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PROLETAR» DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Romîno‘Sovietice

în preajma mult
cu o jumă-

noastră secundă pleacă la Atena

Rosidis, Papoulidis. Anghelo-

Angela Georgescu — tehniciană 
M.S.P.S. București: Cum se va vota 
în adunările generale de alegere a 
organelor sportive 2

NESTORIDIS ȘI VOINESCU 
văzuți de NEAGU

TIBERIU STAMA
(continuare în pag. 2-a)

Aspect de la competiția de cros „Să întîmpinăm 7 Noiembrie”. — proba 
junioarelor din cadrul fazei regionale București. Cele mai bune dintre con
curente vor putea fi văzute și la startul întrecerii finale de duminică.

(foto: L. TIBOR)

așteptatei finale...

1
 Oameni ai muncii de la orașe și sate! jj

Inscrieți-vă in Uniunea de cultură fizică ( 
șl sport. Deveniți agitatori activi în rîndul j 
tovarășilor voștri de muncă, îndemnîndu-i să 
se înscrie în U. C. F. S. ! I

Aflat într-o călătorie de studii și docuniPniare)

Ștafeta Prieteniei
După ce a parcurs mai bine de ju

mătate din teritoriul țării. Ștafeta 
Prieteniei Romîno-Sovietice, îrtrtîmpi- 
nată pretutindeni cu dragoste și bucu
rie, își continuă în aceste zile drumul 
către locul ultimului schimb, orașul 
Iași...

9 Grupuri de sportivi reprezentind 
tineretul din regiunile București ți 
Constanța au predat, luni seara, la 
însurăței (Călmățui), Ștafeta Priete
niei Romîno-Sovietice tineretului din 
regiunea Galați. Festivitatea de pre
dare a Ștafetei a avut loc intr-un 
cadru sărbătoresc, în prezența a nu
meroși tineri din localitate. In cadrul 
festivității au fost citite mesajele de 
salut adresate de tineretul din regiu
nile București și Constanța tineretu
lui sovietic și au fost înmînate și me
sajele primite din partea tineretului 
din regiunile Timișoara și Craiova. 
Apoi, un grup de pionieri a înminat 

uchete de flori grupurilor de spor- 
jvi purtători ai mesajelor.

CROSUL „SA INT1MPINAM 7 NOIEMBRIE'1
Așadar, ultimul act al competiției 

de cros „Să întâmpinăm 7 Noiembrie" 
se consumă duminică... Bucurîndu-se 
de o frumoasă tradiție, această 
competiție închinată aniversării Ma
relui Octombrie s-a integrat orga
nic în tabloul marilor evenimente 
sportive din țara noastră. Faptul a- 
pare cu atît mai evident, dacă ne 
gîndim la amploarea de necontestat 
a competiției: la fiecare ediție ă sa. 
sute de mii de tineri și tinere de la 
orașe și sate iau parte Ia etapa de

Zi■ Lotul Aal Greciei sosește la București 
I, Echipa

Incepînd de astăzi, fotbaliștii din 
torturile reprezentative intră — cum 
se spune — în sprintul final. Firește, 
este vorba de un sprint din punct 
de vedere a.l preparativelor în ve
derea întîlnirii — foarte dificile — 
de duminică, cu echipele grecești.

I
jum se știe, la București se vor' în
rudita primele selecționate naționale, 
n cadrul preliminariilor campiona- 
urtui mondial, iar la Atena garnitu- 
i'le secunde, intr-lin meci amical, 
:are tinde să devină tradițional.

1 Pentru acesrte jocuri fotbaliștii noș
tri fac ultimele pregătiri.

PLECĂRI, SOSIRI
Pentru astăzi este prevăzută ple- 

îarea echipei naționale B la Atena

• De la însurăței. Ștafeta Priete
niei a pornit spre Tg. Ocna (prin 
Brăila, Focșani, Mărășești, AdjudJ 
unde va sosi in ziua de 31 octombrie. 
Aici, reprezentanții regiunii Galați, 
după ce se vor intilni cu cei ai Re
giunii Autonome Maghiare, vor preda 
Ștafeta Prieteniei sportivilor din re
giunea Bacău.

• Tot în ziua de 31 octombrie, spor-, 
tivii care reprezintă regiunea Baia 
Mare vor sosi la Vatra Dornei (după 
ce vor străbate ruta Satu Mare. Baia 
Mare, Sighet. Vișeul de sus, Borșa, 
Cîrlibaba) urnind să predea Ștafeta 
și mesajele de salut reprezentanților 
tineretului regiunii Suceava.

• Următorul popas al Ștafetei va 
fi în localitatea Pașcani. Aici, în ziua 
de 3 noiembrie, reprezentanții tinere
tului din regiunile Bacău și Suceava 
vor preda Ștafeta și mesajele de sa
lut reprezentanților tineretului regiu
nii lași.

mase, mii de concurenți își măsoară 
apoi forțele în fazele pe raion și re
giune. In sfîrșit, finala îi aduce la 
start pe cei mai buni, pe cei care au 
dovedit că s-au pregătit cu temeinicie, 
manifestînd în modul cel mai înalt 
spirit de luptă, dorință de a învinge.

Iată de ce competiția de cros ,,5ă

și sosirea delegației sportive grecești 
la București. După cum a transmis 
trimisul „Agerpres” la Atena, iotul 
echipei A a Greciei cuprinde 16 ju
cători : Theodoridis și Tanakțis (por
tari), - ••• -
poulos și Linoxilakis (fundași), Ko-
tridis, Nebidis și Polihroniu (halfi), 
Holevas, Papazoglu, Nestcridis, Ifan- 
dis, Panakis, Lucanidis. Stamatiadis 
(înaintași). Delegația mai cuorinde 
pe antrenorul italian Nino Martini, 
pe S. Asprcgherakas — membru al 
bgii ateniene de fotbal — și nume
roși ziariști.

In ce privește lotul B al Greciei, 
acesta este compus din următorii ju
cători : Aperghis. Serafidis, Darakis, 
Lemos, Al opis, Mavrcpoulos, Garofo- 
glu, Șanioglu, Dermatis, Ioanu, Hris-

Ion Amăriei-Stoenești — reg. Pi
tești: Este adevărat că in actuala pe
rioadă nu se face reorganizarea co
lectivelor sportive de la sate ?

Da, este adevărat dar incom
plet. Intr-adevăr, în actuala pe
rioadă nu se procedează la reor
ganizarea colectivelor sportive să
tești, ele păstrîndu-și deocamdată 
actuala formă organizatorică. Dar 
și la sate se va face înscrierea 
membrilor în U.C.F.S. și se vor 
alege organele de conducere ale 
colectivelor sportive. Deci actua
lele consilii ale colectivelor spor
tive sătești, îndrumate și sprijinite 
de comitetele raionale de organi
zare a U.C.F.S., se vor preocupa 
de toate acțiunile legate de înscrie
rea membrilor în U.C.F.S. și de 
pregătirea alegerilor noilor consi
lii ale colectivelor care, repetăm, 
își vor păstra deocamdată actuala 
formă organizatorică.

Rodica Manolescu (Energia Buc,) este noua 
campioană republicană la șah

Ploești, 30 (prin telejon de la tri
misul nostru). De obicei, ând cam
pioana se cunoaște mai devreme, ul
tima rundă se rezumă la o simplă 
formalitate protocolară. Nu s-a întlm- 
plat însă așa în această finală a șa- 
histelor deoarece mărfi seara, cele mai 
multe dintre ultimele partide s-au dis
putat cu ardoare, unele continuînd și 
a doua zi, după întrerupere.

însăși noua campioană, Rodica Mano- 
lescu (care, după cum se știe, nu mai 
putea fi ajunsă, avtnd încă din ajun 
un avans de două puncte) a întîlnit 
o opoziție dirză din oartea fostei cam
pioane, Yolanda Szatmary, care dorea 
să demonstreze că forja sa de joc 
rămîne redutabilă. Ceea ce i-a și re
ușit, ea faci nd o izbutită pătrundere

toforidis, Theofanis, Grigoriadis, Gra- 
fas și Dimexis. Echipa va fi alcă
tuită vineri.

Cît despre lotul nostru secund, a- 
cesta pleacă azi la Atena cu urmă
torii jucători: Ghiță. Zb-.rcea, Panait. 
FI. Anghel, Băcuț IL Serfozo. Știrbei, 
Oaidă, Girleanu. Constantin, MHiai, Ga
bor, Suru și Meszaros II.

PROGRAM, ARBITRI
Intițnirea Romînia — Grecia se va 

disputa duminică pe stadionul „23 
August” de la ora 14,45. In deschi
dere la ora 12,45: Arbitrii București 
— Arbitrii Sofia.

Arbitrii jocului cu Grecia sînt 
francezii: Pierre Schwinte la centru, 
Maurice Bondon și Andre Miel la 
tușă.

După cum am mai amintit, la 
adunările generale ale colectivelor 
sportive vor participa numai 
membrii UCFS pe baza talonului 
pe care-1 vor primi la înscriere. 
Alegerea membrilor consiliilor co
lectivelor sportive, ai comisiilor de 
revizie și a delegațiilor la confe
rința raională (orășenească) a 
UCFS se va face prin vot deschis. 
Alegerea organelor superioare ale 
U.C.F.S. se va face de către de
legați prin vot secret

Piotr Denisenko 
se antrenează cu atleții noștri... 
..iar rezultatele săritorilor cu prăjina cresc necontenit

La toate concursurile atletice de 
fâșurate în ultimele 6 luni în țara 
noastră proba de săritură cu prăjina 
s-a bucurat de prezența unui pârtiei-

cu piesele negre pe flancul damei 
unde, cu o piesă în plus și un pion 
avansat, partida s-a decis la mutarea 
42 în favoarea Yolandei Szatmary. 
Cum partida Goian-Giuroiu (între ur
mătoarele clasate) a fost remiză, în 
clasamentul final distanța care separă 
pe campioană de aceste două jucă
toare nu s-a redus decît 
tate de punct.

0 întâlnire deosebit de dîrză șl in
teresantă au furnizat-o Clara Fried
man și Eleonora Gogîlea. Aceasta din 
urmă a reușit după întrerupere să 
salveze un final de piese ușoare în 
care avea un pion în minus. Frumos 
a cîștigat .Maria Grubea in fața Mă
riei Desmireanu, în urma unui atac 
la rege. Celelalte partide s-au termi
nat cu rezultate de remiză: Simu— 
Iliescu, Popa—Brana, Tzitron—Udu- 
dec, Perevojnic—Haidar a și Diacones- 
cu—Filipescu.

In urma acestor ultime rezultate 
clasamentul final este următorul: 1. 
Rodica Manolescu (Energia Buc.) 
14 puncte (din 19 posibile): 
2—4. Elisabeta lonescu (Știința Buc.), 
Lidia Giuroiu și Elena Goi an (Progr. 
Buc.) 12'/, p; 5. Irina Tzitron (Vo
ința Buc.) '11'’2 p; 6. Eleonora Go
gîlea (Dinamo Buc.) 11 p; 7. Maria 
Desmireanu (Știința Buc.) IO1/, p; 
8—11: Elena Ldudec (Progr. Cluj), 
Veturia Simu (Rec. Buc.), Yolanda 
Szatmary (Progr. S. Mare), Natalia 
Iliescu (Progr. Buc.) '10 p: 12—13: 
Maria Bruna (Voința Cluj), Clara 
Friedman (Energ. Arad) 9'/, p; '14. 
Elena Diaconescu (Progr. Buc.) 9 p; 
15. Magdalena Haidara (Energ. si- 
rad) 7 p; 16—17. Maria Grubea 
(Energ. Buc.), Margareta Perevojnic 
(Energ. Ploești) 6l/2 p: 18—19: San
da Filipescu (Progr. Buc), Viorica 
Kuznețov (Voința Arad) 6 p: 20. Eu
genia Popa (Loc. Buc.) 5'1, p.

s R. VOIA

vedere în toate problemele 
de activitatea sportivă, să 
și să fie aleși în organele 
să se adreseze în orice

Dr. Petre Rădoi — București: Care 
sînt drepturile unui membru în 
UCFS ?

Conform art. 6 din proiectul de 
statut, membrii UCFS au dreptul: 
să participe ia competițiile spor
tive organizate de UCFS, să folo
sească bazele, instalațiile -și mate
rialul sportiv al colectivului sau 
clubului sportiv în care activează, 
să participe Ia adunările colecti
vului sportiv și să-și expună punc
tul de 
legate 
aleagă 
UCFS, 
problemă tuturor organelor UCFS 
inclusiv Consiliului General, să 
participe la ședințele în care ur
mează să se ia o hotărire cu pri
vire la activitatea sau comporta
rea lor, 

pant nelipsit: Piotr Denisenko. Sâ nu 
vă închipuiți cumva că bine cunoscu
tul campion a făcut de zeci de ori în 
această perioadă drumul de la Kiev ia 
București pentru a se afla printre con- 
curenții fiecărei întreceri atletice mai 
importante din țara noastră. Explica
ția prezenței sale atît de punctuale la 
toate aceste competiții e mult mai sim
plă. De aproape o jumătate de an at
letul sovietic se numără printre... 
bucureșteni, avîndu-și domiciliul în i- 
nima capitalei noastre. Ia 
thenee Palace.

In luna mai, aspirantul 
pedagogice al Institutului
Fizică din Kiev, Piotr Denisenko, a 
descins la aeioportul Băneasa sosind 
în țara noastră într-o călătorie de

hotelul A-

in științele 
de Cultură

VALERIU CHIOSE

(Continuare în pag. 2.a)

CĂLĂRIE
• O nouă competiție hipică CUPA 

SPORTUL POPULAR
Duminică dimineață, cu începere de la 

ora 9 vor lua startul la baza hipică din 
parcul Gh. -------------- * ‘ * ' *
călăreți din 
într-o nouă 
de Comisia 
tea LurJi 
și dotată cu
Programul ____ _______________ ____
probe de obstacole: Categoria urcară, 
^precizie cu baraje succesive) și ștafetă 
pe trei parcursuri. In pauza dintre pro
be vor avea loc demonstrații hipice exe
cutate de eleviii centrului dc călărie pen
tru copii din Capitală.

PATINAJ

Gheorghiu-Dej cei mai Suni 
Capitală care se vor întrece 
competiție hipică organizată 
centrală de călărie în câns- 
ihietemei Komîno-SoviBtice 
Cupa SPORTUL POPULAR, 
concursului cuprinde două 

Categoria ușoară

9 Sportivi romîni la un concurs 
internațional în U.R.S.S.

Patinatorii noștri de viteză vor avea 
anul acesta o bogată activitate interna
țională. in ianuarie 1958 ei vor participa 
la un mare concurs internațional în 
Uniunea Sovietică, printre înscriși, în 
afară de sportivii din R.P.R. și U.R.S.S., 
sînt și cei din R.P.D. “ ’
Chineză. Concursul va 
babi] — pe patinoarul

POLO PE APA

Coreean! și R.P. 
avea ioc — pro- 
<le la Alma-Ata-

• Dinamo Moscova și Dozsa Szol- 
nok participă la un turneu la 
București

Asociația sportiva Dinamo organizează 
intre 10—17 noiembrie un interesant tur
neu internațional de polo pe apă, la care 
vor participa echipele Dinamo Moscova, 
Dozsa Szolnok (campioana Ungariei), Di
namo București și, probabil, o selecțio
nată de tineret a Romîniei. întrecerile 
vor avea loc la bazinul acoperit Flo- 
reasca.

CONCURS pentru 
modelul de insignă 

a U. C. F. S.
Uniunea de cultură fizică și 

aport din R.P.R. organizează un 
concurs dotat cu un premiu unic de 
lei 2.000 (în afara drepturilor din 
evaluare) pentru modelul de insig
nă a Uniunii.

Machetele purtind un „motto" vor 
fi predate pină la 14 noiembrie 
1957 la U.C.F.S. Serviciul Propa
gandei — Str. Vasile Conta 
nr. 16.

Separat în plic închis, avînd 
înscris același „motto” autorul 
va indica numele și pronumele, a- 
dresa și profesia.

Propunerile vor fi triate de o 
comisie special constituită.



CROSUL „SĂ INTIM PINĂM 7 IKMEMBME” 
In preajma mult așteptatei finale...

DE CE NU 
„HAI VOINȚA”?

Hol aut lucru. în Sibiu handbalul 
<este sportul nr. 1. Duminică, de pildă, 
■am asistat începînd de la ora 10 pînă 
la ora 17 (fără întrerupere) la multe 

,și felurite meciuri de handbal: jocuri 
de divizie, din campionatul regional 

iși între diferite echipe de pitici și ju
niori. Deci, o bogată activitate care 

■se situiază în centrul atenjiei publi
cului sibian. orezent în număr mare 
la toate aceste întreceri sportive.

Din păcate însă, pe carnetul nostru 
ide reporter am notat alături de toate 
.aceste frumoase impresii și una care 
mu face de loc cinste amatorilor de 
•sport din acest pitoresc oraș. Este 
worba despre felul în care înțeleg unii 
isustinători ai echioei masculine Voin
ța să-și încurajeze favor if ii. Pentru 

lacești spectatori nu era deloc evident 
ifaotul că Voinfa Sibiu juca lamentabil 
’.în meciul cu Energia Ploești, fiind la 
iun pas de înfrîngere. Ei nu vedeau 
incest lucru. In schimb, prin optica 
llocal patriotismului considerau pe ar- 
Ibitru vinovat (?l?) de faptul că minu- 
itele se scurgeau și handbaliștii din 
'.Sibiu continuau să joace...prost.

Orice fault al apărătorilor sibienl 
iera considerat drept „intrare forțată'' 
• a înaintașilor ploeșteni, iar faulturile 
.apărătorilor echipei oaspe erau subli- 
iniate cu huiduieli puternice. De mul- 
ite ori puteai auzi și invective adre- 
-.sate jucătorilor ploeșteni, invective 
•care ar trebui să-l facă să roșească 
ipe cel ce le rostește atît de candid 
idin tribună.

In schimb, știți ce am auzit destul 
Ide rar ? Încurajarea firească: „Hai 
Woințal". De ce oare? Mai ales că 
ispectatorii care se manifestau, cum 
/am arătat mai sus, nu erau prea 
imulfi. Este posibil ca majoritatea a- 
rmatorilor de handbal din Sibiu — 
ibuni cunoscători ai acestui sport — 
tsă lase cîteva elemente să-și facă de 
icap sub masca unor aprigi susținători 
•ai echipei Voința Sibiu ? Ar fi păcat, 
lîn special, pentru renxmeJe sportiv al 
•orașului...

(ca)

0 CUPĂ
ifAră pretendente

O știre mică apărută în ziarul nos- 
<tru de sîmbătă anunța o veste mare 
■pentru suporterii gimnasticii: un con
tours dotat cu o cupă, în cadrul că- 
iruia vor evolua cei mai buni gim- 
naști și gimnaste din Capitală. Aces
te cîteva rînduri au produs multă 
bucurie printre amatorii de gimnas
tică. Era și normal: de aproape 5 
luni nu mai avusese loc în Capitală 
plici un concurs de gimnastică I

Dar, spre surprinderea spectatori
lor aflați în sală, crainicul a anun
țat că în întrecerea feminină, în ca- 

-drul cupei nu concurează decît... echi- 
;pa Dinamo, celelalte participante 
l(Știința I.C.F. și Energia) contend 
idoar în concursul pentru baraj. Sur
prinderea a fost cu atît mai mare, 
.cu cît cele două competiții („Cupa 
Dinamo" și „barajul" pentru republi- 
•cane) nu erau diferite, ci una și ace
leași, deci mei un efort în plus pen
tru ca o echipă să apară în ambele 

.clasamente. Dar actorii principali, 

.gimnastele, tocmai cele pe care orice 
repetiție în plus nu poate decît să le 

.ducă la un succes deplin în seara 

.„premierii" (campionatele republica 
one individuale care au loc la 16—17 
..noiembrie), au sfidat întrecerea orga
nizată de Dinamo și în ziua concursă- 

-Iui au anunțat că nu vor să apară în 
•clasamentul cupei.

Ce le-a determinat oare pe com
ponentele echipei Știința I.C.F. (s-ar 
;părea că Energia este scuzată deoa- 
rrece a prezentat în concurs doar S 
j'gimnaste în loc de 6 cum cerea regu
lamentul) să refuze să apară în am- 
■ bele clasamente ? Aveau echipă, con- 
rcurau. Deci prezența lor alături de 
.-gimnastele de la Dinamo, care ar fi 
^determinat într-adevăr o întrecere, nu 
.era stînjenită de nimic. Le-a fost poate 
demnă că nu vor obține victoria sau 
■poate cupa nu prezenta nici o impor- 
:tanță pentru vitrina de trofee a co
lectivului 2 Faptele petrecute sînt cu 
ratît mai regretabile cu cît această sfi- 
idare a venit tocmai din partea vu
itoarelor antrenoare și profesoare de 
gimnastică.

(Urmare din pag. 1) 
ilntimpinăm 7 Noiembrie" se cere nu 
'“ftiîrriai consemnată dar și glosată în 
consecință.

Stadionului Tineretului, pitoresc și a- 
cum cînd pomii au prins culoare ară
mie, îi este hărăzit să fie, și în acest 
an, teatrul de desfășurare a finalei. 
El va primi solii tineretului sportiv 
.din toate regiunile țării. Intr-adevăr, 
la startul întrecerii finale vor apă
rea printre mulți alții și tinerii Du
mitru Olteana din fosta cetate de 
scaun a lui Ștefan cel Mare — Su
ceava — alături de Mihai Liieanu din 
regiunea bravilor mineri și oțelari —

i începători și clasificați (pîn 
( goria a Ill-a inclusiv).

( • Programul finalei: ora
' tatea de deschidere; 9.3b:
> 1.609 m.; 9.50: juniori 3.000

• La finală vor fl reprezentate i 
toate cele 16 regiuni ale țării plus ( 
orașul București, prin cite o echipă j 
pentru fiecare categorie de vînslă ( 
(juniori, junioare, seniori, senioare), J

• Echipele participante vor fi for- | 
mate din cite 5 Concurenți Ia pro- z 
bele de seniori, senioare și cite patru J 
concurenți la juniori și junioare. j
• Sînt admiși în concurs sportivi J 

i la cate- (
I <

9 festivl- 
junioare 

m: 10,26: 
senioare 1.200 m: 10,50 ; seniori 
5.000 m.

Hunedoara, de Dumitru Farin din Că
lărași sau Oscar Han din Baia Mare. 
Spectatorii prezenți duminică în tri
bunele Stadionului Tineretului vor 
auzi rostite și numele tinerelor Ana 
Vago, din Satu Mare, al Măriei Gri- 
gore din Urziceni, al Renatei Vtein- 
defelder din Sibiu sau a\ Măriei Avram 
din Petroșani. Printre cei amintiți 
mai sus vor apare și concurenți care 
au mai fost prezenți la startul fina
lelor — Maria Balaș din Cehul Sil- 
vaniei, Al. Dănulescu din Hunedoara, 
etc, exemplu gră tar că cei care au 
participat odată la competiție au și

Piotr Denisenko se antrenează
(Uimare din pag. 1}

studii și de documentare. El venea 
să-și adune material despre dezvolta
rea sportului rominesc, necesar în 
vederea redactării dizertației ce o va 
avea de susținut în anul care vine. 
Dar cum indiferent unde s-ar afla, 
un sportiv adevărat nu-și trădează 
niciodată pasiunea, chiar a doua zi 
după sosire Denisenko a poposit la 
Stadionul Republicii însoțit de credin
cioasa și imensa sa prăjină. Apoi, 
zi de zi, dimineața de tot sau în o- 
rele tîrzii de după muncă, el își efec
tua obișnuitele pregătiri și antrena
mente nelipsite de 20 de ani din viața 
sa.

Tovarăși de stadion i-au fost atleții 
noștri, săritorii cu prăjina, îneîntați să 
aibă în mijlocul lor o prezență atît 
de remarcabilă, pe deținătorul unei 
performanțe de 4,46 m.

Împreună la antrenament, împreună 
la concursuri, împreună în orele de o- 
dihnă, nu-i de mirare că între Deni
senko și atleții noștri s-a legat repede 
o trainică prietenie.

Și astfel a început un adevărat e- 
pisod în istoria săriturii cu prăjina 
din tara noastră, un episod marcat de 
ascensiunea vertiginoasă a performan
țelor (care de multă vreme bateau pa
sul în loc, în jurul graniței de 4 m.), 
o veritabilă evadare din anonimat și 
din mediocritate.

Prezența lui Denisenko a avut asu
pra săritorilor noștri un efect binefă
cător. Inchipuiți-vă, într-un singur se
zon am notat performanțe la care o- 
dinioari nici nu îndrăzneam să ne 
gîndim. Recordul țării a fost adus de 
Metodie Trandafilov la 4,24 m. după 

©’onosport
Programul Concursului nr. 44, oferă 

o noutate partictpanțllor In sensul că 
alături de cele două meciuri internațio
nale și șase din campionatul nostru, gă
sim și patru întîlniiri din campionatul 
italian de fotbal.

De aceea, pe lingă amănuntele publi
cate în numărul de marți al ziarului 
și în revista Programul Pronosport, am 
socotit că poate v-ar folosi cunoașterea 
formațiilor celor opt echipe Italiene cu
prinse în program. Iată deci formațiile 
probao-ile care vor apare duminică pe 
terenurile din Torino, Bologna, Vicen- 
ze și Genoa:

TORINO — antrenor Marianovici: Ri- 
gamonti-Gravia, Bertoloni-Bearzot, Gan- 
zer, Fogliarmano-Arcc, Bonifaci, Bacei, 
Ricagni.

MILAN — antrenor Viani: Soldau- Mal- 
dini, Zagatti-Fontana, Zannier, Berga- 
maschi-Mariani, Grillo, Bean, Schiaffino, 
Cucchiaroni.

BOLOGNA — antrenor Bcneic: San- 
tarelli-Rota, Pavlnato-Bodi, Breco, Pil- 
mark-Pivatelli, Maschio, Bonafin, Vukas, 
PascuttL

îndrăgit-o și se. anată dornici de a se 
număra din nou printre finaliști.

Dar, finala competiției de cros „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie" constituie și 
o invitație deschisă la adresa tuturor 
iubitorilor de sport din Capitală, că
rora le recomandăm să fie prezenți în 
număr cît mai mare în tribunele Sta
dionului Tineretului. Firește mulți din
tre cei ce vor lua startul sînt simpli 
anonimi. Este vorba în primul rînd 
de o finală a unei competiții de masă, 
în care principalele calități ale concu- 
renților sînt elanul tineresc și dorin
ța de a învinge. Dar — pentru ce 
n-am îi prevăzători ? — surprizele nu 
trebuie excluse; finala ar putea re
leva multe elemente talentate, pe care 
într-un viitor nu prea îndepărtat s-ar 
putea să le revedem în lotul atleților 
noștri fruntași. Este și ceea ce aș
teptăm de la „eroii" finalei de dumi
nică...

Interviu cu Piotr Denisenko în holul hotelului Athenee Palace. 
(Foto TH. ROIBU).

ce poposise o vreme cu 4,22 m. în 
mîinile lui Zoltan Szabo (acesta din 
urmă are un rezultat neomologat de 
4,25 m.). Mircea Dumitrescu a sărit 
4,20 m., Paul loan 4,10 m., Gîrleanu 
4,00 m- Niciodată în istoria atletis
mului romînesc nu am avut o aseme
nea „recoltă" la săritura cu prăjina. 
Un progres de aproape 30 cm. a înre
gistrat tînărul Constantin, creditat a- 
cum cu o performanță de 3,98 m.

La toate aceste succese a contribuit 
în mod direct Piotr Denisenko, care 
a știut nu numai să stimuleze pe at
leții noștri, întreeîndu-se cot la cot cu 
ei, ci să le împrumute din experiența 
sa, din vastele sale cunoștințe.

— Cum apreciați actualul record al 
țării la săritura cu piăjina? l-am în
trebat deunăzi pe atletul sovietic.

— O etapă, — ne-a răspuns Deni- 
senko. La ora actuală Rominia be
neficiază de un buchet de săritori ca
pabili fiecare să treacă 4.30 m. și 
mai sus.

— Care vi se pare cel mai bun ? 
am continuat noi.

— Iată o întrebare la care nu voi răs
punde cu un s'ngur nume. In sport 
nu este recomandabil să faci aseme
nea selecții, de ordin personal, care 
de foarte multe ori pot fi eronate. Ele 
dăunează, mai ales prin faptul că îi 
descurajează pe ceilalți. Trandafilov, 
Szabo, Dumitrescu și Paul mi se par 
la fel de buni. Fiecare au, firește, ca
lități și defecte (bineînțeles ca sări
tori). Dar aș îndrăzni să spun că reu
șesc să se completeze unul pe altul. 
Lipsurile lor (in mal mult de ordin 
tehnic. Vedeți dvs.. fizicul se obține 
mult mai ușor. E suficient să ai puține

ROMA — antrenor Stock: Panetti-Gri- 
fitli, Corsind-Menegotti, Stticchi, Magli- 
Ghiggia, Pistrin, Secchi, Da Costa, Lo- 
jodice.

LANEROSSI — antrenor VargWen: 
Luison-Giăroli, Capwcci-David, Lancioni, 
March r-Aritonuotti, Aronsson, Campana, 
Bassetto, Savoini.

JUVENTUS — antrenor Brocic: Mat- 
tred-Corradi, Garzcna-Emoli, Ferrario, 
Colombo-Nicole, Bonrperti, Charles, Li- 
vori, Stivanello.

GENOA — antrenor Frossi: Franci- 
Viciani, Becattind-Leopardi, Carlini, Del- 
fino-Dal Mrfjnte, Abbadie, Corso, Leoni, 
Ba rison.

ALESSANDRIA — antrenor Pedronâ: 
Stefani-Nardi, Giacomazzi-Marcellini, Pe- 
droni, Traverso-Castaldo, Natteri, Vitali, 
Tagnin, savlcni.

• Se aduce la cunoștința participant- 
lor din Capitală că plata premiilor de-Ia 
concursul pronosport nr. 43 din 27 oc
tombrie 1957 se va face vineri și sâm
bătă la .agenția centrală din calea Vic
toriei 9, începîjid de ia orele 17.

AZI, O NOUA ETAPA IN CAMPIO
NATUL DE RUGBI

Etapa a XV-a a campionatului cate- 
gorSel A de rugbi se va desfășura astăzi, 
după următorul program: stadion Tine
retului, teren III, ora 15,30 C.C.A. — 
ENERGIA REPUBL.ICA; teren IV, ora 
15.30 ȘTIINȚA INST. MINE — PRO
GRESUL F. B.; teren Locomotiva 
P.T.T., ora 15,30 LOCOMOTIVA P.T.T.— 
ENERGIA I.S.P.;teren Parcjil Copilului, 
ora 15,30 LOCOMOTIVA GRIVIȚA RO- 
ȘIE-PLOEȘTI. Partida Dlnamo — Ener
gia Petroșani" va fi cîștigatâ de Dinamo 
cu 3—0, Ia masa verde, deoarece echipa 
din Petroșani este suspendată pe o eta
pă. Următoarea etapă a campionatului 
categoriei A va avea loc duminică 3 
noiembrie (și nu la 7 noiembrie, cum a 
apărut inițial în ziarul nostru).
IN VEDEREA REÎNCEPERII ACT! 
VITAȚH LA HOCHEI PE GHEAȚA

Deocamdată nu este vorba despre 
vreun meci sau despre vreo competiție. 
In București activitatea în această dis
ciplină sportivă se va relua printr-o 
ședință care va avea >loc astăzi la ora 19 
La sediul UCFS oraș din str. Vasile 
Alexandri nr. 6, și în cadrul căreia se 
vor discuta probleme legate de pregă
tirea apropiatului sezon. La această 
consfătuire vor participa delegații tutu
ror colectivelor sportive cu secții de ho
chei pe gheață și ai colectivelor care 
doresc să-și înființeze asemenea secții.

cu atlefii noștri
calități naturale, puțină putere de mun
că și cu fiecare an calitățile fizice se 
îmbunătățesc. Dar tehnica este un lu
cru mai complicat. Aici trebuie să 
știi să-ți analizezi singur mișcările. 
Și asta se obține cu anii. Pe mă
sura posibilităților am căutat, în an
trenamente comune și în concursuri 
să-i învăț din experiența mea acumu
lată în cursul a două decenii petrecute 
pe stadion. Rezultatele săritorilor dvs. 
sînt mai bune. Dar, în primul rînd 
pentru aceasta, meritul este al lor.

Am mai fi vorbit mult cu Deni
senko, dar cunoscutul sportiv era aș
teptat de cărțile și hîrtiile sale, de no
tițele pe care și le face zi de zi în 
pregătirea dizertației.

— Sfîrșîtul lui noiembrie, care co
incide cu plecarea mea, nu mai este 
departe și mai am multe de făcut. Aș 
vrea să spun în încheiere că voi pleca 
din Rominia cu cele mai frumoase im
presii și cu cîteva minunate prietenii 
pe care le voi cultiva chiar și atunci 
cînd ne vor despărți mii de kilometri".

Am mulțumit lui Denisenko pentru 
interesantele lucruri pe care ni le-a 
relatat urîndu-i spor Ia muncă în ve
derea dizertației-

NARCISA DRANICEANU, CRAIOVA— 
1) Simpatia dv., Alexandra Ciudina, n-a 
abandonat sportul. Ea este și astăzi — 
la 35 de ani — una din cele mad bune 
jucătoare de volei ale Uniunii Sovietice 
și deține, de-altfel, funcția de căpitan 
al echipei de volei Dinamo-Moscova. De 
asemenea, continuă să practice atletis
mul, bineînțeles cu rezultate mai mo
deste. A obținut, recent, o performanță 
de 1,60 m. la săritura în înălțime. Ei, 
v-a venit inima la loc ? — 2) Recordul 
mondial ia disc (femei) continuă să fie 
deținut, din 1952, do Nina Dumbadze: 
57,04 m. Anul acesta, cele mai bune arun
cări au gravitat în jurul a 53 metri. — 
3) Handbalista Ileana Colesnicov, maeș
tri emerită a sportului, s-a retras din 
activitatea sportivă, credem însă că e. 
voTba de o retragere temporară și că 
în curînd veți intHni din nou numele 
ed în coloanele „Sportului popular”. Cu 
alt prilej vă vom răspunde și la cele
lalte 11 întrebări. Dar trebuie să aveți 
„puțintică răbdare”. Nici Oracol ulmi din 
Delphi nu i s-au pus deodată atîtea în
trebări cîte ne-ați pus dv. nouă !

FILIP ZAMFIjR, SUBCETATE, RAIO
NUL HAȚEG. — 1) Adresați-vă secției 
de propagandă a I.S. Pronosport, Bucu
rești, strada Doamnei Nr. 2 în proble
ma colecției Programului Pronosport 
pe anii 1955, 1956 și 1957. Cred că veți 
putea fi servit. Un „da“... solist, cunf 
ați prefera probabil Dv., n-avem cu
rajul să dăm ! — 2) Nu avem, spre 
vînzare, colecții vechi -din „Sportul 
popular". Dacă vă interesează ceva în 
mad special, vă ținem însă la dispo
ziție colecțiile spre consultare.

GHEORGHE ȘTEFANOV, ARAD — 
1) Nu există record mondial la schi,

BARAJUL PENTRU CATEGORIA 
LA POLO PE APA

Primele jocuri de polo desfășurate 
cadrul barajului pentru categoria __

In

s-au încheiat cu următoarele rezultate: 
Energia Oradea-Progresul București 2—1 
(6—1), Flamura roșie Timișoara-Voința 
Timișoara 6—2 (3—0), Flamura roșie Ti- 
xnișoara-Voința București 4—2 (3—-1), E- 
nergia Oradea-Vomța Timișoara 6—1 
(2—1).

Turneul continuă azi la bazinul aco
perit Floreasca, de la ora 18, cu meciu
rile: Voința Timișoara-ProgTesul Bucu
rești, Energia Oradea-Votnța București. 
Mâine e zi de odihnă.

SIMBATA, DINAMO — LOCOMO- 
TIVA, LA BOX

Săptămîna aceasta se va desfășura o 
nomă etapă a campionatului de box pe 
echipe. La București, DINAM.O va în- 
tîlnd LOCOMOTIVA. Reuniunea va avea 
loc sîmbătă seara, la ora 19, în sala Giu- 
lești. in fruntea programului, o pasio
nantă revanșă: Petre Zaharia-Ghețu Ve- 
licu. Vor mai urca treptele ringului: 
Puiu Nicoiae, C. Dumitrescu, Toma Con
stantin, I. Dragnea, M. Trancă (Dinamo), 
r. Boceanu, C. Calenciuc, St. Oojan, I. 
Ailenii, Alex. Ghiță (Locomotiva) și alții. 
In cea de a doua întîlnire a etapei, du
minică Ia Reșița, Energia va înfrunta 
Flamura roșie.

ECHIPELE PROGRESUL F.B. 
ÎNVINGĂTOARE LA TENIS DE 
MASA IN FATA FORMAȚIILOR 

VOINȚEI
In cadrul campionatului republican de 

tenis de masă miercuri după amiază s-au 
desfășurat în Capitală două partide. La 
fete: Progresul F.B. a învins categoric 
pe Voința P.S. cu 5—0. Rezul.ate: Ba- 
Lichian-Gropescu 2—0, Golopența-Ardolea 
2-4), Babichian., Golopența-Gropescu, Ar- 
delea 2—0, Golopența-Gropescu 2—0, 
Babichian-Ardelea 2—0.

La băieți: Progresul F. B. a întrecut 
pe Voința L.M. mai ușor deeît arată 
scorul de 5—4. 'Rezultate: Elia Zeller-Ro- 
tea 2—0, Angelica Rozeanu-Nazarbeglrian 
2—0, Harasztosi-Bottner 2—9, Angelica 
Rozeanu-Rotea 2-0, Ella Zeller-Bottner 
0—2, Harasztosă-Nazarbeghian 2—0, An
gelica Rozeanu-Bottner 1—2, Harasztosi- 
Rotea 2—1, Ella Zeller-Nazarb'eghian 
C—2. Tot în cadrul campionatului repu
blican, vineri, începînd de la -ora 23, va 
avea loc în sala Floreasca. duMa întîl
nire Energia-Progresui F.B.

JUVENTUS ȘI-A LUAT REVANȘA 
LA FOTBAL

Ieri, Ia Ploești a avut loc revanșa din
tre fostele echiipe de fotbal Juventus și| 
C.F.R. De data aceasta a cîștigat Ju
ventus, Ia același scor cu care pierduse 
în meciul de la București: 4—2. Punc
tele au fost marcate de iordache (3) 
și Fătu, respectiv Andrei Rădtriescu și 
Dan Gavrilescu.

CLASAMENTUL DEFINITIV 
AL CAMPIONATULUI REPUBLI

CAN DE TENIS PE ECHIPE 
PE ANUL 1957
ECHIPE MIXTE

1. C.C.A. București 9 9 0 106.45 18
2. Dinamo București 9 8 1 109:44 16
3. Energia București 9 5 4 77:76 10
4. Progresul București 9 5 4 77:76 10
5. Energia Or. StaJin 9 5 4 82:71 10
6. Flamura roșie Cluj 9 4 5 61:92 8
7. Flamura roși-e Arad 9 4 5 84:69 8
8. Progresul Cluj 9 3 6 66:87 6
9. Flamura roșie Oradea 9 1 8 47:106 2

10. Encrgixa Timișoara 9 1 8 54:99 2

ECHIPE BARB AȚI

1. Dlnamo București 9 8 1 0 75:15 17
2. C.C.A. București 9 8 1 0 7C:20 17
3. Flamura roșie Arad 9 4 2 3 47:43 10
4. Progresul București 9 4 2 3 44:46 10
5. Enerjia București 9 4 1 4 46:*4 9
6. Progresul Cluj 9 4 0 5 40:50
7. Energia Or. Stalin 9 3 1 5 42:48 1
8. Flamura roși-e Cluj 9 2 3 4 32:58 7
9. Energia Timișoara 9 1 1 7 39:51 3

10. Flamura roșie Oradea 9 1 0 8 15:75 2

ECHIPE FEMEI

1. Energia Bucureș'u 9 7 2 24:21 14
. 2. Energia Or. stalln 9 6 3 29:16 12

3. Flamura roșie Cluj 9 8 3 22:23 12
4. Progresul București 9 5 4 22:23 10
5. C.C.A. București 9 5 4 30:15 10
6. Dinamo București 9 4 5 24:21 8
7. Flamura roșie Oradea 8 4 5 25:20 8
8. Flamura ros’e Arad 9 4 5 26:19 8
9. Progresul Ciul 9 3 6 16:29 6

W. Energia Timișoara 9 1 8 7:3« 2

la săritura de pe trambulină, date fiind 
diferențele dintre pîrtii și dintre 
trambuline. Se ține totuși o eviden
ță a celor mai bune performanțe. Cea 
mai lungă săritură — 139 metri — a 
realiîzat-o în 1953, Fa Oberhof, finlan
dezul Tuno Luiro. Ei a murit puțin 
mai tîraiu. Să fim clari : de diabet. — 
2) Din aceleași considerente, la această 
probă nu există nied Tecord al R.P.R. 
C>ea mai lungă săritură o deține Cor
nel Crăciun (C.C.A.), cu 77.50 metri. 
El a realizat acest rezultat în 1953, la 
Poiana Stalin.

VASILE HUCIU, BUCUREȘTI. — 1)
In meciurile pentru calificarea în cam
pionatul mondial de fotbal nu se ia 
in considerație gol-averajul, in cazul 
cînd două echipe ajung la egalitate de 
puncte, se dispută încă un joc. Dacă 
nici acest joc nu clarifică situația, 
termînîndu-se Ba egalitate, se dă cu- 
vîntul... sorților, ca ei să decidă. — 2) 
Organizarea „Turneului internațional 
de șah al R.P.R." depinde de o serie 
de factori, care nu întotdeauna pot fi 
întruniți. Șahiștii noștri fruntași au a- 
vut însă o bogată activitate interna
țională, așa că nu se poate spune că 
au simțit prea mult Mpsa acestui 
turneu. — 3) Nu ne-am gîndit pînă a- 
cum că ar putea interesa și... pronu
mele fotbaliștilor străini, în cazul Dv. 
cel al fraților Walter din echipa de 
fotbal a R.F. Germane. Mergînd pe li
nia aceasta, un alt cititor ne ar putea 
cere într-o zi să-i spunem și cum îi 
alintă pe fotbaliștii respectivi rudele 
și prietenii ! Și nu acesta este rostul 
rubricii de față.

ION PO^TASIH.



Cum au cîștigat luptătorii dinamoviști
turneul de

deși

diverse

la

facă 
care

greșeli
au pier-

meci, fiecare concurînd cu o 
excepțională. Am avut Insăa 

mai mult 
să aflăm 

i succesul

la
obține vreo

Semifondul a fost intr-adevăr „clou“-ul reuniunii organizate de ziarul „Spor
tul popular'. Dinamismul, fazele deosebit de interesante și incertitudinea 
în ceea ce privește rezultatul final au contribuit din plin la crearea unui 
spectacol mult aplaudat. In fotografie: o fază din această cursă.

(Foto: L. T1BOR)
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In cele mai multe discipline sportive, în aceste săptămini, activitatea 
ompetițională se desfășoară din plin. Campionatele republicane cunosc 
„perioadă de vîrf", efe programează întîlniri decisive pentru clasamente, 

entru desemnarea campionilor. In aceste condiții este ușor de înțeles, 
firească chiar, îndîrjirea cu care unii sportivi, unele echipe își dispută
șansele, luptă pentru victorie. In fond, dirzenia în luptă, dorința vie de a 
aduce succese culorilor colectivului, sînt atribute specifice întrecerii spor
tive, pe care o fac — tocmai prin aceasta — interesantă, pasionantă.

Rîndurile de față ne sînt însă, din păcate, prilejuite nu de o serie 
de cazuri de lăudabilă putere de luptă și dragoste pentru culorile echipei. 
Dimpotrivă. Le scriem, neplăcut impresionați — și noi, ca și miile de
oameni prezenți pe unele terenuri de sport — indignați și revoltați chiar, 
de o serie întreagă de cazuri de totală ignorare a spiritului de întrecere 
sportivă, de completă abdicare de la ținuta sportivă nouă.

Concret, abaterile de la disciplina sportivă au început din nou să 
abunde. Cele mai frecvente sînt de genul celor despre care vorbeam mai 
sus: transformarea întrecerii sportive într-o întrecere pătimașă, brutală. 
Exemple mai numeroase ne oferă fotbalul. Vom cita cîteva, pe cele mai 
recente. Jucătorii Leahevici și Călin de la Locomotiva Gara de Nord, ca 
și antrenorul lor R. Ghiurițan (tocmai cel de la care se așteaptă să-i 
tempereze, să le dea o îndrumare, să-i educe!), Paraschiv de la Dinamo 
Pitești, Vidan de la Locomotiva Tr. Severin, Petru Emil de la Știința 
Cluj, Ban de la Cimpia Turzii, Rizea de la Energia Fălticeni, frații Ne- 
delcu ș. a., s-au făcut vinovați de comportări nesportive, lovindu-și adver
sarii, aducînd injurii arbitrului, sau adoptind atitudini nesportive față de 
public. Unele din aceste abateri au fost sancționate pe loc de către arbitri,
cu eliminarea de pe teren; altele nu și-au găsit — momentan — decit 
sancțiunea oprobiului spectatorilor. Și unele și altele își au însă sursa in , 
aceeași evidentă slăbire a muncii educative care se duce în ultimul timp C 
în colective și care își are originea fie în indiferența asociațiilor care — 
în actuala perioadă de transformări organizatorice — lasă lucrurile să se 
desfășoare „în voia soartei", fie în nepăsarea conducerilor de colectiv, 
care pun pe primul plan goana după puncte neocupîndu-se și de pro
blemele educative, fie pur și simplu în local-patriotismul care duce la 
atitea greșeli in sport.

Ceea ce este deosebit de Îngrijorător este faptul că fenomene nega
tive pe care ne obișnuisem a le socoti „apanajul" fotbalului au început 
să apară pe scară mai largă și în alte sporturi. In handbal de exemplu, 
sport în care duminică am înregistrat un dureros exemplu. Maestra eme
rită a sportului, Victoria Dumitrescu, de la Flamura roșie Steagul Roșu 
București, eliminată de pe teren, la Sibiu, pentru un fault grosolan, a 

ut — în timp ce părăsea terenul — atitudini și gesturi insultătoare la 
resa publicului. Și, pentru că sîntem la handbal, vom mai aminti aici

tmosfera încărcată in care s-a desfășurat meciul Flamura roșie Cisnădie- 
Știința lași (în care au fost numeroase durități de ambele părți, iar 
Mantsch de la Cisnădie l-a lovit pe arbitru), ieșirile nesportive ale unor 
jucători de la Știința l.C.F. și Energia Făgăraș cu prilejul recentului lor 
joc, avalanșa de eliminări de pe teren la meciurile din Capitală.

Cu indignare au privit duminică spectatorii meciului de rugbi Dinamo- 
Energia I.S.P. gestul jucătorului Manolache (Energia) care, după o 
lovire reciprocă cu lordăchescu (Dinamo) — din care dinamovistul a 
rămas la pămînt — l-a lovit pe acesta cu bocancul în cap. Gestul lui 
Manolache a făcut o penibilă impresie, mai ales că — în rest — meciul 
a fost foarte frumos, disputat într-o atmosferă sportivă cum de altfel 
fost majoritatea meciurilor de rugbi din acest sezon.

Dar slaba muncă de educație dusă în unele colective cu sportivii 
se manifestă numai în acest fel.

Forme opuse, de nepăsare și comoditate, de slăbire a spiritului 
întrecere sportivă s-au manifestat recent la unii atleți. Cu ocazia ulti
melor etape ale campionatului de atletism pe echipe socotind — poate — 
că în clasamente nu se mai pot produce modificări importante, o serie 
de atleți s-au eschivat — sub diferite pretexte — de la startul între
cerilor, unii din ei preferind rblul mai comod de spectatori. Cazul lui 
N. Ivanov de la Dinamo este tipic în această privință. După cum este 
foarte semnificativ ceea ce s-a întîmplat cu echipa de tenis de masă 

regresul Satu Mare care — deși a venit de simbătă în București — a 
st dată „forfait" la meciul de duminică, din cauză că s-a prezentat la 

sală... cu 1 oră și jumătate întîrziere!
Toate aceste cazuri vorbesc clar despre o slăbire a muncii de edu

cație, despre o „relaxare" nepermisă intervenită în disciplina sportivă, 
ca urmare a deficiențelor conducerilor de colectiv și de secție, a neînțe
legerii complete a rolului lor — și educativ, nu numai de instructor — de 
către antrenori.

Pentru a se termina cu asemenea abateri, forurile competente trebuie 
să intervină la timp și cu toată energia. Se impun sancțiuni exemplare și 
nu trebuie ezitat în dictarea lor.

In momentul de fafă, atît campionatul categoriei B cît și cel al cate
goriei C dau prilejul unei întreceri din cele mai pasionante. Cu trei etape 
în categoria B și cu patru în categoria C înaintea încheierii turului, o sin
gură echipă se poate considera ceva mai liniștită în privința locului ocupat 
în clasament: Energia Tîrgooiște care ocupă primul loc în categoria C 
seria a Il-a cu patru puncte, ceea ce — comparativ cu punctajele celorlalte 
echipe — reprezintă un avans apreciabil. In rest, bătălia este în toi și de
seori ia aspecte din cele mai palpitante.
• LUPTA strînsă este perfect o- 

glindită în situația din clasamente. In 
eria întîi a categoriei B, care pe

dirept este considerată cea mai buna, 
opt echipe se află pe spațiul a șase 
puncte, iar două din ele (Știința Cluj 
și Energia Baia Mare)) la două puncte 
de liderul Energia Hunedoara. In cea
laltă serie situația este și mai com
plicată : nouă echipe pe trei puncte! 
Dinamo Bacău și Locomotiva Constan
ța conduc cu același număr de puncte 
(13); dar despărțite de golaveraj, ur
mate la distanță de cîte un punct de 
Știința Iași, Locomotiva Gara de 
Nord, Energia Moreni și Dinamo Bîr
lad. In categoria C, lucrurile nu sînt 
mai clare. In seriile întîia și a 
treia, Locomotiva Iași și Energia Oțe
lul Roșu au cîte un punct avans asu
pra echipelor Dinamo Brăila și Loco
motiva Turnu Severin, iar în seria a

patra Progresul Bistrița și Flamura 
roșie Oradea ocupă primul loc cu 
același număr de puncte (14)'. Așadar, 
cursa pentru primul loc este deschisă.
• IN GENERAL, informațiile pri

mite din țară ne arată că partidele 
— în ciuda caracterului lor important 
pentru clasamente — se desfășoară în 
condițiuni sportive. Chiar duminica 
aceasta au aivut ioc cîteva întîlniri 
deosebit de importante și totuși, echi
pele au înțeles să-și dispute șansele cu 
mijloace îngăduite de regulament, 
furnizînd în același timp spectacole 
fotbalistice de calitate, anreciate de 
spectatori. La Moreni, Energia și Di
namo Bîrlad, la Hunedoara Energia 
și Energia Uz. tr. Orașul Stalin, la 
Cluj locomotiva și Energia Arad, la 
Reșița Energia și Progresul Sibiu etc. 
au Oferit jocuri bune. în atmosferă 
sportivă-. De asemenea, unii arbitri au

Din „oatsideri“... cîștigători detașați
I

Vizita pe care ne-a făcut-o la re
dacție antrenorul Francisc Cocoș 
foit binevenită, cu atît i 
cu cit eram nerăbdători 
amănunte în legătură cu 
obținut de către Dinamo București 
în turneul de lupte de la Ankara. 
Nu a trebuit să așteptăm prea mult, 
pentru că simpaticul nostru vizita
tor, vohibil cum îl cunoaștem, a des
chis chiar el... focul discuției.

„Vă închipuiți cit de bucuros 
sînt. Nu-i lucru ații de ușor să obții 
un asemenea succes. Dar prin cîte 
emoții am trecut... In primul rină 
am plecat destul de tirziu din Bucu
rești față de data anunțată pentru 
desfășurarea turneului. Ăpoi faptul 
că plecam numai cu opt luptători 
prezenta un risc destul de mare. Din 
fericire nu s-a întîmplat nimic ca să 
ne descompleteze formația. Călătoria 
a fost de asemenea destul de difi
cilă : pină la Sofia — e drept — 
am călătorit cu avionul. Dar... greul 
călătoriei l-am rezolvat cu trenul 
pînă la Istanbul și apoi de aci — 
timp de 16 ore — cu mașinile pină 
la Ankara.

La Ankara am avut surpriza de a 
fi programați alături de trei forma
ții reprezentative de oraș, deosebit 
de puternice, alcătuite din luptători 
foarte buni și bine pregătiți. Or, noi 
știam că vom avea de înfruntat doar 
pe luptătorii turci și eventual pe cei 
bulgari. De altfel, se pare că nu
mele formației noastre nu prezenta 
garanții atît de puternice ca cel al 
celorlalte echipe și din această cau
ză am fost considerați „outsiderii" 
turneului. Dar socoteala dinain
tea concursului nu s-a potrivit de 
fel cu... bilanțul întrecerii. După 
cum ați aflat la timp, am cîștigat 
și încă de o manieră care ne-a atras 
multe aplauze și simpatia localnici
lor, care — aș putea spune — se 
dau în vînt după sportul luptelor".

0UM A REUȘIT DINAMO ACEA
STĂ FRUMOASĂ PERFORMANȚA ?“

„Vă mărturisesc că eu însumi am 
fost surprins de felul cum au luptat 
băieții mei. Au „trasu cu dinții de

contribuit la buna desfășurare a me
ciurilor (Dimuiescu-București, Lupu 
Sigmund-Focșani, Z. Drăghici-Con
stanța, *>t. Constantinescu-București 
etc.).

• DECI, sînt condițiuni favorabile 
pentru o desfășurare calitativă și 
mai bună a campionatului categoriei 
B și C.

DAR, pentru că există acest dar, mai 
sînt dificultăți și prima (și cea mai 
importantă) este goana după rezul
tate. Această mentalitate nesănătoasă 
complet dăunătoare duce la meciuri 
disputate în condițiuni aspre, cu nu
meroase neregularități, durități și 
chiar brutalități, la care o vină o 
noartă și arbitrii. In astfel de atmos
feră s-au disputat partidele Energia 
3 Reșița-Progresul Brad, Progresul 
Brad-Știința Craiova etc

Pe de altă parte, slaba pregătire a 
unor echipe duce la jocuri mediocre. 
Duminică, Știința Iași și Energia I 
Mai Ploești, Energia Cîmpina și E- 
nergia Fălticeni — de pildă — an 
jucat slab, confuz, cu multe greșeli 
tehnice și tactice. Alte echipe dau 
dovadă de nervozitate accentuată și 
de multe " ori aceasta a constituit cauza 
insuccesului, cum s-a întîmplat cu Loco- 
niotivaG.ara de Nord în partida cu Ști-

fiecare 
voință 
și șansa de a putea urmări cu o 
seară înaintea meciului nostru cu
reprezentativa Ankarei, stilul de
luptă al sportivilor turci și bulgari 
și astfel am putut da indicații pre
țioase fiecăruia dintre dinamoviști a- 
supra tacticii pe care urma să o a- 
dopte de la meci la meci.

Trebuie să elogiez comportarea 
sportivilor noștri care s-au remar
cat atît prin combativitatea lor cil 
și prin disciplină. O notă oarecum 
aparte a făcut A. Ruzsi care nu s-a 
comportat la valoarea sa“.
„CE POȚI SA NE SPUI DESPRE 
CELELALTE FORMAȚII?"

„Foarte puternică ml-a părut for
mația Ankarei. A aliniat alături de 
luptători cunoscute ca Sadredin Oz- 
den, Dogan Riza, Tevfik Kis, o serie 
de tineri dotați fizicește și bine pre
gătiți din 
Luptătorii 
combativă, 
12 minute 
(din care 
ționalii 
Kolev) s-a comportat sub valoarea 
componentelor săi, aceasta mai ales 
din cauza unei neînțelese supraapre
cieri a propriilor posibilități. Ceva 
mai mult, la ultima întîlnire (cu re
prezentativa Ankarei) echipa Sofiei 
a prezentat pe salteaua de concurs 
numai patru sportivi, fapt care a a- 
tras justificata dezaprobare a spec
tatorilor. Foarte bine au concurat 
luptătorii germani, în rindul cărora 
au evoluat cunoștințele noastre Idler, 
Stange, Hassler, Hartning. Am re
marcat în deosebi pe Uts, (cat. 79 
kgr.) și Kauffman (cai. 87 kgr.) doi 
tineri cu o impresionantă conforma
ție atletică și cil reale calități.

In încheiere fin să menționez că 
noua sală de sport din Ankara, inau
gurată cu prilejul acestui turneu, are 
o capacitate de 7J300 locuri. Ea a 
fost in permanență arhiplină 
prețul unui loc (10 lire) nu este 
chiar la îndemîna oricui".

ION ȘEINESCU

punct de vedere tehnic, 
turci desfășoară o luptă 
dură, în tot timpul celor 
de concurs. Echipa Sofiei 
am remarcat pe interna- 

Bimbalov, Ahmedov, Aliev,

ința București. Jocul a fost plăcut, 
destul de bun, dar feroviarii s-au e- 
nervat în mod nejustificat (la o deci
zie a arbitrului^ și au început să ac
ționeze necontrolat, să 
și să primească golul cu 
dut meciul.

Unele echipe recurg 
„trucuri" doar-doar pot 
amînare. Dinamo 6, de exemplu, a ce
rut amînarea jocului cu Progresul 
C.P.C.S. de duminică, pe motiv că opt 
jucători sînt bolnavi. Cererea i-a fost 
respinsă însă, Dinamo 6 s-a prezen
tat la joc și încă cu 6 din cei 8 bol
navi și a cîștigat la un scor conclu
dent.

• TOATE acestea constituie piedici 
în calea unei desfășurări a campiona
tului la un nivel și mai ridicat. Echi
pele pot juca mai bine dar sînt frî- 
nate de dorința de a cuceri repede și 
oricum victorii și titluri, promovarea 
într-o categorie superioară. Dorința 
aceasta influențează procesul de in- 
struire-antrenament, singurul care 
poate duce de fapt, sigur, dar cu răb
dare, ia succesele dorite și, bineînțeles, 
singurul care poate face oa lucrurile 
să meargă mai bine în categoriile B 
și G,

Cit mai multe concursulj 
cicliste pe pistă!

M-am numărat și eu printre miile 
de spectatori care au aplaudat cu 
căldură evoluția cicliștilor în con
cursul organizat duminică pe velo
dromul Dinamo și dotat cu Cupa 
Sportul popular". Chiar și cei mai 
exigenți iubitori ai sportului cu pe
dale n.au avut nimic de reproșat du
minică (așa cum au făcut de multe ort
— pe bună dreptate —în cursul aces
tui sezon) alergătorilor, arbitrilor 
și nici organizatorilor, deoarece lu
crurile au decurs în cea mai perfectă 
ordine, programul oferind tuturor un. 
spectacol de înaltă calitate.

Și m.am oprit asupra acestui lu
cru pentru următorul fapt. In de. 
cursul ultimilor ani tte.am obișnuit 
ca diferitele competiții de ciclism să: 
fie organizate meu totdeauna de a- 
celeași foruri sportive (comisiile de 
ciclism scut cîteva asociații cu sec
ții puternice). Fie că rutina a „to
cit" fantezia organizatorilor, fie că 
s.a strecurat și puțin dezinteres, cert 
este că întrecerile de pistă au de 
cele mai multe ori un aspect mono, 
ton, nereușind să pasioneze tribu. 
nele, să ofere amatorilor de ciclism 
spectacolul pe care-l doresc. Și iată 
că duminică acești pasionați ai spor
tului cu pedale au dobîndit, în sjîrșit, 
ceea ce așteptau de mult' Ce a de", 
terminat această schimbare?

Răspunsul este simplu. Organiza
torii au colaborat rodnic cu colegiul 
de antrenori (de la care au obținut al. 
cătuirea unui program cu probe 
spectaculoase și selecționarea celor 
mal buni pistarzi care să ia startul 
in concurs), cu colegiul de arbitri 
(care a delegat pe cei mai buni 
membri ai săi, astfel că erorile de 
arbitrai au fost evitate), cu comisia 
de ciclism (membrii acestei comisii 
au acordat un sprijin nelimitat în 
organizarea tehnică a întrecerilor) și, 
in fine, cu asociația Dinamo care, 
pe lingă faptul că a oferit cu p!ăcere 
velodromul, s-a îngrijit și de crea
rea unei atmosfere sărbătorești. Ast. 
iei, canalizînd eforturile acestor co
laboratori, organizatorii au reușit să 
realizeze un concurs la un nivel ne aș. 
teptat.

Am relatat toate acestea, pentru 
că intenționez să propun și celorlalte- 
ziare să organizeze în sezonul viilor
— și chiar în acest an, dacă timpul' 
va mai permite — concursuri pe ve
lodrom de amploarea și importanța 
celui organizat duminică de zic ■ ui 
„Sportul popular". Cred că umplerea- 
calendarului intern cu astfel de în
treceri în care — de pildă — ziare, 
le „Informația Bucureștiului", „Sein, 
teia Tineretului", „Munca", „Steagul' 
roșu" și altele să efere cupe tradi. 
ționale, ar rezolva în bună parte 
problema continuității Concursurilor 
și ar contribui direct la creșterea 
măiestriei sportive a alergătorilor 
noștri. Sper că propunerea mea va- 
găsi ecoul dorit în redacțiile ziarelor 
din Capitală.

prof. N. OȚELEANU 
antrenor de stat

CONCURS ATLETIC ȘCOLAR 
LA ORAȘUL STALIN
Simbătă și duminică se va des

fășura pe stadionul „Tractorul** din 
Orașul Stalin un concurs școlar de 
atletism organizat de ziarul ..S-ortul 
popular** și U.C.F.S. oraș și dotat 
cu cupa „7 Noiembrie**. Cupa va 
reveni școlii ai cărei concurent se 
vor clasa mai bine și care va rea
liza totodată cel mai mare număr 

participanți.

ACTIVITATEA LA LUPTE
• In urma omologării de către Bi

roul comisiei centrale de lupte a re
zultatelor etapei a Il-a (retur) a cam
pionatului repub'.ican pe echipe, adu
cem la cunoșt nța cititorilor unele re
zultate modificate : Locomotiva Oradea 
cu Energia B. Mare, Dinamo Satu. 
Mare și Energia Hunedoara 8-8. C.C.A. 
cu FI. roșie Arad 11-5.

• Simbătă toată ziua și duminică- 
dimineața se vor desfășura Ia Sinaia 
întrecerile finale ale „Cupei orașelor**” 
la lupte libere la care participă echi
pele Oradiei, Aradului. Orbului Stalin' 
și Sinaia.

O Concursul de verificare a iotu
lui republican în vederea meciului cu 
Suedia a fost amînat pentru azi înce- 
pînd de la ora 9.30 la sala Dinamo.

• S-a stabilit, în cadrul Biroului co
misiei centrale, ca decizia într-un 
meci ir. care doi arbitri indică culoa
rea unui luptător, (verde sau roșie), 
iar ceilalți doi alb, este victorie cn 
favoarea luptătorului a Cărui culoare- 
a fost scoasă.



ale pentatloniștilor sovietici 
mondial de ia Stockholm

Comsomolul leninist — organizația 
revoluționară a tineretului sovietic a 
împlinit 39 de ani. Aniversarea este 
remarcabilă-, iar în acest an în 
preajma sărbătoririi a patru decenii 
de la Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, capătă o deosebită sem
nificație. Deși mai tinăr cu un an 
decît Revoluția, Comsomolul a fest 
din psim-le zile ale existenței sale 
devotat cu trop și suflet ei.

Astăzi, în inima și mintea oricărui 
tinăr iubitor de pace Comsomolul a 
devenit un simbol al cinstei și cura
jului. ai abnegației și devotamentu
lui în slujba nbilei cauze a comu
nismului. Și intr-adevăr. Comsomolul 
leninist a știut să educe tineretul so
vietic în acest spirit, fiind părtaș fa 
toate marile cuceriri și biruinți ale 
poporului împărțind cu el bucuriile 
și greutățile. Comsomolul a fost pre
zent cu tot efectivul său la eroicele 
lupte din anii războiului civil și ai 
intervenției, a muncit cu neasemuit 
patriotism în perioada grea de con
struire a socialismului, a înflăcărat 
tînăra generație în momentele de răs
cruce ale războiului de apărare a pa
triei, a incMlizat-o apoi să porneas
că cu .“toate forțele la reconstrucția 
pașnică In toate uriașele realizări 
ale poporului sovietic recunoaștem 
contribuția de seamă a gloriosului 
Comsomol.

Considerabili și substanțial a fost 
aportul Cemsomolului la dezvoltarea 
sportului de masă în U.R.S.S. încă 
din anul 1919, la cel de al doilea 
Congres al Comsomolului a fost a- 
doptată rezoluția care obliga toate 
organizațiile comsomoliste să spriji
ne activ învățămîntul general obliga
toriu în munca de pregătire fizică a

Se cunosc 10 finaliste 
ale campionatului mondial de fotbal

DE PESTE HOTARE

Ultima duminică a mai adăugat 
patru nume pe lista finalistelor cam
pionatului mondial de fotbal, care — 
după cum se știe — trebuie să cu
prindă în total 16 echipe. „Și-au 
cîștigat biletele pentru Stockholm" 
Cehoslovacia, Franța, Argentina și 
Mexic. Pînă acum se cunosc deci 
10 finaliste : R. F. Germană și Sue
dia calificate direct, Anglia, Austria, 
Brazilia, Paraguay și cele patru de 
mai sus.

Să ne oprim puțin asupra acestor 
ultime calificări. Atît Franța cît și 
Cehoslovacia n-au trecut examenul 
fără emoții, ultimele lor meciuri dis
putate duminică fiind decisive.

Dacă la Bruxelles echipa Franței a 
luptat numai pentru egalitate și a 
reușit aceasta (0—0) în schimb, în 
meciul de la Leipzig, cehoslovacii au 
jucat dezlănțuit și cîștigînd cu 4—1 
în- fața echipei R. D. Germane, au do
vedit că merită fără drept de apel să 
lie ei cei care vor reprezenta grupa 
a IV-a în turneul din Suedia.

Cei care se temeau că turneul fi
nal se va desfășura in absența unor 
echipe care prin tradiție concurează 
la titlul mondial primesc deci o dez
mințire categorică. Cel puțin deo
camdată, dintre fruntașele fotbalului 
european nu înregistrăm nici o ab
sență mai răsunătoare. Alături de 
recentele două promovate este de no
tat prezența Angliei (în sensibilă re
venire de formă) și a Austriei, cla
sată pe locul III la trecuta ediție a 
campionatului.

Desigur viitorul poate să rezerve 
defecțiuni în rîndurile celorlalte pro
tagoniste. Să nu uităm că Italia are 
o situație dificilă în grupa a Vlf-a 
unde deocamdată se află în urma 
Irlandei de Nord și a Portugaliei, 
învinsă de ultima la Lisabona cu 
3—0 ! Este de așteptat totuși că itali
enii. cu toată scăderea de formă a- 
rătată, vor reuși un meci nul în de
plasare cu Irlanda de . Nord și învin- 
gînd Portugalia acasă, să cîștige la 
limită seria.

In schimb, situația echipei Spaniei 
este cît se poate de precară. Acumu- 
lînd pînă acum, numai jumătate din 
punctele posibile și ne mai avînd de 
jucat decît un meci- (și acesta în 
deplasare, cu Elveția) este foarte pro
babil că ea va ceda locul Scoției în 
turneul final. Aceasta deoarece sco
țienii, care sînt lideri cu 4 puncte din 
3 meciuri, joacă ultima întîlnire pe 
tQfen propriu, tot cu Elveția.

Să nu uităm de asemenea, că și 
în grupa a Vl-a situația este com
plicată, fiind nevoie probabil de un 
meci suplimentar U.R.S.S. — Polo
nia pentru desemnarea echipei califi
cate. Bineînțeles, dacă duminică Ia

tinerelului, 
fășurat un

care se urmă- 
om armonios 

destoinic, con- 
comuniste, 
inițiativa Corn-

Al treilea Congres, des- 
__¥___ an mai tîrziu, a avut o
mare însemnătate pentru dezvoltarea 
mișcării sovietice de cultură fizică. 
La acest Ccngres Vladimir Ilici Le
nin a vorbit despre sarcinile Uniuni
lor Tineretului. Indicațiile marelui 
conducător au constituit fundamen
tul istoricei hotârîri a Congresului <n 
care se arată însemnătatea educației 
fizice ca unul din elementele educa
ției comuniste, prin 
rește formarea unui 
dezvoltat, cetățean 
structor al societății

In anul 1931, din 
somolnlui. a fost înființat complexul 
G.T.O., devenit baza sistemului so
vietic de educație fizică. De-a lun
gul anilor normele acestui complex 
au fost trecute de milioane și mi
lioane de cetățeni sovietici, iar mul ți 
dintre marii sportivi ai U.R.S.S. și-au 
început drumul spre măiestrie în 
concursurile de masă G.T.O.

Comsomolul a luat parte activă 
Ia atragerea maselor largi de oa
meni ai muncii din rîndurile tine
retului spre practicarea sportului, a 
dezbătut de nenumărate ori cu prile
jul congreselor sale probleme arză
toare ale mișcării de cultură fizică. 
Comsomolul a contribuit efectiv la 
educarea generațiilor de tineri spor
tivi, însuflîndu-Ie patriotism, dragos
te de muncă, spiritul cinstei și onoa- 
rei sportive, adică toate 
mente care întruchipează 
olimpică.

Pe drept cuvînt, pentru 
merite Comsomolul a fost supranu
mit sufletul mișcării de cultură fi
zică din U.R.S.S.

acele sentl- 
nobila idee

marile sale

titlul

Varșovia polonezii trec fără „acci
dent** ultima lor întîlnire din grupă, 
cu Finlanda.

Duminica aceasta se mai dispută 
un meci preliminar, acela dintre Bul
garia și Norvegia. Rezultatul nu 
poate influența situația în clasament, 
deoarece Ungaria este aproape sigur 
calificată, avînd nevoie doar de un 
meci nul în fața Norvegiei In jocul 
pe care îl va susține pe teren propriu 
peste o săptămînă.

Nu putem omite în această trecere 
în revistă calificarea Argentinei, a 
cărei prezență compensează lipsa 
Uruguayului, echipa care de două 
ori a adus în America de Sud 
suprem

Mai sînt deci șase locuri vacante 
pentru turneul final. Cina le va com
pleta? Răspunsul îl vom avea cînd 
vor fi încheiate jocurile din cele pa
tru grupe europene amintite mai sus 
la care se adaugă și aceea în care 
joacă și echipa R.P.R. In plus, mai 
sînt de jucat meciuri între cîștigă- 
toarele grupelor africane și asiatice, 
pentru desemnarea încă unei par
ticipante. Mai exact, lista va fi com
pletă abia la 22 decembrie cînd este 
programat ultimul meci din prelimi
narii; Italia — Portugalia, la Milano.

Cupa Campionilor Europeni
la baschet începe în 1958

re
din regula meniul competiției similaSistemul de discutare este inspirat 

fotbal.
Romînia va fi reprezentată de echipa

Baschetul european a obținut o vic
torie de preț: Cupa Campionilor Eu
ropeni va fi organizată începînd cu 
anul 1958! In decembrie, la Gauting, 
cu prilejul conferinței Federațiilor Eu
ropene vor fi definitivate înscrierile 
iar la 15 martie 1958 vor începe jocu
rile acestei competiții care asigură 
baschetului european o activitate va
loroasă și de mare întindere.

Pentru a vă face o idee asupra mo
dului cum va fi realizată Cupa Cam
pionilor Europeni la baschet iată 
principalele prevederi ale regulamen
tului.

— Cupa Campionilor Europeni este 
deschisă tuturor echipelor masculine
— campioane naționale din Europa și 
din bazinul Mediteranei. Ea va fi dis
putată pe trei etape astfel:

A. Etapa preliminară (15 martie
— 15 aprilie 1958). Campioanele vor

Strălucitele victorii
în campionatul

STOCKHOLM. 30 (prin telefon).— 
Un adevărat triumf al pentatlonului 
sovietic — astfel pot fi caracterizate 
rezultatele finale ale campionatului 
mondial de pentatlon modern pe anul 
1957. Campioană mondială: echipa U- 

lgor Novikov (U.R.S.S.) campion 
mondial de pentatlon modern pe anul 

1957.

O Cunoscuta echipă 
FftTRAI sovietică de fotbal TSK 
IVIDrtL MO și.a început la 

29 octombrie turneul 
pe care-i întreprinde in Marea Brîta- 
niie întâlnind formația West Bromwich 
Albion din prima ligă a campionatului en
glez. Jocul s-a desfășurat la lumina re
flectoarelor în fața a 55.000 de specta
tori. La capătul unei dispute clîrze și 
spectaculoase fotbaliștii englezi au obți
nut victoria cu scorul de 6—5 (3—2).

ZURICH 30 (prin radio) Aseară s-a 
desfășurat în nocturnă la Zurich, al 
treilea joc din cadrul preliminariilor 
„Cupei Campionilor Europeni” dintre 
Rapid Viena și A. S. Milan. (In primul 
joc a învins Milan cu 4—1, iar în al 
dottea. Rapid cu 5—2) De data aceasta, 
victoria a revenit echipei Milan care a 
învins cu 4—2 (2—1) calificîndu-se în 
optimile de finală. De remarcat că din 
min. 13 vienezii au jucat cu 10 jucători 
deoarece înaintașul Linzânger a fost grav 
accidentat.
• Echipele de fotbal Manchester Uni

ted și Dukla Praga au căzut de acord 
asupra datelor meciurilor pe care urmea
ză să le dispute în cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei Campionilor Europeni”. 
Primul joc va avea ioc la 13 noiembrie 
la Old Trafford, terenul clubului en
glez, iar returul se va desfășura o săp
tămînă mai tîrzîu la Praga.

© Marți seara s-au 
disputat la Moseova 
două întâlniri interna
ționale de volei. In pri

mul meci echipa feminină Lokomotiv 
Moscova, campioană a Uniunii Sovietice, 
a învins cu 3—2 (16—14, 15—?, 8—15, 13—15, 
15—13) formația poloneză Gwardia Var
șovia. Intîlnirea dintre echipele mascu
line Gwardia Varșovia și selecționata o- 
rașului Sverdlovsk s-a încheiat tot cu 
3—2 (15—13, 11—15, 15—12, 5—15, 15—10) în 

favoarea voleibaliștilor sovietici.

VOLEI

campioană
fi împărțite în patru... ----- . G RSS-

R. D.
II :

Italia, 
Elveția.

zone geografice
Polonia, 

Germană, 
Ceho- 

Austria, 
Olanda;

astfel: ZONA I:
Finlanda, Suedia, 
Danemarca, ZONA 
slovacia, Ungaria, 

_ Germană,ft. F
ZONA HI: Iugoslavia, Grecia. Bul
garia, Romînia, Turcia, • 
ZONA IV: Franța, Spania, 
Portugalia, Islanda, Anglia,
Țara Galilor, Luxemburg. Meciurile 
din serii au caracter eliminatoriu, sînt 
fixate prin tragere Ia sorți și se 
dispută tur-retur. Din fiecare zonă 
se califică în turul următor cîte două 
echipe. In situația în care într-o grupă 
sînt înscrise numai două echipe ele 
se califică direct. Dacă în total se 
înscriu pînă la opt echipe turneul eli
minatoriu nu mai are loc cî se trece 
direct la /

B. ETAPA SFERTURILOR

Romînia, Turcia, Albania;
Belgia,
Scoția,

DE

Sovietice. Campion mondial:niunii
Igor Novikov (U.R.S.S), pe locul 2: 
Alexandru Tarasov (U.R.S.S ), pe lo
cul 3: Nikolai Tatarinov (U.R.SS.). 
Niciodată în istoria acestui sport o e- 
chipă n-a dominat un campionat mon
dial de o manieră atît de categorică.

Echipa Rominiei a terminat pe locul 
7, coborînd astfel o treaptă în ierar
hia mondială (după cum se știe, 
anul trecut, ia Jocurile Olimpice, e- 
chipa noastră s-a clasat a 6-a) Rezul
tatul este sub așteptări. Cu o com
portare normală, echipa noastră pu
tea ocupa finalmente locul 6 (de care 
o despart circa 900 puncte) și chiar 
5 (circa 1100 p.). Așa cum s-au pe
trecut însă lucrurile, locul 7 este expli
cabil. Viorel Manciu a început bine 
și după trei proba se afla pe locul 12. 
A fost însă slab la înot și cros. Țin
tea, dimpotrivă, a avut finișul mai 
bun, obținînd cei mai bun timp al său 
la cros. Nici unul, nici celălalt nu 
s-au prezentat însă la valoarea reală. 
Dan Ionescu a concurat pentru prima 
oară, cu acest prilej, peste hotare. A 
ob(inut punctaje corespunzătoare nu
mai la înot și cros. La căiărie s-a pro
dus accidentul care i-a adus 0 puncte, 
iar la scrimă și, mai ales, la tir, s a 
prezentat slab. Comportarea lui a 
fost influențată de lipsa de rutină.

In cea de a 4-a probă, înotul, s-au 
înregistrat rezultatele. Pe echipe: 1- 
Finlanda 2855 p.; 2. U.R.S.S. 2835 
p. ; 3. Anglia 2625 p- ; ... 5—6. Romî
nia 2565 p.; 5—6 R.F.G. 2565 p. Indi
vidual : 1. Novikov (U.R.S.S.) 3:59.1.

k life

Au este o noutate că în ultima vre
me unele reprezentative sau loturi 
sportive din lagărul păcii să nu pri
mească vize de intrare în unele țări 
capitaliste. Asemenea acte samavolnice 
au săvîrșit în ultima vreme în spe
cial guvernele Elveției și Germaniei 
Occidentale care n-au permis ca spor
tivii din țările democrate să evolueze 
pe terenurile tor. Ne este viu încă în 
minte refuzul guvernului de la Bonn 
de a acorda viza de intrare fotbaliș
tilor selecționatei orașului Moscova ca 
și al guvernului 
elvețian care nu a 
acordat vizele fot
baliștilor de la Slo
van Bratislava care 
urmau să sus

țină un meci în cadrul Cupei campio
nilor europeni cu formația elvețiană 
Grasshopers.

lată acum alte exemple care arată 
odată în plus cine sînt adevărații 
creatori ai cortinelor. Echipa Vasas 
din Budapesta a fost programată să 
joace primul meci din cadrul Cupei 
campionilor europeni la Zurich. în 
compania echipei Young Boys. Dar 
iată că meciul nu se va putea desfă
șura la Zurich, pentru un motiv cu 
care ne-a obișnuit guvernul elvețian: 
el a refuzat vizele de intrare fotbaliș
tilor de la Vasas. In urma acestui 
fapt, cete două echipe au căzut de 
acord să-și dispute meciul la 1 no
iembrie la Stuttgart, în Republica Fe
derală Germană. Dar și aici, guvernul 
de la Bonn, păstrîndu-și „principiile'’ 
ferme, dar vădit ostile pentru orice le

pe 1957/58.
FINALA (16 aprilie — 15 mai). 
Participă 8 echipe care joacă — eli
minatoriu — prin tragere la sorți, tur- 
retur (adică pe terenul propriu și al 
adversarului).

C. ETAPA SEMIFINALA (16 
mai — 15 iunie). Cele patru echipe 
din sferturi își dispută șansele după 
aceleași principii ca și celelalte etape 
(eliminatoriu, prin tragere îa sorți, 
tur-retur).

D. FINALA (16 iunie — 15 iulie). 
Cele două finaliste vor juca de ase
menea tur-retur, spre deosebire de sis
temul folosit la fotbal unde finala se 
dispută într-o singură manșă. Echipa 
care a realizat un coșaveraj superior 
din ambeie partide este cîștigătoarea 
Cupei Campionilor Europeni care este 
transmisibilă de la an la an echipei ce 
o cucerește. Fiecare jucător al echipei 
campioană a Europei primește defini
tiv cîte o cupă în miniatură iar jucă-

= 1005 p.; 2. Patarinen (Fini.) 10(B 
p.; 3. Herman (Brazilia) 1005 p. ;.l 
7. Dan .Ionescu 4:10.7=950 p. ;.... 18 
Țintea 4:23.9=885 p. ; ...31. MancB 
4:54.4 = 730 p. După 4 probe. M 
echipe; 1. U.R.S.S. 10703 p. ; 2. Sud 
dia 9724 p.; 3. Finlanda 9581 p. ; 1 
Ungaria 9315 p.; 5. S.U.A. 9287 p.l 
6. Elveția 8948 p. ; 7. Romînia 8207 ■ 
Individual: 1. Novikov 3993 p. ; 1
Tatarinov 3567 p.; 3. Korhonel
(Fini.) 3496 p.;.... 15. Manciu 310| 
p.; 16. Țintea 3076 p.; ...36. Ionescl 
2010 p. ’ I

Ultima probă: crosul, desfășurat! 
pe un traseu de 4000 m.. foarte difl 
cil, noroios și cu multe denivelări, s-l 
soldat cu următoarele rezultate: I 
Przibitski (Pol.) 14:26.8=1102 p. ; 1 
Tarasov (U.R.S.S.) 14:34.5=1078 pl 
3. Kobley (Anglia) 14:44.7=1048 p.l 
...17. Țintea 15:59.2= 823 p. ; ...25. Iol 
nescu 16:24.6=748 p. ; ...33. Mancil 
16:52.9=664 p. Pe echipe proba a fosl 
cîștigată de U.R.S.S. cu 2835 p. I 

Clasamentul general după cind 
probe a fost anunțat numai ca ordini 
a echipelor, fără punctaje: 11
U.R.S.S. ; 2. Finlanda; 3. Ungaria; 4 
Suedia; 5. S.U.A. ; 6. Elveția ; 7. Ro 
mînia ; 8. Anglia ; 9. R.F.G.; 10. Po 
lonia; 11. Italia; 12. Brazilia, apoi Da| 
nemarca, Cehoslovacia.

INDIVIDUAL: 1.
(U.R.S.S.) 4769 p.; 2.
(U.R.S.S.) 4445 p.-, 3.
(U.R.S.S.) 4348 p. Concurenții ro 
mini: 17. Țintea 3899 p.; 20. Mancil 
3768 p.; 36. Ionescu 275$ p.

NovikoA
Ta rase 

Tatarino’

BBB

gătură cu sportivi din țările soc:o2zste,| 
a refuzat să acorde vizele de intrare! 
celor 18 fotbaliști maghiarii Urmarea 
acestui refuz ? La ora actuală nu M 
știe unde și cînd va avea loc prinți 
joc dintre cele două echipe. .

O informație apărută în ziaruli 
„SPORT ZURICH** (principalul pură 
tător de cuvînt al cercurilor reacțlu-\ 
nii în presa sportivă) pune întrebarea] 
dacă fostul internațional de fotbal' 
Zlatko Ceaikovski și alți fotbaliști Iu

goslavi își vor mai 
putea continua stu
diile în R. F. Ger
mană, după ce gu
vernul de la Bonn 
a rupt relațiile 

R.P.F. Iugoslavia. A-diplomatice cu 
celciși ziar remarcă faptul că Ceai 
kovski s-a și adresat fostului său club 
Partizan Belgrad anunțînd că se va 
întoarce în curînd în țară. Firește, 
întoarcerea lui Ceaikovski la Belgrad 
este determinată în primul rînd de 
condițiile grele pe care autoritățile 
vest-germane i le-au creat în ultimele 
zile după >ruperea relațiilor diploma
tice. £

Politica acestor țări este UnpeM 
Pentru guvernele lor, sportul consti
tuie o unealtă folosită la dezbinarea 
și vrajba dintre tinerii diferitelor țări. 
Dar, orice sportiv cinstit, orice om de 
bund credință își dă seama cine sînt 
creatorii feluritelor „cortine", cine 
sînt aceia care împiedică desfășurarea 
normală a relațiilor sportive interna
ționale.

I. o.

torii echipei finaliste primesc brelocuri 
din argint cu efigia cupei.

Se menționează în regulamentul tri
mis federațiilor că echipele din bazinul 
Mediteranei care se vor înscrie în 
Cupă vor fi repartizate în diferitele zone 
alcătuite pentru etapa preliminară. 
Toate măsurile p'rivind organizarea a- 
cestei grandioase competiții vor fi 
luate de comisia Cupei Campionilor 
Europeni care va fi constituită la 
Gauting. Toate cheltuielile privind or
ganizarea sînt suportate de echipa- 
gazdă care va fi primită — la rîndul 
ei — în meciul retur. In ceea ce pri
vește fixarea datelor, echipa care a 
fost trasă întîia din urnă are dreptul 
să aleagă prima dată.

Și acum, ultima chestiune: cine va 
reprezenta tara noastră în Cupa Cam
pionilor? Răspunsul ni-1 va da campio
natul care se termină chiar în săptă- 
mîna începerii — oficiale — a Cupei. 
Un motiv în plus pentru echipele noa
stre de a lupta pentru o comportare 
cît mai bună și, implicit, pentru locul 
întîi.


