vor 
l-îngă care 
colectiv ? Aci 
nici de un 
bază teritorială, 
țiile cu pricina fac parte din cele ma 
diferite raioane. O altă confuzi 
este pricinuită de greșita convinger 
a consiliului colectivului Locomotiv. 
P.T.T. că alegerile se vor face to 
după... vechea structură organizate 
rică. Ce rost ar mai avea atunc 
aceste alegeri ? Din acest moți' 
reorganizarea colectivului este consi 
derată de consiliu ca o sarcină uite 
cioară, cînd în realitate cu aceast 
acțiune trebuie să se înceapă!

Iată probleme care trebuie să de 
de gîndit comitetului, raional de o( 
gânizare a U.C.F.S.-Tudor Vladimi 
reseti; iar comitetul orășen-asc d 
organizare a U.C.F.S. arc datori 
de’a ajuta în cel mai scurt terme 
consiliul colectivului în găsirea ceh 
mai potrivite soluții pentrti reorgan 
zare.

In sfîrșit, o ultimă observații 
pricinuită tot de vizita la Lccomț 
tiva P.T.T. Pînă la ora actuală 
lectivul nu are nici un exemn.ls 
proiectul de statut al U.C.F.S. 
numărul adeziunilor și al taloane! 
(300 pînă în prezent) este cu tot 
insuficient chiar pentru început. Tr 
miterea acestor materiale trebu 
urgentată pentru ea termenele pr 
puse pentru reorganizare să poa 
fi

avea 
nu va

nu poate
colectiv

unitățile p< 
funcționa ta 

fi vorb: 
organizat pi 

d institu

P.T.T. 38: 97 25
48:226 23 
42:137 23
41:101 23 
44:203 23 
28::01 14

La 
acc .__ __ __ ._ _____
răsturnat. Pe ultima parte, ai. Cernescu 
(Dinamo) preia conducerea 
urmat de V. Szabo (Dinamo) 
Ier (Energia).

Echipajul Dănescu + Huhn (CC,A) con- 
firmind pronosticurile unanime, a obți
nut o nouă victorie clară. Po locurile 
următoare : GaM + Enescu șl C. Grl- 

.gorcscu + Seiler, de la Energia. După 
un duel strins, N. Sădeanu (CCA) îl 
învinge la 350 cmc. ne Gh. loniță (CCA). 
Pe locul III, N. Vieru (A.V.S.A.P.).

In proba pentru 590 cme, Al. Lăzărescu 
(CCA) și M. Cernescu suferind defecțiuni

și cîștigă 
și H. Giitz-

B LA RUGBI
disputat duminicâLa București s-au 

două derbiuri ale serici a IlI-a termi
nate amindouâ cu același scor: 3—3. In 
felul acesta situația s-a complicat și 
mai muft, trei echipe bucureștene fiind 
mai departe angrenaje în lupta pentru 
primul loc. Dacă meciul dintre Energia 
Mine și Energia a plăcut din
toate punctele de vedere, nu același lu
cru se poate spune și despre întiinirea 
Dinamo 2-Șt-ința I M.F. în care rezul
tatul a fost direct influențat de arbitra
jul slab prestat de I. Vizitiu. (De re
marcat că arbi'.ru*l c. Munteanu pro
gramat la acest meci, nu s-a prezentat).

Cu această ocazie am putut remarca 
cîțiva jucători tineri cu reale perspective

„Cupa Dinamo” la gimnastică
Concursul de gimnastică dotat cu 

„Cupa Dinamo" desfășurat sîmbătă 
și duminică în Capitală a avut în 
general un nivel tehnic slab. Dar 
dacă ținem seama că din punct de 
vedere compozițional (este vorba de 
exercițiile liber alese) concursul a 
întrecut orice așteptări, prima con
statare nu mai are valoarea reală. 
Majoritatea exercițiilor sînt noi, 
construite după ultimele cerințe ale 
liniei internaționale, cu foarte multe 
„intrări" spectaculoase și sfîrșituri 
valoroase, fraze dinamice, piruete de 
peste 360 grade, etc. Se poate spune 
că s-a făcut un salt mare în pregă
tirea gimnaștilor, dar mai cu seamă

a gimnastelor noastre. Exercițiile 
sînt încă puse la punct, chiar 
ici-colo s-a făzut uz de ajutorul 
trenorului, dar astea sînt lucruri care 
prin muncă se pot elimina foarte 
ușor. Și asta nu sperie pe cei ce 
practică acest sport. Iată acum re
zultatele înregistrate: băieți; 1. Di
namo I 927,52 p. ; 2. C.C.A'. 854,08 
p. ; 3. Dinamo II 736,81 p. Indivi
dual compus: 1. Fr. Orendi (D) 
110,25 p. ; 2. Andrei Kerekes (E) 
109,10 p.; 3. I. Focht (C.C.A.) 106,30 
p. ; fete: 1. Dinamo 1 (Energia și 
Știința I.C.F. nu au concurat în ca
drul cupei)'; 
dual compus 
concursului de 
dorescu (St.) 
Schlandt (St.) 
Vătășoiu (D)

nu 
pe 

an-

z..

2. Dinamo 
(clasamsnt 
baraj) ; 1. 
68,90 p.; 
68,55 p.

66,95 p.

II ; Itidivi- 
în cadrul 

Elena Teo-
2. Utta 

;3. Emilia

respectate.
IAR ACTIVITATEA SPORTIVA 

CONTINUA...
Este o concluzie îmbucurătoa 

după vizita în ambele colective. A 
activitatea competițională ofici 
cit și cea de masă, constînd în co 
petiții în cinstea zilei de 7 Noiembr 
Continuă cu aceeași intensitate, fă 
a fi influențată (decît în bine!) 
frămîntările pricinuite de reorga 
zare. Și — după cum nc-ati declar 
președinții celor două colecti 
Petre Tudor și Dumitru Chiose 
ea va continua la fel de intens și 
momentul în care acțiunile de re 
nizare îsi vor atinge perioad; 
vîrf". ’ V. ARNAU

T. STĂM

O INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ
CARE SE PIERDE PE DRUM...

luni de la 
coloanele

N-au trecut prea multe 
data cînd semnalam în 
ziarului nostru frumoasa și utila ini
țiativă a comisiei centrale de box 
de a sprijini larg organizarea galelor 
amicale. Acțiunea forului de speciali
tate nu se limitase numai la aspectul, 
ca să spunem așa, declarativ. Dimpo
trivă, dorind să dea „tonul", comisia 
centrală însăși a fost cea care a pus 
pe picioare primele reuniuni pugilistice 
de mare anvergură, cu caracter ami
cal. Și nu se poate spune că acestea 
n-au cunoscut succesul meritat. Toa
tă lumea era mulțumită: boxerii — 
că aveau activitate, antrenorii — că 
li se ivea prilejul de a-și demonstra 
priceperea, arbitrii — că aveau c>nd 
să se „rodeze" și spectatorii — că 
aveau ce vedea.

Aceasta se petrecea prin primăva
ră. A venit însă vacanța eslivală, apoi 
campionatele individuale și iată-ne 
acum în perioada campionatului pe 
echipe. Despre galele amicale, despre 
frumoasa inițiativă a comisiei cen
trale, nu se mai suflă nici un cuvînt. 
Nu vrem să spunem prin aceasta că 
nu se mai organizează gale amicale. 
Cile una, modestă, se mai desfășoară 
ici-colo, dar nu mai este vorba de o 
acțiune ORGANIZATA, amplă, care 
să ducă acolo unde trebuie și anume 
la o regenerare a boxului nostru. Cu 
alte cuvinte, am putea spune că avem 
de-a face cu o inițiativă lăudabilă, dar 
care se pierde pe drum...

Boxul are însă nevoie de gale ami
cale. Are nevoie, pentru că talentele,

valorile adevărate, nu ies la iveală în 
competițiile oficiale, în care miza pusă 
în joc degenerează deseori d:sputele, ci 
tocmai în asemenea confruntări ami
cale, în care pugiliștii se mișcă în 
ring mai degajat, cu mai multă în
credere în sine. Mulți dintre cei ce 
citesc aceste rînduri au asistat de
sigur la întiinirea de campionat Di- 
namo-Voința. Au văzut atunci cum, 
din pricina caracterului decisiv al în- 
tîlnirii, meciurile au fost în întregime

dominate de nervozitatea boxerilor, 
astfel că preocupările tehnico-tactice 
ale combatanților au trecut pe plan 
secund, cedînd locui durității, dorinței 
de a obține cu orice preț victoria. In- 
tîlnirea Dinamo-Voința a cuprins 
multe meciuri atractive, adevărate 
„capete de afiș". Și totuși, reuniunea 
n-a corespuns nici pe departe. Dacă 
gala ar fi fost amicală, avem toate 
motivele să credem că disputele ar fi 
reușit să demonstreze adevăratele po
sibilități ale protagoniștilor.

Știm că forul de specialitate are 
acum de rezolvat probleme importan
te, că se plămădesc în momentul de 
față unele acțiuni pozitive, menite să 
ducă la progresul boxului nostru. Dar 
nu vom cere totuși prea mult dacă 
vom solicita comisiei centrale să re- 
actualizeze problema reuniunilor ami
cale de box. Este nevoie acj de a in-;

tervenție energică, care să trezea 
din pasivitate colectivele cu secții 
box. Un antrenor din provincie 
mărturisea mai zilele trecute că a 
cercat să aducă în orașul său o ech 
bucureșteană și la toate apelurile 
insistente antrenorii bucureșteni
păstrat o tăcere deplină- Cazul n 
izolat. Dar nici fără remediu...

Ce trebuie făcut în această privi 
După părerea noastră, comisia 
fraiă ar trebui să elaboreze în sfî
mult discutatele forme de stimu 
materială a antrenorilor care org 
zează gale amicale. Se vorbește 
pre un „regulament al provocării 
potrivit căruia un boxer poate pro 
pe altul într-un termen anume sta 
Iată încă o treabă utilă, care se 
însă tradusă în fapte. N-ar trebui 
pată din vedere nici chestiunea .. 
mei" de șase meciuri amicale, obl 
toril pentru participanții la campi 
tele individuale. Dacă anul a( 
„s-au închis ochii", fiind înscriși 
campionate chiar și cei care a 
numai 3—4 meciuri amicale (și p 
tic, nici nu se putea face altfel), 
vestea nu trebuie să se mai repet 
anul. Și încă ceva: comisia cent 
are datoria de a veghea ca, în vi 
meciurile amicale pentru îndeplin 
„normei" să fie disputate onest ș 
cum s-a înfîmplat anul acesta 
pentru a se pune Ia punct cu rei 
mental, boxerii susțineau cite 
,meciuri" amicafe pe săptătnînă!

MARIUS GODEAN



Aici cresc și învață viitorii campioni
Copiii se bucură de neasemuită gri

fă in Uniunea Sovietică- Copiii trebuie 
să crească sănătoși și pu-ternici, si în
vețe din anii cei mai fragezi să fie 
cinstiți și destoinici, să devină cetă
țeni vrednici. Printre nenumăratele 
mijloace de educație ale copiilor, cul
tura fizică și sportul ocupă un loc de 
seamă. Problema cangrenării copiilor în 
practicarea regulată și științifică a e- 
ducației fizice a fost rezolvată în 
U.RS.S. prin înființarea nenumărate
lor școli sportive de copii. In momentul 
de față există peste 1000 școli sportive 
de copii în care învață mai bine de 
300.000 de tinere vlăstare- Antreno
ri și sportivi de frunte, instructori ca
lificați se ocupă de pregătirea copiilor 
îndrumindu-le pe drumul cel mai bun 
'primii pași în activitatea sportivă. In 
rindurile de mai jos vă relatăm două 
instantanee...

„PUȘTII" LUI KORKIA...
Cui dintre iubitorii baschetului îi este 

străin numele lui Otar Korkia? El a 
fost apoape zece ani căpitanul echipei 
de baschet a U.R.S.S., a fost distins cu 
titlul de maestru emerit, a fost decorat 
ou Ordinul Lenin. Condusă de price
perea sa, echipa U .R.S.S- a fost de 
mai multe ori învingătoare în campio
natul Europei. înalta măiestrie « tui 
Korkia a fost aplaudată pe zeci de sta
dioane din lume- Astăzi, marele ju
cător nu mai face parte din reprezenta, 
tiva U.R.S.S. — bineînțeles din cauza 
verstei- El evoluează însă cu succes în 
echipa sa de club, Dinamo Tbilisi, în 
fruntea căreia a câștigat nu de mult 
un turneu internațional în capitala 
țării noastre. Spectatorii romlni nu 
știu însă că veteranul baschetului so
vietic conduce și o altă echipă, mult 
mai mică, dar la fel de dragă lui. 
Și nu în calitate de căpitan și jucător. 
Fostul căpitan al edp.ipei U.R.S.S. 
antrenează echipa de baschet a 
piilor din... curtea casei sale.

„Cînd îmbătrînești vrei să vezi 
Jurul tău cit mai multă tinerețe, 
B/întul, impetuozitatea și curajul 
"i diau parcă și ție aripi" — a spus 
emeritul sportiv.

Olar Korkia este de altfel unu< -'in 
marii animatori ai acțiunii de răspîn- 
dire a baschetului printre copiii din 
Gruzin. Pentru a-i stimula, el a ofe
rii două din cele mai prețioase trofee 
ale sale, „Cupa celui ma; bun jjcător" 
(cucerită la campionatele U.R.S.S— 
1954) și „Cupa pentru cea mai bună 
performanță în meciurile peste hotare", 
drept premii chalenge în campionatul 
echipelor de copii. Korkia urmărește 
personal aceste întreceri selecționlnd 
talentele cele mai evidente care iși con
tinuă dezvoltarea în diferite cluburi ale 
orașului. Nu-i de mirare deci că 
Gruzia baschetul este sportul Nr. 1.

PALATUL BUCURIEI
Orice locuitor al Leningradului i 

noaste impunătoarea clădire cu coloa
ne oare străjuiește prospectul Nevski

CO-

în 
iar 
ei

în

cu-

„Echipa Greciei

...Peste cîteva clipe meciul va începe aprig. De aici, din rindul echi
pelor de copii se vor ridica viitorii maeștri ai fotbalului sovietic.

oglindindu-și marmora in apele limpe. 
zi ale Nevei. Ridicată în anul 1751 de 
vestitul arhitect Rstrelli, monumentala 
casă a fost timp de un secol și jumăta
te palatul familiei nobile Anicikoo. 
Dar, după Marea Revoluție din Oc
tombrie, vulturul semeț de de.asupra 
intrării — blazonul familiei — a fost 
înlocuit cu o placă pe care stătea scris 
„Palatul Pionierilor".

/ se mai zice și „Palatul bucuriei" 
pentru că de dimineața pînă seara ră
sună aici glasurile vesele șp fericite 
ale copiilor, pentru că voia bună este 
stăpină deplină a imenselor săli și ma
rilor camere. Pionierii din Leningrad 
găsesc aici toate condițiile pentru a-și 
petrece minunai timpul. Și cum este 
lesne de înțeles sportul ocupă 'in loc 
de seamă în activitatea ,,Palai ului bu
curiei". In- cele 16 secții ale palatului 
activează peste 2000 de copiii. Din a- 
ceastă mare familie s-au ridicat mulți 
campioni și recordmeni ai U-R.S.S., 
sportivi de renume mondial cum ar 
fi Tamara Manina, Ghertadie Satkov, 
Mark Taimanov, Boris Spaski și mulți 
alții. Numai în acest an Palatul Pio
nierilor din Leningrad a pregătit 480 
sportivi clasificați. Peste 300 de copii 
activează în secția de gimnastică, a- 
proape

Sini 
palat. 
Marele

100 la box, tot aiiția la lupte, 
fericiți copiii in minunăției TLr 
Această fericire le a dăruit-O 
Octombrie.

nu trebuie subapreciata I"
— Be vorbă cu ĂL. TlrfN AN9CI, căpitanul 

federal Jugoslav, despre jocul Sofia—Bucu
rești, partidele cu Grecia, meciul iugoslavia 
—î&emînia și echipa iugosla vă.

Era de așteptat că iugoslavii nu 
vor pierde ocazia de a urmări selec
ționata noastră în partida de dumi
nică de la Sofia. Și, după cum am 
anunțat, căpitanul federal iugoslav 
Al. Tirnanici a fost prezent în tribu
na stadionului „V. Lewski" gata să 
facă notări pe marginea comportării 
echipei noastre care juca sub numele 
de selecționata București. Cu acest 
prilej, după meci, corespondentul 
nostru Za —
de vorbă 
cu jocul 
greci și, 
slav ia—Rominia. In rindurile de mai 
jos redăm această convorbire.

— „CE PĂRERE AVEȚI DESPRE 
JOCUL SOFIA—BUCUREȘTI ?“

meclt
Sofia, Toma Hristov, a stat 
cu AI. Tirnanici in legătură 
de duminică, cu fotbaliștii 
firește, cu întllnirea lugo-

„SPORTUL POPULAR" 
propune: organizarea „Cupei 

Campionilor Europeni" la rugbi
„RUGBY”, buletinul care apare pe 

o hîrtie de culoare albastră, asemănă
toare foiței de țigară, este cglind’a 
cea mai fidelă a activității destul de 
vaste și laborioase a Federației In
ternaționale de rugbi si a tuturor fe
derațiilor naționale. Prin intermediul 
său afli ultimele noutăți rugbistice...

L-am răsfoit șt noi zilele trecute 
și am citit cîteva știri interesante. Dar, 
judecați singuri: un nou mare club 
de rugbi (Caracas Rugby Club) a luat 
ființă în Venezuela; Suedia pe punc
tul de a se afilia la F.I.R.A. (Fede
rația Internațională de Rugbi Ama
tor); despre turneul echipei Franței în 
Cehoslovacia etc., etc. Astfel am lost 
informați că în Suedia a început a se- 
desfășura o vie activitate rugbistică. 
Iar președintele de onoare al federației 
suedeze, dl. M. Gyiden a anunțat ca
iminentă afilierea Suediei la Federa
ția Internațională. Totodată ni se a- 
duce 
pelor 
trezit 
acest 
«rată 
a deveni un sport cu adevărat mon
dial.

Și plecînd de la această premiză

la cunoștință că turneul echj- 
britanice în țările nordului a 
și gustul finlandezilor pentru 

sport. Iată un șir de fapte care 
incontestabil că rugbiul tinde

PAVEL KADOCINIKOV „OMUL CU 1000 DE FETE”
NE-A DEZVALUiT-0 PE CEA DE SPORTIV•••

a fotografiilor 
venea greu să

— „Echipa romînă are o apărare 
puternică și joacă după un sistem 
în care este inclus ți Petschowski. 
De altfel, dintre compartimente apă
rarea este măi bună. In prima repri-, 
ză, românii au jucat foarte bine, 
după o concepție bine stabilită. Cred 
însă că ei au subapreciat formația 
remaniată a Bulgariei. Mi a plăcut 
foarte mult apărarea întreagă în 
frunte cu Bone, iar din atac Pets- 
zhowski, dar numai în prima re
priză*.

— „CUM VEDEȚI MECIURILE . 
CU GRECIA?"

— „Din partea fotbaliștilor greci 
nu sînt excluse surprize, attt la Bu
curești, cit și la Belgrad. Deși în 
mod practic nu au șanse la calificare, 
totuși grecii sânt un adversar care nu 
trebuie subapreciat*.

— „VEȚI FACE MODIFICĂRI 
IN ECHIPA DVS. ?“

— „Ca și echipa romînă, avem și 
noi probleme care nu sînt încă re
zolvate. Dar, pe cînd la romîni sini 
probleme numai de atac, la noi ele 
privesc și apărarea și atacul. Rajcov, 
extrema dreaptă, este accidentat șl 
va fi înlocuit, iar Zebeț — care la 
București a jucat stoper — va trece 
la înaintare, inter stingă. Prevăd pe 
Trnkovici în postul de stoper, tar pe 
Sijakovici — tînărul jucător de la 
B.S.K. —în postul de fundaș stingă. 
Este probabil ca pe dreapta să joace 
Radovici de la Haiduk Split. Bine
înțeles că aceste modificări nu sînt 
încă definitive; pînă la jocul ca 
Grecia și apoi cel cu Rominia avem 
tot timpul să luăm o hotărîre".

— „CE CREDEȚI DESPRE JO
CUL CU ROMINIA?"

— „Cred că și la ora actuală fot
balul jiigoslav este cu puțin superior, 
fotbalului romînesc și că de data 
aceasta victoria va
noastră. Vom căuta să profităm cît 
mai mult de faptul că vom juca pe 
teren propriu și- în fața publicului 
nostru".

ne-am gîndit că nu ar părea deloc 
nefiresc să propunem Federației in
ternaționale ORGANIZAREA — după 
modelul fotbalului—A UNEI CUPE 
A CAMPIONILOR EUROPENI LA 
RUGBI (aceasta pentru că în Europa 
se desfășoară cea mai vastă activi
tate). Lucrul pare fcarte posibil dacă 
avem în vedere că în cel puțin 12 
țări europene (Franța, Italia, Spania, 
Belgia, R.F. Germană, R.D. Germa
nă. Polonia, Cehoslovacia, Suedia, O- 
landa. Iugoslavia și Rominia) există 
o activitate rugbistică organizată, 
continuă și că se desemnează anual 
campioni. In plus, federațiile de spe
cialitate din Anglia, Irlanda, Țara Ga
lilor și Scoția ar putea și ele desemna 
o echipă dintre cele mai în formă 
(știut fiind că în aceste țări nu există 
campionate naționale) spre a parti
cipa Ia competiție. In felul acesta, 
de la început cede 16 echipe ar putea 
disputa optimile de finală, apoi sfer- 
turiie, semifinalele etc. 
și în ultimă instanță 
cea mai bună formație 
anului.

Sîntem convinși că 
sistem „Cupă” care ar 
de faima lui F. C. Lourdes sau Racing 
Club de France, Harlequins, Cardiff, 
Llanelly sau St. Mary’s Hospital, A- 
quiia sau A. S. Roma, Dukla Praga 
— pentru a nu numi decât cele mai 
cunoscute publicului nostru — (ală
turi de care Locomotiva, C.C.A., Di
namo sau Energia I.S.P. ar face, fără 
îndoială, o figură onorabilă) va cu
noaște un deplin succes.

In orice caz organizarea unei ase
menea competiții s-ar impune în lip
sa unor campionate mondiale sau 
europene și mai ales dacă avem in 
vedere că deocamdată rugbiul nu e 
încă sport olimpic.

Făcind propunerea sintem siguri că 
o „Cupă a Campionilor Europeni” ar 
ajuta considerabil la creșterea valorii 
rugbiului, mai ales în țările a căror 
activitate este abia la început. Noi 
aducem, pe această cale, problema în 
discuția publică, așteptind părerea 
Federației Internaționale și a specia
liștilor din Europa.

(ca la fotbal) 
am cunoaște 
europeană a

o competiție 
grupa echipe

fi de pirtea

★
Căpitanul federal iugoslav a pără

sit Sofia duminică seară cu destina
ția Belgrad, De săptărrâna aceasta 
selectionabilii iugoslavi — al căror 
lot de 20 de jucători a fost alcătuit 
de vineri seară, înaintea plecării lui 
Tirnanici la Sofia — iși vor începe 
pregătirile. In scurt timp federația 
se va fixa asupra locului ăe canto
nament și va primi răspuns pentru 
meciul de verificare de la 3 noiem
brie. La această dată a fost invitată 
echipa Vasas din Budapesta dar, 
maghiarii nu au acceptat invitația, 
iar federația elvețiană — căreia i 
s-a adresat forul iugoslav — nu a 
dat încă un răspuns definitiv. In 
orice caz, iugoslavii și-au întrerupt 
campionatul pînă la jocul cu Rominia.

Am aflat în continuare că binecu
noscutul actor este purtător al insig
nei G.T.O., că se încumetă să treacă 
Volga înot și că practică, în concediu, 
pescuitul submarin, devenit foarte 
popular în stațiunile climaterice de 
pe litoralul Mării Negre.

Interpretul lui Maresiev este și un 
pasionat al tenisului, sub ambele sale 
forme, de cîmp și de masă. Mașina sa 
poate fi deseori văzută odihnind în 
preajma terenurilor de zgură roșie.

— In tenisul de cîmp drumul spre 
titlul de campion al actorilor mi-a 
fost totdeauna barat de Nikolai Oze
rov... Vă închipuiți că nici nu pot sta 
în fata multiplului campion al Uni
unii Sovietice care și acum, cu toate 
că a trecut de mult 
grea", face zile grele 
man de performanță.

In încheiere, Pavel 
tinut să sublinieze marea importanță 
pe care o are sportul și gimnastica 
în viața unui actor de cinema.

— In această profesie, condiția fi- 
zică este indispensabilă. Numai cu a- 
jutorul ei se poate învinge oboseala 
orelor de turnare pe platou, păstrîn- 
du-se vioiciunea, prospețimea, buna 
dispoziție. Și mat ales cînd ești trecut 
de 40 de ani...

Ne am despărțit de Pavel Kadoci
nikov cu un plus de simpatie față de 
el. Faptul că este un prieten aJ sportu
lui ne-a apropiat și mai muît sufle
tește de acela care ne-a redat cu atîta 
talent și naturalețe chipul lum'nos al 
omului sovietic, eroi care știu prin 
putere și voință să învingă cele mai 
mari greutăți.

VALERIU CHIOSE 
RADU VOIA

seama trucajului și 
combinate. Totuși ne 
credem că actorul sovietic a practicat 
chiar toate sporturile, în care a arătat 
atîta todemînare în zecile de 
interpretate de-a lungul anilor, 
aceea am căutat preciziuni.

— Ce sporturi v-au pasionat anume?
Pavel Kadocinikov se gîndi puțin, 

probabil pentru a stabili o ordine de 
preferințe, apoi spuse :

— Ca spectator... firește fotbalul 
ocupă primul loc, ca practicant real 
trebuie să pun în frunte boxul, care 
mî-e tovarăș cotidian. Nu trece o zi 
ca să nu ..conversez" aprins la mănuși 
cu para de piele din colțul de antre
nament pe care-1 am amenajat în ca
mera mea de baie.

Faimosul actor ne-a relatat un epi
sod hazliu din pregătirea filmului său 
„Jucătorul de rezervă" în care inter
preta rolul unui tînăr travestit în... 
bătrîn. Dedușkin, acesta îi ena nu
mele atunci, trebuia să susțină un 
meci de box cu un adolescent încrezut 
și fanfaron, să-i dea o lecție bineme
ritată. Antrenîndu-se în vederea tur
nării acestei scene, Kadocinikov se 
pregătea cu un boxer veritabil, maes
tru al sportului, sub supravegherea 
profesorului Gradopolov Actorul de 
cinema a făcut imprudenta să lo
vească, la un moment dat, ceva mai 
tare pe sparing-partenerul său și a- 
cesta a făcut cunoștință cu podeaua...

— Colegul cu care trebuia să boxez

(Urmare din pag. 1)

eram student la Institutul de cinema
tografie.

— Înseamnă că...
— Am trecut de 40 1 — „mărturisi" 

zîmbind marele actor.
Și, bineînțeles, n-am pus la îndo

ială cele aflate, pentru că știut este 
că artiștii în nici un caz nu-și adaugă 
ani, ci dimpotrivă preferă să mai 
scadă din ei...

Mulți confrați care au avut prilejul 
să stea, de vorbă cu Pavel Kadocini
kov, în cursul vizitei pe care acesta 
a făcut-o în țara noastră, l-au între
bat dacă nu cumva este în posesia 
acelui „elixir al tinereții 
Fiindcă toți l-au socotit mu’t mai 
tînăr decît este. Aflînd că venim din 
partea unui ziar de sport, Kadocinikov 
ne-a mărturisit secretul tinereții, care 
chiar dacă nu este... veșnică, rămîne 
extrem de cuceritoare, am spune chiar 
molipsitoare pentru cei din jur.

— Dumneavoastră, ca gazetari spor
tivi, trebuie să bănuiti ce m-a făcut 
să nu simt prea mult trecerea ani
lor. Doar căutați să convingeți pe toată 
lumea că făcînd spo-rt mergi mereu 
braț la braț cu tinerețea... Eu am iu
bit. iubesc si voi iubi totdeauna spor
tul, viața în aer liber, exercițiile fi
zice.

Fericiți că am nimerit „pe subiect" 
am căutat să folosim la maximum un 
prilej atît de potrivit pentru a discuta 
sport cu acela pe care l-am văzut să- în film fusese spectator la această 
rind cu parașuta, călărind în goană 
nebună, escaladînd ziduri de fortărea
ță, încrucișînd mănușile în aprige me
ciuri de box. Am înțeles că greșisem

We acestea pe

veșnice".

fjime 
De

la „categoria 
oricărui temis-

Kadocinikov a

D. CAL1MACHI

scenă sl se pare că ea l-a impresio
nat sincer. . Intr-adevăr, el mi-a 
cerut formale asigurări că nu mă 
voi întrebuința total la turnare — 
termină rîzînd Pavel Kadacinikov.

Intîlnirile internaționale contribuie întotdeauna efectiv la creșterea 
valorii rugbiului. Așa s-a întîmplat și cu partidele pe care rugbiștii romîni 
le-au susținut în Anglia. In fotografie: o fază dinamică din întilnirea 
Gloucester-București, cîștigată în 1956 de rugbiștii bucureșteni, în cadrul 
turneului întreprins in Marea Bri.tanle, cu 10^6.



La Roma, lumea se gîndește la Olimpiadă
Pe stadion, într-o dimineață caldă, 

scăldată în lamina difuză, bilîndă, 
care face farmecul zilelor frumoase de 
toamnă. Atletul Ion Wiesenmayer po
vestește impresii din ultima sa călă
torie în Italia. Itinerar roman... Co- 
liseul. Biserica Santa Maria Maggiore, 
Vaticanul, Capitoliul... Numiri fami
liare, cunoscute, prind viață, capătă 
noi contururi prin relatările bogate în 
detalii. Firesc, discuția alunecă apoi și 
pe tărimul sportului. Și 
și puterea de observare 
senmayer nu se dezmint

— Care a fost sensul 
preolimpice de atletism.

© Ion Wiescnmayer des
pre Stadionul Olimpic și 
concursurile preolimpice. © 
Italienii vor să cîștige me* 
dalii de aur la atletism.

aici, erudiția 
ale lui Wie-

și consfătuiri ale antrenorilor. ’ Am 
vorbit mult, pe tema perspectivelor o- 
limpice în atletism ale italienilor și 
romînilor cu celebrul Mario Lanzi, cel 
care a alergat alături de Harbig în 
memorabila cursă de 46,6 secunde, de 
la Milano, din 15 iulie 1939.

Aici interveni doctorița Văii 
senmayer, soția lui „Vizi".

— Cît alerga Lanzi ?
— 10,5 la sută, 21,5 la 200 și 46,7 

la 400.
Vezi, timpurile la sută și două

Wie-

concursurilor 
_____ ___ la care au 

but parte recent patru atleți romîni?
— Organizarea unui concurs olimpic 

de atletism nu este lucru ușor și 
F.LD.A.L.-U1 (federația italiană de 
atletism) ține să-și verifice din țimp 
capacitățile. Organizarea a 'ost dintre 
cele mai bune. Voi da un singur exem
plu: rezultatele curselor erau anun- 
Ute dună 2—-3 minute, pe bază de 
fotografii.

— Ce ne poți spune despre Stadio-
1 Olimpic?
— Stadionul Olimpic, pe care am 

concurat la Roma, face parte din an
samblul arhitectural intitulat Foro 
Italico situat pe malul Tibrului. Sta
dionul are o capacitate de 100.000 
locuri și este îmbrăcat în travertin 
roman. Insta’ațiile de care dispune 
sînt cele mai moderne. In imediata lui 
vecinătate se găsește Stadionul de 
marmură, cu o capacitate de 20.000 
de locuri, construcție care impresio
nează nu prin mărimea ei, ci prin cele 
60de sculpturi ce înconjoară tribunele. 
Aici se vor efectua 
cocicurenților olimpici. 
Foro Italico o alcătuiesc două 
clădiri, dintre care 
de ordin cultural, 
sediul Comitetului

— Se simte de 
pentru Olimpiadă?

— Da, și în mod foarte pregnant. 
Toți concurenții străini au stat de 
pildă într-un hotel construit în vede
rea. J.O. Va începe curînd construirea 
satului olimpic. Comitetul Olimpic l- 
t aii an dispune de fonduri însemnate ce 
pe urma concursurilor de pronosticur. f~ 
sportive. Și apoi, concursul de la Roma 
a purtat el însuși amprenta olimpică. 
Multe țări participante, muiți specta
tori (și rezultate de mare valoare, în 
frunte cu formidabilul record al lui 
Kuț.) Aceste concursuri vor avea loc. 
după cum am aflat, în fiecare an pînă 
■la Olimpiadă, reunind tot ce are mai 
bun atletismul european. Marele in
teres pe care opinia p lică și presa 
l-au manifestat pentru aceste „preolim
pice" arată că italienilor le este de pe 
acum gîndul la Olimpi.dă.

— Cum sc prezintă atletismul ita- 
tlan cu trei ani înainte de J.O. ?

In prezent, italienii au o poziție 
mijlocie în atletismul european. Ei 
sînt insă hotărîți ca pînă în 1960 
să-și formeze o garnitură de atleți ca
pabili să concureze chiar la medalii. 
Se pare că vor reuși. In acest an s-au 
afirmat doi atleți, fiecare de 18—19 
■ni, cu performanțe excelente: Berutti, 
10,4 sec. la sută, și M?zza, 14,4 sec.

antrenamentele 
Intrarea în 

mari 
una are destinații 
iar cealaltă este 
Olimpic Italian, 
pe acum interesul

la 110 m. garduri. Ei sînt considerați 
speranțe olimpice. Au condiții de pre
gătire bune. Cîteva zile, toți atleții

O parte din Stadionul olimpic din Roma, pe care se vor înttlni cei mai 
buni sportivi ai lumii tn 1960

(Foto: ROMEO VILARA)

participant la aceste concursuri am 
fost găzduiți la „Scuola nazionale di 
atletica leggera". Este o amenajare 
complexă (stadion numai pentru atle
tism. piste de încălzire, loc special 
pentru aruncări, cămin cu camere de 
1—2—3 persoane, săli de studiu, ci
nema, club) care se află la Formia, 
Ia 80 km. de Roma, într-un peisaj mi
nunat: pe malul mării, în pădure, la 
cîțiva pașî de munte. Aici se reunesc 
în lunile de vară, pe ȚÎnd, cei mai 
buni atleți, juniorii, aici au loc cursur.

sînt aceleași cu ale tale dar cel de la 
400 m. e mai bun decît al tău.

— Bine, bine dar era mult 
tînăr decît sînt eu acum și apoi 
apoi eu n-am încheiat încă socotelile 
cu atletismul.

Am înțeles aceste ultime cuvinte ale 
lui „Vizi" și ca o promisiune dar și 
ca o aluzie că e cazul să punem 
punct discuției. Era chemat la startul 
unei ștafete. I! aștepta atletismul...

mai 
și

I. MANOLIU

KUȚ, CAMPION DE CROS 
AL U.R.S.S.

• In cinstea celei 
ATIETKU de_a aniversări a
A1 LE 110111 Marii Revoluții Socia- 

” din Octombrie,
Moscova 

de cros. 
So vii etice 

fondist 
8,€«W m.

liste 
riiimir.-ică s-a desfășurat la 
finala campionatului unional 
Titlul de c-ampion al Uniunii 
a fost cucerit de renumitul 
Vladimir Kuț care a parcurs 
în timpul de 23:36,4. Pe locui doi s-a cla
sat Piotr Bolotnikov cu 24:09,6, ilar lo
cul trei a revenit lui Ianis Burvis cu 
24:13,0.

VIITORUL CAMPIONAT MONDIAL 
FEMININ SE VA DESFĂȘURĂ 

LA MOSCOVA
•3 Cu prilejul desfă-

DACrUUT șurîirii campionatului
Dnu vilL 1 mondial feminin de

baschet, la 'Rio de Ja
neiro a avut loc congresul Federației 
internaționale de baschet. Delegații pre- 
zenți au hotărît să fixeze ia 15 numă
rul țărilor care var participa la turne
ul olimpic de baschet de la Roma (1960). 
In afara Italiei, ca țară organizatoare.

Stockholm 28 (prin telefon). Lu
crurile încep să se clarifice în cam- 
pionatui mondial de pentatlon mo
dem. După victoria categorică din 
proba de scrimă, echipa Uniunii So
vietice a înregistrat azi (n.r. ieri) un 
nou succes. în cea de a treia probă: 
tirul. Astfel, avantajul pe care 
cucerit echipa U.R.SS. înainte de 
ti mele două probe nu mai lasă nici 
dubiu asupra faptului că tot ea 
cîștiga titlul sușrem.

Echipa noastră nu s-a ridioat la 
velul posibilităților nici în proba

1-a 
ul- 
un 
va

rri-
- de 

tir. Flecare dn cei trei componenți, 
luat în parte, putea obține un punc
taj mai bun, și în special Dan Io- 
nescu care a avut două serii foarte 
slabe de 39/50. Țintea a început bine 
dar a avut o ultimă serie slabă: 44/50. 
Cu toate acestea, am trecut pe locul 
7 pe echipe, dar diferența față de a 
6-a clasată este prea mare pentru a 
putea spera o îmbunătățire a poziției 
actuale.

Și acum, rezultate. La tir 1. Cerny

(Ceh.) 194/200=980 p.; 2.
(U.R.S.S.) —
(U R.S S.)

, 2. Novikov
980 p.; 3. Tarasov
192 = 940 p.; 4. Thofel-t 

(Suedia) 191=920 p.; 5. Bodi (Un
garia) 920 p.; 6. Nilsson (Suedia) 
920 p....ll. Manciu 188 = 860 p.;... 17. 
Țintea 185 = 800 p.;... Ionescu 169= 
480 p. Pe echipe: 1. U.R.S.S. 2820 p.; 
2. Ungaria 2580 p.; 3. Suedia 2520 p.; 
... 7. Romîma 2140 p.

Clasamente generale după trei pro. 
be. Pe echipe; 1. U.R.S.S. 7868 p.; 2. 
Suedia 7164 p.; 3. S-U.A. 6797 p.; 4. 
Ungaria 6735 p.; 5. Finlanda 6726 p.; 
6. Elveția 6623 p.; 7, Romînia 5642 p.; 
8. Polonia 5369 p.; 9. R.F.G. 5094 p.; 
10 Italia 5033 p Individual: 1. No 
vikov (U.R.S S.) 2788 p.; 2. Tatarinoi 
(U.R.S.S.) 2647 p.; 3. Korhonen (Fin. 
landa) 2596 p ; 4. Bodi (Ungaria) 
2581 p.; 5. Daniel (S.U.A.) 2515 p. 
6. Ferdinandy (Ungaria) 2508 p.;.. 
12. Manciu 2372 p... 17. Țintea 219 
p... 37. Ionescu 1060 p. Miercuri ar< 
loc proba de înot iar joi ultima probă 
crosul.

PREGĂTIRI IN VEDEREA CAMPIONATELOR 
EUROPENE DE ATLETISM

La 2 și 3 noiembrie se va întruni 
la Belgrad comisia europeană de 
atletism dm federația internațională. 
Cu acest prilej, se va pune în dis
cuție organizarea campionatelor eu
ropene de atletism care vor avea loc 
anul viitor la Stockholm.

In vederea acestor campionate, li
nele țări au alcătuit un vast program 
de pregătire. Uniunea Sovietică va 
fi reprezentată de peste 100 atleți 
care își vor începe pregătirile încă 
în timpul iernii. Atleții sovietici vor 
susține în Suedia mai multe con
cursuri cu două săptămâni înainte de

începerea campionatelor. Cu o deos< 
bită atenție se pregătesc și atleț 
polonezi. De menționat că, în t< 
timpul iernii, atleții polonezi vc 
efectua antrenamente și pe tere 
descoperit. La sfîrșitul tonii no ier: 
brie și ta începutul lunii decemfbr 
un lot de 32 atleți polonezi se v< 
antrena în Iugoslavia pe coasta mi 
rii Adrlatice.

Șahtior Sitaiino 4—0; Dinamo Kiev-Di
namo Tbilisi 0—0; Aripile Șovietalo<r 
Kuibî.șev-Z.erut Leningrad 0—2.

următoarele țări, clasate pe primele 8 
locuri la Jocurile Olimpice de la Mel
bourne: S.U.A., UJl.S.S., Uruguay, Fran
ța, Bulgaria, Brazilia, Filipice, Chile, 
vor fi invitate la acest turneu. Trei alte 
țări (din afara JJpiropei) vor fi desemna
te ulterior iar pentru restul de patru 
locuri se va desfășura un turneu eli
minatoriu la Bologna (ptalia) la care 
se pot înscrie celelalte echipe din toată 
lumea. Congresul a hotărît pe de altă 
parte ca cel de-al 3-lea campionat mon
dial feminin de baschet să se desfă
șoare la Moscova în anv.1 1959. Decizia 
va rămîne deflnilivă după primirea a- 
vlzului favorabil din partea federației 
sovietice de specialitate.

• In cadrul campto- 
UATD AI natului unional de fot- 
rvlD/Ui hal la 2S od'.ombrie 

s-au disputat trei în- 
tflniri care s-au încheiat cu următoa
rele rezultate: Torjpdo Moscova-

Pregătiri Ia București, pregătiri Ia Atena
A început săptămina jocului cu 

Grecia, primul din seria celor trei din 
luna noiembrie, care urmează să de
semneze echipa pentru turneul final 
din Suedia. Ce facem cu grecii ? Ii 
batem ? Acestea sînt întrebările care 
flutură zilele acestea pe buzele ama
torilor de fotbal .odată cu întrebarea 
„cum facem rost de bilete ?".

Și pentru că deocamdată nu pu
tem da nici un răspuns (afară de între
barea relativă la bilete, în privinfa că
rora I.E.B.S. a dat un... comunicat), 
ne vom mulțumi să furnizăm cititori
lor noștri cîteva amănunte legate de 
partida de duminică, programat ă—de
sigur — pe stadionul „23 August". 
PREGĂTIRILE LOTURILOR

NOASTRE
Lotul primei echipe naționale se 

înapoiază astăzi cu avionul de la So
fia. Joi, selecționata — în formația 
tn care urmeaiză să înfrunte dumi
nică echipa Greciei — va face un 
antrenament la două pcrți.

In ce privește lotul B. acesta își va 
termina mai curînd pregătirile pentru 
eă joi urmează să plece — pe calea 
aerului — la Atena. Ultimul anl ena- 
ment este programat miercuri pe te
renul Dudești Cioplea și va ccnsta 
dintr-un joc la două porți.

GRECII ȘI-AU ANUNȚAT LOTUL
Conform regulamentului campiona

tului mondial, federația greacă de

Ultimele noutăți în Segătură 
cu partida de fotbal Romî- 

năa—Grecia. — Loturile 
noastre se antrenează 

miercuri și joi. — Grecii au 
comunicat lotul de 22 de 
jucători. — Selecționabilii 
greci urmăriți in campionat

fotbal a comunicat la F.I.F.A. și la 
București, lotul celor 22 de jucători 
din care va fi alcătuită reprezentativa 
pentru partida cu Romînia. Lotul cu
prinde următorii jucători;

Portari: Theodoridis Savas, Tanak- 
țis Eustatios, Aperghis Andreas. Fun
dași : Anghelopoulos Sotirios, Rosidis 
Ilias, Xantopoulos Vasilios, Papoulidis 
Panaiotos, Linoxilakis Constantinos. 
Mijlocași: Dermatis Antonios, Kotri- 
dis Haralatnbios, Nebidis Ioanis, Poli- 
chroniu Constantinos. înaintași : Theo- 
fanis Dimitrios, Holevas Ioanis, Pa- 
pazoglu Savas, Nestoridis Constanti
nos, Ifandis Ilias, Petropoulos, Cons
tantinos, Panakis Evanghelos, Lu- 
canidis Atanasos, Gheorghiadis Anto
nios, Stamatiadis Andreas.

Delegația greacă a anunțat că va 
sosi cu avionul în cursul zilei de joi 
31 octombrie.

DUMINICA LA ATENA
ATENA, 28 (prin telefon de la tri

misul „Agerpres"). — Duminică a

fost programată o nouă etapă con- 
tind pentru campionatul Greciei. Cu 
acest prilej selecționerii au verificat 
pentru ultima oară forma celor vi
zați pentru echipele naționale. Derbiul 
etapei s-a desfășurat la Atena: Pa- 
nathinaikos—Apolon. După 45 de mi
nute scorul a fost alb. La reluare, o 
ploaie torențială a făcut în cîteva mi
nute terenul impracticabil și întîlni- 
rea a trebuit să fie întreniptă. Cit 
timp s-a jucat, Panathinaikos a do
minat mai mult, însă atacanții au ra
tat numeroase ocazii. In min. 25 sto
perul Linoxilakis a fost rănit la cap 
și a părăsit terenul. Accidentul lui nu 
e«te însă ?rav- astfel că va face de
plasarea la București.

In meciul Olimpiakos: Proodestiki, 
disputat la Pireu și cîștigat de prima 
echipă cu 3—2, o formă excelentă au 
arătat selecționabilii Theodoridis (por
tarul), Polichroniu, care a jucat cu 
mult tact în postul de inter, și Ifandis, 
foarte precis în loviturile la poartă, 
autor a două goluri.

Alte rezultate : Ethnikos—Atromitos 
l—0, AEK—Panionios 2—1.

Antrenorul federal Rino Martini a 
anunțat că lotul va cuprinde 16 jucă
tori și că el va părăsi Atena joi. Se 
pare că centru înaintaș va juca Nes
toridis, iar Ifandis extrem dreapta.

9 Duminică în Undunea Sovietică s-au 
disputat două întîlniri internaționale de 
fotbal. La Erevan echipa Spiartak Ere
van a învins cu scorul de 4—o selecțio
nata orașului Turku (Finlanda). Meciul 
disputat la Leningrad între echipa lo
cală Rezervele de Muncă și formația 
finlandeză Haka s-a încheiat cu 
de 6—0 în favoarea fotbaliștilor 
tied.

e Rrimui meci dintre echipele 
Praga și Manchester United 
pentru optimile de finală ale 
campionilor europeni se va desfă-șura 
la 13 noiembrie, la Manchester, 
rul se va desfășura săptămina 
toare la Praga.

O Deși a făcut meci egal cu 
c?st’e United (2—2) în etapa de sîm- 
bătă. Wolverhampton Wanderers se
menține în fruntea clasamentului primei 
ligi engleze. ,,Lupii” totalizează 23
puncte, fată 2t ale lud West BromwiQh. 
Albion. Urmează în clasament: Ever
ton 1«8, Preston North End, Manchester 
United, Nottingham Forrest, Arsenal și 
Manchester City fiecare cu 17 puncte. 
De remarcat că, Manchester United a 
suferit o nouă înfrângere, pierzînd cu 
4—3 în fața lui Preston.

ANTWERPEN ÎNVINSA DE BURE 
VESTNIK CHIȘINAU

@ In continuarea turneului pe 
întreprinde în Belgia sirubătă 
sovietică de fotbal Burevestnik 
nău a Jucat la Bruxelles în compania 
cunoscute! formații Antwerpen, campi
oană a Belgiei pe anul 1956. Fotbaliștii 
sovietic! au terminat învingători cu 6—î.
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Echipa de boxț 
Energia în Finland

O ștre transmisă de agenția „Frai 
ce Presse" v-a făcut cunoscțJ 
nu de mult, rezultatul unei 
dintre întîlnirile susținute în FiJ 
landa de echipa de box a asJ 
ciației Energia. Cum pugiliști; meu 
lurgiști s-au reîntors în Capitală, al 
solicitat amănunte complimentare I 
la tov. NetoUnschi' conducătorul 1 
tului, și Stoianovici, antrenorul cell 
10 pugiiliști care au’reprezentat boxl 
romînesc în „țara celor 1000 de 1| 
curi“. I

„ A fast un turneu reușit din toa 
punctele de vedere, ne-au spus cei d 
interlocutori. Amatorii de box d 
Finlanda au primit cu mare iniei 
vizita echipei Inoaisitre. Zi.arvle I 
scris pe larg despre boxul nostru! 
încă în modul cel mai elogios. Prii 
intilnire am susținut-o la 
în compania unei puternice sefWB 
nate, în cadrul căreia, pe lingă boxl 
de la TUL au figurat și cîțiva cal 
pioni naționali. (Oile Măki. Mal 
Backman. Harry Măkela). Scwu/I 
fost de 7—3 pentru gazde, dar I 
este departe de a exprima realitatl 
Vențel Stoianovici, Petre Zaharial 
Fr. tPazmani au adus victoriile rol 
nești. A doua întâlnire a avut I 
două zile mai ttrziu, la Lahti. De rfl 
aceasta, noi am învins cu scon/Zl 
7—1. In general, cel mai bine 1 
comportat Vențel Stoianovici, carit 
obținut de altfel și două frumoase fl 
torii. Au boxat bine și Tema IlieU 
Ferentzi, Dinu Eugen, D. Rizea ■ 
Zaharia ' și Fr. Pazmani. Sub v<M 
rea sa normală, Dănilă Done". I

In clișeu: un aspect din timpul 11 
ctalui D, Rizea (stînga) — M. Băl 
man ■

(Foto : LEHTIKUVA OY|
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