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Preliminariile camnio^iiliii mondial de fotbal

M îine la Belgrad, meciul decisiv 
Iugoslavia — Romînia k O întilnire foarte grea pentru reprezentanții noștri, care 
merg cu două șanse contra una k Interes enorm în cele două 
țări, ca și in cercurile sportive internaționale k , Jocul nu-i 

dinainte cîștigat“ scrie presa greacă
laEmoție 

București, 
sportivă din

Belgrad, emoție la 
emoție în 
Romînia și

lumea 
Iugo-

tive și selecționatele de juniori, 
la București echipele secunde, 
m ultimele meciuri in(emațio-

din meciul Rominia-lugoslavia disputat la 29 sep-Imagine
tembrie la București (1—1). Beiin a reușit să respingă balonul 
in ultimă instanță, înaintea lui Beara care apucase să iasă 
din poartă, și a lui Petschowski, care abia a mai avut timp.

să întindă piciorul pentru a jena măcar pe Belin

slavia interes explicabil și in 
afara granițelor acestor două 
țâri! In aceste zile, întreaga a- 
tenție s-a concentrat spre im
portanta și decisiva întilnire de 
fotbal de mîine de la Belgrad: 
Iugoslavia—Ronunia, în cadrul 
preliminariilor camponatuliiî 
mondial.

La 7 săptămâni distanță, fot
baliștii romîni și iugoslavi se 
confruntă din nou și tot pe trei 

fronturi. La Belgrad se intîl- 
pesc primele echipe reprezenta-

(Foto: L. TIBOR) 
nale din acest an ale fotbalu
lui romînesc și iugoslav.

Nici nu mai este nevoie să 
ratăm de ce partida dintre 
chipele naționale A domină 
ceasta triplă întilnire romîno- 
iugoslavă și chiar ziua de 17 
noiembrie pe plan internațional. 
Al 2G-Iea joc Iugoslavia—Ro
mînia coincide cu unul dintre 
cele mai importante meciuri 
din cariera acestor echipe na
ționale. De rezultatul lui depin
de calificarea unei echipe sau

a- 
e- 
a-

a celeilalte pentru turneul fi
nal al campionatului mondial 
de fotbai din Suedia cum re
zultă foarte limpede din situa-

(Continuare în pag. 5)

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAI

Organ al Uniunii de cultură fizică și sport din R. P. Romîna
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Succes deplin

Primei conferințe
cu specializarea atletism!

a profesorilor de educație fizică

In sala de marmură a Casei 
Scînteii din Capitală se inaugu
rează astăzi dimineață prima 
conferință pe țară a profesori
lor de educație fizică cu speci
alizarea atletism, privind dez
voltarea atletismului în învăță- 
mînt. Inițiativa Ministerului In- 
vățămintului și Culturii, care 
organizează această conferință 
în colaborare cu U.C.F.S. și 
comisia centrală de atletism, 
este deosebit de importantă și 
mer.tă a fi subliniată in mod 
cu totul special.

In cadrul acestei conferințe 
vor fi reuniți cei mai buni din
tre profesorii de educație fizi
că, profesori care își dedică cea 
mai mare parte a preocupărilor 
dezvoltării atletismului în șco
lile în care funcționează. In 
plus vor fi invitați și o serie de 
tehnicieni din domeniul culturii 
fizice, șefii secțiunilor de învă- 
țămînt și cultură regionale, ins
pectorii metodiști de educație 
fizică regionali, diverși antre-

nori și sportivi fruntași. Toți s- 
ceștia, începînd de azi dimi
neață se vor număra printre 
participanții la lucrările confe
rinței, și după ce vor audia 
două referate foarte importante 
vor lua parte la discuții, adu- 
cîndu-și, pe baza bogatei lor 
experiențe, contribuția de seamă

la rezolvarea cu succes a sar
cinilor care le stau in față: lăr
girea bazei de masă a atletism
ului, plin angrenarea unui nu
măr cit mai mare de elevi în 
practicarea organizată și con-

(Continuare în pag. 4)

Care vor fi noii camoioni

KliGBl

La Fabrica de confecții „Gh. Gheorghisi-!>ej“

Colectivul sportiv și-a ales
Tare ar fi dorit Ștefan Ni

colae să spună șl el ce avea 
pe suflet. A, dar nu știți pro
babil cine este Ștefan Nicolae. 
Să vi-1 'prezentăm : un munci
tor croitor la Fabria de con
fecții Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
om harnic, priceput în meseria 
lui, deși n-ai crede-o văzînd cit 
e de tînăr. Iar „of“-ul lui : 
în fabracă se face prea puțin 
sport, cu toate că, în linii mări, 
activitatea colectivului sportiv 
al Fabricii de confecții putea 
fi considerată ca mulțumitoare : 
1.300 membri înscriși în co
lectiv, cîte 1000—2000 de par
ticipant la competițiile de ma
să, echipa de handbal-fete cam
pioană regională, o secție de 
gimnastcă fruntașă pe Capi
tală, o echipă de fotbal promo
vată anul acesta în categoria 
C... Totuși, Ștefan Nicolae ar 
fi vrut să spună anumite lu- 
anuri care nu reprezentau, de 
altfel, doar părerea sa ci și 
a lui Petrișor Nicolae, a Stan- 
căi Roșu și a altor mulți mun
citori din întreprindere.

Dar ocazia n-a întîrziat să 
se ivească, iar din momentul 
în care au citit Hotărîrea par
tidului și guvernului cu pri
vire la reorganizarea mișcării 
sportive, toți cei în cauză au 
înțeles că li se va oferi prile
jui nu numai să-și spună păsul, 
dar să și pună umărul la îm
bunătățirea unei activități pe 
care ei o socoteau — și poate 
că nu fără temei — necores
punzătoare posibilităților reale. 
Intre timp însă s-au petrecut 
multe lucruri. In fabrică au 

^apărut afije care îndemnau oa- 
meriii să se înscrie în noua or-

ganizație a sportivilor, Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport, iar 
cîteva sute de salariați și sala
riate au urmat acest îndemn. 
Apoi, cercurile — care urmau 
să-și înceteze curînd activita
tea, — au inițiat alegerea de- 
legaților la conferința colecti
vului sportiv (este normal, 
într-un colectiv atît de mare nu 
era posibil să se realizeze o 
adunare a tuturor membrăor). 
Și, în sfîrșit, conferința...

Mulțumiți că au prilejul să-și

spună părerea în fața organu
lui superior de conducere a co
lectivului sportiv — adunarea 
generală — și Ștefan Nicolae 
și mulți alți tovarăși de muncă 
au luat cuvintul. Fără a nega 
realizările obținute, ei s-au o 
prit însă îndelung asupra lip
surilor care au împiedicat ac
tivitatea sportivă să se ridice 
la nivelul cuvenit într-o între
prindere fruntașă pe ramură 
de producție. „Este inadmisibil

(Continuare in pag. 2)
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Vor egala elevii
Printre numeroasele forme de 

angrenare a tineretului școlă
resc în activitatea sportivă se 
numără și școlile sportive de e- 
levi. Dotate ou material spor
tiv de calitate, cu baze sporti
ve și cadre tehnice specializa
te, aceste adevărate ateliere se 
ocupă de creșterea măiestriei 
sportive a tineretului studios, 
aducînd im prețios aport la îm
bunătățirea valorii performanțe
lor și recordurilor școlare. De 
altfel, rolul educativ pe care îl 
au aceste școlj este evident. E- 
levii găsesc aici posibilita
tea de a practica sportul pe 
care l-au îndrăgit, sub îndruma
rea unor profesori «jnoscuți 
(uneori sportiv; fruntași ai dis
ciplinelor sportive respective). 
De asemenea, părinții au certi
tudinea că copiii au o activi
tate extrașcolară dirijată, iar

conducătorii

de gimias- 
ilcă ai tării?

In cadrul con
cursului de baraj 
pentru „individua
lele" de gimnasti
că, numele Ilenei 
Petroșanu s-a si
tuat, intr-unui din 
clasamentele fă- 
oute după fiecare 
aparat, pe locul I. 
Aceasta o reco
mandă ca una 
dintre pretendente
le la titlu. lat-o 
în fotografia
față execuți nd un 
corect stînd 
mîini.
(Foto: L. TIBOR);

• La 10 decembrie la Bru
xelles: Romînia întîî- 
nește o selecționată a 
Europei.

Zilele trecute a sosit ain par
tea Federației belgiene de 
"ujștn o telegramă, prin oare 
aceas'a anunță forțările noas
tre de specialitate că în ziua 
le ld decembrie rugbiștii din 
echipa. Rom în iei vor primi la 
Bruxelles riposta unei verita
bile selecționate europene. In 
acest meci, care va avea loc 
în nocturnă pe stadionul Hey- 
sel. selecționata Europei va 
prezenta o echipă în care vor 
figura 8 jucători belgieni, 2 
olandezi, 2 englezi și 3 fran
cezi.

H4LTERF

de

pe

(Citiți reportajul
în pag. 2)

,Se va face reorganizarea la 
sportive 
efectua 

i cind?” 
le-am 

vreme.

»»’
nivelul colectivelor ; 
școlare?" „Cum se va 
această reorganizare și 
Iată întrebări pe care 
auzit deseori în ultima

vizitind școlile de cultură ge
nerală sau întîlnindu-ne cu e- 
levi pe diferite terenuri de 
sport. Le-am promis atunci un 
răspuns iar acum... ne ținem de 
cuvînt.

faima sportivă a profesorilor lor?
PRIMA ACȚIUNE: ÎNSCRIE
REA MEMBRILOR IN U.C.F.S.

• Două recorduri mon
diale ale sportivului so
vietic R. Cimișkian.

TEHERAN, ÎS (Agerpres). —
Zilele trecute cu ocazia unei 

tentative de record mondial 
desfășurată la Teheran, halte
rofilul sovietic R. Cimișkian 
(categ. semi ușoară) a doborît 
două recorduri mondiale. La 
stiti.t ,.smuls" el a realizat
110.5 kg Iar la stiliul „aruncat**
143.5 kg (AgerpresL

N4TAȚIE
• Hans Zierold la Bucu

rești
Se duc tratative pentru o 

întâlnire internațională de na- 
tațăe între reprezentativele o- 
rașelor București și Leipzig 
care va avea loc la bazinul 
Floreasca între 6 și 8 decem
brie. întrecerile vor cuprind® 
probe de înot, sărituri, polo 
pe apă și înot artistic. De re
marcat prezența în rî nd urile 
formației germane a vak>rosu- 
lui înotător Hans Zierold, re
cordmanul Europei în pnoW> 
de 2C0 m. fixture

FOTB4L
• Un adversar pentru Is

rael.

profesorii și directorii școlilor 
primesc un ajutor efectiv prin 
faptul Că școlarii sînt discipli
nați și bine pregătiți și astfel 
la campionatele școlare vor pu
tea reprezenta 
lor.

Este clar că 
țiurii cu greu 
mul spre școlile sportive de e- 
levi. lată de pildă în București 
funcționează pe lingă școala 
medie nr. 17 ..Matei Basarab“o 
astfel de școală condusă de 
prof. R. Spiresou. Tinerii spor
tivi găsesc aici îndrumarea pro
fesorilor R. Pcxfl3ha, 1. Avram 
(gimnastică), C. Spiridon (at
letism), Fr. Spier (handbal),
V. Tibaou, Violeta Zăvădescu 
(bascliet), N. Schreiber (volei).
VI. Agarici, Șt. Dănescu (nata- 
ție), V. Mociani (canotaj) și 
alții. Stadioanele „23 August1*. 
Republicii, TmerefitilJi. sălile

ci cinste școlile

Ciiifi în corpul ziarului
• Din lumea baschetului.

... (pag. 2)
• In fiecare simbătă — rubrică de de

sene satirice.

• Mîine vom cunoaște 
1957 la rugbi.

(pag- 3) 
campioana pe

• Dinamo 
turneul

(pag- 3)
București-Dinamo Moscova în 
internațional de polo.

(pag- 4)

Ultimele noutăți în legătură cu jocurile 
C.C.A.—Borussia Dortmund.

(pag- .5)
Cel mai mare succes al halterofililor 
sovietici.

(pag- 7) _
Campionatele internaționale de scrimă 
ale R.P.R. ' (pag. 8)
O importantă hotărîre în domeniul or
ganizării mișcării sportive din Uniunea 

Sovietică. (pag- 8)

Floreasca, Recolta, bazinul aco 
periț FToreaSca și complexu' 
.,Dante Gherman*1 precum ș* 
multe alte săli și terenuri repar, 
tizate aceste; școli își așteaptă 
oaspeții. Impărfiți în grupe de 
cîte 25—30, elevii sînt atent 
supravegheați și îndrumați d'( 
către colectivul de profesori 
așa îneît după cei trei ani de 
activitate în cadrul școlii tine 
rii să pcxată obține calificativii’ 
de instructori și poate și pe a 
<-e!a de sportivi fruntași.

Păcat numai că față de toate 
aceste condiții profesorii de e 
dacație fizică și unii elevi ma
nifestă destulă indiferență, ia' 
grupele școlilor sportive de e- 
levi numără încă prea puțin: 
membri față de posibilitățile <■ 
xistente.

De aceea adresăm elevilor di: 
Capitală un îndemn care sîntem 
siguri că nu va răsuna zadar 
nic: VENITI IN ȘCOLILE
SPORTIVE DE ELEVI. VALO. 
R.F1CAȚI-VA APTITUDINILE 
SI NOȚIUNILE CĂPĂTATE I' 
ORELE DE EDUCAȚIE FIZI 
CA ȘI TN CELE DE COLEC
TIV URMIND CIJRSURILF 
ȘCOLILOR SPORTIVE!

La fel de siguri sîntem cS 
profesorii de educaț’e fizică dip 
toate școlile Capitalei vor înțe
lege că perfecționarea unui e- 
lement în cadrul școlii sportive 
de elevi nu va scade cu nimic 
meritul lor de a-1 fi descoperit 
și-i vor sfătui pe cei mai talen
tul’ elevi să se înscrie în aceste 
școli.

Reorganizarea colectivelor 
sportive școlare durează pînă 
la sfirșitul acestui an și constă 
de fapt in înscrierea membrilor 
în U.C.F.S. și alegerea noilor 
organe de conducere ale colec
tivului. Avînd in vedere că la 
alegeri nu pot part'cipa decit 
membrii U.C.F.S. este de la

(Continuare în pag. 2)

F.I.F.A. a anunțat federa
țiile d* fotbal interesate că 
la 38 noiembrie va avea loe 
tragerea ta sorți a eebipet 
(dintre cele clasate pe locul 
doi în clasamentele grupe
lor preliminarii din zona eu
ropeană) care urmează să 
susțină un dublu meci ctt 
Israel, pentru a thsemna a 
16-a țară calif ies tl pentru 
tiMTHui final al ramplonatu- 
kii mondi?! din Suedia. Fe
derații!? visate sînt datoare 
să comunice dacă vor să 
participe sau nu la aceastk 
tragere la sorti.

2=

Meci greu la Belgrad

— Ei... ce facem ?
—. Știu și eu?... Personal, rn-aș mulțumi și cu meci nul,



Din lumea baschetului Care vor fi noii campioni de yî nnssM ? j tării ?
B Reprezentativa Turciei deplasează la București 
cea rwaî bună formație e Ah fost alcătuite echipele 

noastre A si de tineret
• Vă auunțatn din 

{timp! Cînd vă alcătuiți 
programul săptămînii 
Viitoare nu uitați să tre
ceți partida taternațio. 
nafă efe baschet Romi, 
mia — Turcia care va 
•avea toc în sala Flo- 
reasca duminică 24 no. 
iembri® ora 19. Cu> a- 
ee’sț prilej reprezentati
va- masculină a țării 
noastre reapare în fața 
spectatorilor bucureșteni 
«u care nu s-a mai îrr_ 
lîilintt de aproape șase 
Jta«. adică din Juna maf, 
■de la jocul cu echipa 
Uniunii Sovietice. Oas
peții noștri, baschetba. 

liștii turci, evoluează pen
tru prima oară — în 
formație de reprezenta
tivă — la București. Ei 
«alcătuiesc una dintre e. 
■efoipete naționale apre. 
erate pe continent pen
tru jocul spectaculos pe 
care îl oferă. Este un 
punct sigur cîștîgat pen. 
teu partida de la 24 no
iembrie. Dar nrr este 
Turma; atît. La ultimele 
campiona te europene de 
la Sofia ne-am dat sea
ma îufr-o serie de 2-3 
partide, că echipa Tur
ciei este wn adversar re- 
diftabil pwitrtr orice e. 
chipă. Naționala Polo
niei a scăpat „ca prin 
urechile acului” de eîi. 
minarea din turneul fi. 
na] în prima partidă a 
calificărilor cînd echipa 
Turciei a condus-o mul
tă vreme și a pierdut 
pe greșeli elementare de 
apărare. Concluzia? Meciul naționalei 
noastre — mai ales că va fi primul 
din turneul de trei jocuri pe care 11 
va efectua reprezentativa Turciei —■ 
este destul de greu și nu trebuie pri 
vit cu ușurință. Mai ales că echipa 
Turciei, care va sosi cu avionul — via 
Belgrad, — în ziua de 22 noiembrie, 
deplasează cel mai bun îot, în frunte 
cu YACIN GRANIT, căpitanul echipei, 
de 60' de ori internațional. De notat 
că Granit a fost acum- doi ani unul 
dintre jucătorii de bază ai echipei 
franceze Racing Club Paris la care a 
jucat în timpul stadiile». Afară de el, 
latul turc mai cuprinde o serie de 
valoroși jucători ca ALTAN DIN-CER 
(de 48 ori internațional}, ERDOGAN 
KARABELAN (de 30 de ori interna
țional), TURBAN TEZOL (de 52 de 
ori internațional) etc.
• Echipa noastră a început de 

acum două săiptămîni antrenamentele 
pe care le efectuează sub conducerea lui 
ALEXANDRU POPESCU. Iată lotul: 
FOLBERT (care reintră cu acest pri
lej în națională), NEDEF, NICULES- 
CU, FODOR (CCA), NAGY (care re-

Colectivele sportive șco are în prag de alegeri
(Urmare din ptrg. 1)

«ine înțeles că în cadrul campaniei 
de pregătire cel mai important rol ii 
joacă tocmai această acțiune. ÎN
SCRIEREA IN U.C.F.S. A ELEVI
LOR SI A PERSONALULUI DIDAC
TIC SI ADMINISTRATIV >3 VA 
FACE PE BAZA UNEI ADEZIUNI 
COMPLETATE DE CEL CE DOREȘ
TE SA FACA PARTE DIN U.CJF.S. 
Ca și în cazul celorlalte colective 
sportive, adeziunea se predă secre
tarului colectivului sportiv. Acesta le 
va supane periodic aprobării consiliu
lui, va întocmi caietul d evidență a 
membrilor U.C.F.S. și Ic va înmîna 
taloanele care le vor da dreptul de a 
participa la alegeri.

Este clar că înscrierea membrilor 
în U.C.F.S. trebuie precedată și 
însoțită de largi acțiuni ea 
caracter propagandistic și competițio- 
nal. pentru a da întregii campanii un 
caracter sărbătoresc și pentru a atra
ge Interesul maselor de elevi și a le 
îndemna să se înscrie în LFC.F.S. In 
acest scop trebuie folosite gazetele d» 
perete și colțurile sportive, amena
jarea unor vitrine cu fotografii ți tro
fee sportive a unor panouri cu fofeo- 
tU’^fWe e,ev;lor fruntași în snort și lAa 

învățătura etc. In toate aceste acțiuni
SPORTUL POPULAR 
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Bucureșterrii n-au mai văzut „ia lucru" echipa 
noastră reprezentativă masculină, tocmai din 
luna mai tind a învins redutabila reprezentativă 
a Uniunii Sovietice. Imaginea noastră redă de 
altfel unul din momentele de mare luptă; Rădu- 
canu încearcă să tragă la cos în ciuda apărării 
foarte strînse făcute de Semlonoc și Zubkoc..,

La 24 noiembrie, cei mai buni baschetbaliști 
romtni vor reapare însă în fața spectatorilor, de 
data aceasta în compania reprezentativei Turciei.

(Feto: L. TIBOR)

intră în naționaăă), RADUCANU, PO- 
POVlCr. SPIRIDON (DINAMO BU
CUREȘTI), CUCOȘ, COSTESCU 
(LOCOMOTIVA P.T.T.), NOVACEK 
(ENERGIA BUCUREȘTI), W1LTFERT 
(ENERGIA CLUJ). Notăm — ca un 
aspect negativ — că săptămina aceasta 
lotul nu a făcut decît un singur an
trenament din lipsă de sală. Se impu
nea mai multă operativitate și pre
vedere în această direcție mai ales 
că timpul de pregătire este destul da 
scurt. Lotul de tineret care va juca 
la 26 noiembrie la Tg. Mureș cu echi
pa Turciei a fost alcătuit la propune
rea antrenorilor A. PREDESCU și C. 
RIEGLER, astfel: THILL, HOFMANN. 
VANYA, SUHAI (DINAMO ORA 
DEA), NOSIEVICI, BARAU, IONES- 
CU, J. (PROGRESUL MIC), Dl- 
NESCU.NEDELEA, PRUNCU (CCA), 
BARBULESCU (DINAMO BUCU
REȘTI), BORCESCU (ENERGIA 
BUCUREȘTI), TOTH, MITTEL. 
MAN, BUZAN (DINAMO TG. MU
REȘ). Oaspeții susțin a! treji? a 
meci la 27 noiembrie în compania 
selecționatei orașnlni Tg. Mureș.

consiliile colectivelor sportive școlare 
trebuie sa solicite ajutorul direcțiu
nilor școlilor și al profesorilor de e- 
ducațre fizică.

In cadrul pregătirilor generale pen
tru alegeri va trebui de asemenea 
prelucrată Hotărîrea C.C. al P.M.R, 
și a Consiliului de Miniștri cu privire 
la reoganizarea mișcării sportive iar 
principalele sale prevederi trebuia 
popularizate prin toate mijloacele agi
tației vizuale.

PREGĂTIREA DARII DE SEAMA
De seriozitatea cu care va ti alcă

tuită darea de seamă, de profunzimea 
cu care vor fi tratate principalele pro
bleme ale activității sportive școlărești 
depinde în bună măsură succesul ale
gerilor pentru că așa cum va suna 
..torni]'’ dării de seamă, așa va fi și 
, muzica’' discuțiilor din adunarea ge
nerală. In acest scop trebuie sprijinite 
consiliile colectivelor în alcătuirea li
ne» dări de seamă scurte, care să îm
brățișeze însă în spirit critic, toate 
aspectele importante ale activității 
sportive din școală (munca secțiilor 
pe ramură de sport, realizarea calen- 
damhrr sportiv și a angajamentelor 
privind numărul de purtători de in
signă G M A. și de soorfvi rt’S’IV-t' 
a "rens. tăriile șf starea bazelor sporti
ve. munca de propagandă și educație 
etc.). Ultima acțiune din cadrul pre

Este un lucru intraț în tradiție ca 
într-una din sîmbetele lunii noiem
brie, sportivii fruntași, antrenorii, 
spectatorii și arbitrii să se întîlnească 
în sala Floreasca pentru a lua parte 
la ultima reuniune importantă a anu
lui și pentru a desemna pe cei mai 
bun gimnast și pe cea mai bună gim
nastă a țării. Tradiția, în acest an, a 
lost puțin ignorată de către organiza
tori și în tocul sălii Floreasca, campi
onatele au fost „mutate” la sala Di. 
namo (scrima a fost mai 
vrednică de astă dată și a 
ocupat obfșmnta sală gazdă a 
întrecerilor republicane). Iată deci 
o primă noutate a actualelor campio
nate. Mai sînt însă și alte noutăți. Pe 
acestea vi le face cunoscute antre- 
«loarea de stat Maria Petrescu :

, Sala fiind mai mică, numărul bri
găzilor de arbitri a fost și el redus. 
Băieți vor lucra la 3 aparate deodată, 
iar fetele la două, ceea ce constituie 
și un lucru pozitiv: va fi mult mai 
ușor de urmărit evoluția la 5 aparate 
în loc de 10. cum se obișnuia în 
alți ani

Arbitrajul feminin a suferit mici 
schimbări, tot în bine. Brigada va fi 
alcătuită din 6 arbitre. Cinci dintre 
ele vor acorda notele obținute de fie
care gimnastă, iar una va confrunta 
exercițiul prezentat cu cel predat în 
scris la inspecția de specialitate și 
care, în prealabil a fost valorificat. 
Aceasta din urmă are datoria să a- 
nunțe la sfirțîtul exercițiului baremul

Voința Timișoara campioană fam'alnă la pop ce
întrecerea celor mai bune echipe fe

minine de popice din țară a luat sfîr
șit joi seară la PIoești. Titlul de 
campioană republicană pe 1957 a re
venit echipei Voința Timișoara de de
parte cea mai bună lormațîe a tur
neului final, care în ultima partidă a 
concursului a întrecut pe Voința Cluj 
cu scorul de 2205—2099 p. d., după 
ce în prima zi depășise pe Voința Si
biu cu 2137—2084 p. d. AI treilea 
m-eci ai turneului, între Voința Sibiu 
și Voința Cluj a revenit sibiencelor 
(2123—2007) care astfel s-au situat

ACUM, TOATA ATENȚIA
HANDBALULUI DE SALA

Ultimele jocuri de handbal de cîmp 
s-au consumat. După 11 etape, cu 
jocuri mai disputate și mai palpitante 
decît ne-am fi așteptat, lacrtiriie s-au 
liniștit și până la 19 marii: 1958 
handbalul de cîmp a trecut la ...ier
nat. Nu trebuie să credeți însă că, 
prin aceasta, handbalul va dispare 
din actualitatea sportivă o perioadă 
de timp atît de lunga. Nu se va in 
tîmpla acest lucru, deoarece în tecul 
handbalului de cîmp va reveni pe 
primul plan handbalul de sală o re
centă pasiune a spectatorilor din di
ferite centre ale țării și m special 
din București, unde acest sport a cu
cerit simpatii unanime.

Ce vom vedea în acest sezon? O 
serie de competiții interesante și — 
din păcate—nici un joc internațional. 
Deci acestei prezentări a programu
lui de activitate in handbal de sală îi 
va lipsi un capitol, acela al jocurilor 

gătirilor constă în mobilizarea mem
brilor U.C.F. S. cu cel puțin 5 zile 
înaintea datei fixate pentru adunarea 
generală, aducîndu-lî-se la cunoștința 
ziua, ora, locul și ordinea de zi a adu
nării.

IN ZIUA ALEGERILOR
Adunarea generală, formată din 

membrii U.C.F.S. ai școlii, va alege 
din mijlocul ei un prezidiu care va 
conduce lucrările. Președintele colec
tivului sportiv va da citire dării de 
seamă, apoi se va da cuvintul partl- 
cipanților, pentru discuții. După epui
zarea acestui punct din ordinea de zi 
prezidiul va desărcina vechiul consiliu 
al colectivului și, după o scurtă expu
nere a indicațiilor respective se va 
trece Ia alegerea membrilor în consi
liul colectivului sportiv, în comisia «U 
revizie și a delegaților la conferârt» 
raională (orășenească) a U.C.F.S. In 
termen de cel mult 24 de ore, consi
liul non ales se va întruni pentru con
stituire și repartizarea sarcinilor fie
cărui membra și pentru alcătuirea pla
nului de muncă al colectivului sportiv.

Firește colectivele sportive școlare 
vor pr'r.r? Ia vreme instrucțiuni naa: 
deta’î’t; *n legătură cu toate aceste 
prah’eme. Am socotit însă că, publi- 
c’nd acum aceste r-«dt»ri. vom da un 
răspuns mai prompt întrebărilor amin
tite. 

de la care pornește arbitrajul. Atît 
arbitrajul, cît și compoziția exerciți- 
ilor liber alese, sînt adaptate noilor 
amendamente tehnice, mult mai severe 
ca cete dinainte”.

— Ce cer în plus, față de ve
chie amendamente tehnice. cele 
noi?

..Atît la sol eît și la bîrnă. exer
cițiul trebuie să cuprindă tin element 
artistic și unul acrobatic de mare di
ficultate. Lipsa unuia dintre ele atrage 
după sine pierderea a două puncte. 
„Solul” trebuie să aibă neapărat un 
sfîrșit greu. La paralele. în afară 
de elementul greu, cu lăsarea prizei, 
care era cerut și de către vech ie a- 
mendamente, exercițiul trebuie să 
mai cuprindă o legare de 3 elemente 
grele. Lipsa unuia dintre aceste ele
mente este penalizată de asemenea 
cu două puncte. La sărituri, nimic 
nou*.

— Spuneți-ne. vă rog, dacă 
toate componentele lotului republi
can și-au schimbat exercițiile 
liber alese ? In cazul acesta cum 
se anunță lupta pentru titlu ?

.,Nu există nici un exercițiu liber 
ales care să nu fi suferit vreo modi
ficare, fie radicală, fie constînd numai 
din introducerea a unuia sau a două 
elemente noi. Tocmai de aceea, lupta 
pentru titlul de campioană va fi mai 
mult decît dirză. Tocmai mă întreb 
dacă și în acest an, așa cum ne-am 
obișnuit de mulți ani încoace la sfîr- 

pe loom 2 î . ciuuniciit. Remarcăm 
că o serie de jucătoare r.u avut com
portări me rit or if, în cadrul finale; 
campionatului. Este vorba în primul 
rînd de Wilhelmina Bessinger (Vo
ința Timișoara) care a reușit frumoa
sa performanță de 410 p. d., de cole
ga ei die echipă Maria C-arpoș (394 
p. d), de Salomeea Popa (Voința 
Sibiu) 391 p. d. și altele.

1. Gpre seu 
corespondent

internaționale disputate la noi în ța
ră. In schimb va fi foarte cuprmză 
teare la celelalte capitole.

Să începem cu calendarul intern. 
Spre deosebire de ceilalți ani în acest 
sezon concursul republican de hand
bal de sală se dispută după o formu
lă nouă. întrecerile au început Ia 1 
septembrie prin disputarea fazei de 
raicn. Cea de a doua etapă a concur
sului se va desfășura între 16 no
iembrie șf 26 ianuarie în centrele de 
regiune resemnate de U.C.F.S. regio
nale. Etape1: f’nafe ale concurenta? 
republican de handbal de sală vor a- 
vea loc, la București în sala Floreas
ca, pcn’.-u băieți între 7 și 11 februa 
rie și pentru fete între 11 și 16 fe
bruarie.

In afara acestei competiții care 
poate fi considerată drept un verita
bil campionat repuHkan, sezonul de 
handbal de sală va mai cuprinde și c 
competiție rezervată echipelor de ju
niori: „Cupa Orașelor”, ale căre’ 
jocuri vor avea loc la sfirșîtul aces 
tei luni în București. Au fost invitate 
să participe următoarele echipe. MAS
CULIN: București. Timișoara, Sighi
șoara, Botoșani, Rm. Vîlcea (seria 
I). Sibiu, PIoești. Orașul StaBn, 
Odorhei (seria a Bl-a) ; FEMININ : 
București, Sighișoara, Sibiu Tg. Mu
reș (seria F), Orașul Stalrn, Bistri
ța, Timișoara. PIoești (seria a Il-a). 
Jocurile preliminarii sînt programate 
între 27 și 29 noiembrie cu excepția 
seriei unde srnt cinci echipe (aci jocu
rile se dispută între 25 și 29 noiem
brie), iar finalele în ziua de I de
cembrie.

Cit privește problema activității in- 
ternafîonate, despre ea înir-umrl din 
numerele viitoare.

Rezultate slabe la atletism în cadrul Ic [iadei
in cea. de a doua zi a Iceîiadef re

zultatele de atletism nu au depășit 
med ocrul, aceasta mai mult din ca:;, 
za piste; mor și a timpului rece. Rezu. 
țațele tehnice sînt următoarele: 
m. g. : E. Streza 12,4 ; 800 m. plat ' 
Puică I. 2:04,4 ; 110 m. g.: V. Cio.» 
15 9; suliță f: A. Mărcrtfescu 34,?- 
ni; greutate f: A. Niculescu 9,82 iț1. 

șitul Inr.eterii locul cel mai înalt al 
podiumului de premiere va fi din nou 
„ocupat" de Elena Teodorescu. Este 
un mare semn de întrebare. Valoarea 
exererțiilor liber alese a crescut atît 
de mult la majoritatea gimnastelor, 
incit cunoscuta noastră campioană 
trebuie să depună serioase eforturi 
pentru a-și înscrie și de data aceasta 
numele pe lista campioanelor republi
cane. Și același lucru îl pot spune și 
pentru băieți, Andrei Rerekes este 
un nume foarte des citit pe lista cam
pionilor. Se va păstra oare tradiția? 
Rămîne de văzut 1“

Carfi noi
m librarii

Colectivul sportiv 

și-a ales conducătorii
(Urmare din pag. 1)

să nu avem o bază sportivă a noas
tră'... „De ce gimnastica de produc
ție se tot experimentează de vreun 
an și nu se extinde In toate sectoa
rele?'... „Oare ne putem declara 
mulțumiți cu rezultatele din sportul 
te masă?" ,.Unii sportivi de frunte, 

•și în special fotbaliștii de categorie 
C au începui să se creadă vedete, îți 
neglijează producția, provoacă scan
dat pe teren, făcîndu-și de rîs tova
rășii de muncă!" „De ce fac sport 
atît de puține femei din fabrică?".

Așa că oamenii care au lost aleși 
aseară în noul consiliu al colectivului 
sportiv al Fabricii de confecții au la 
ce reflecta, au pentru ce să ceară 
sprijinul membrilor U.C.F.S., al orga
nizațiilor de masă din întreprindere, 
al direcțitmit. Oamenii și-au manifes
tat încrederea în noii aleși. Sîntetn 
convinși că aceștia, la rîndul lor, 
se voc strădui să răspundă încrederii 
prin muncă rodnică...

îna.ț,;H_ f: Muner E. i,.. m; pră
jină: M. Răuțofu 3,70’ m;’ disc b.r L. 
Piipden 41 01; lungime b: bcbnutzM. 
6,18 m ; 200 m b: Da n Gb. 23,6; 
etoom: T Cartacaj 35S0. staleie: 
4X100 m f — anul IV 53 ". 4X400 
»n b p anul IV

Valent n r* ossu 
coieaționâuU



Arbitraj
Di set, ți fo ordinea zilei în volei

„strîns", „larg" sau pur și simplu 
regulamentar ?

înaintea ultimei etape în campionatul de rugbt 

Miine vom cunoaște campioana pe 1957: 
Locomotiva sau C.C.A.?

Interviu cu tov. Alexandru Gruia, vicepreședinte al Federației Internationale de Volei

„Oricum, numai arbitraj bun să 
fie" !

Răspunsul aparține tov. Al. Gruia, 
prezent în modul cel mai firesc cu 
putință printre cei solicitați să-și spu
nă părerea în cadrul anchetei între
prinsă de noi. Dubla sa editate în 
materie — vicepreședinte al Federa-

ativa ziarului „Sportul popular" și 
cred că va ajuta să punem capăt ar
bitrajelor slabe din ultima vreme".

— Deci sînteți de acord cu noi că 
arbitrajele sînt slabe, nu ?

— Evident că da. Totul a purces din 
libertatea pe care ultimul Congres al 
Federajiei Internaționale a cons;m;it

„lată. — de pildă — o situație in care intervenția curajoasă a jucătorului 
și plonjonul său, ce încheie o deplasare rapidă in poziție joasă, nu trebuie 
totuși să-l facă pe arbitru 

dacă această
ției Internaționale de Volei 
bru în comisia internațională 
tri din sînul acestei Federații — face 
desigur ca opinia tov. Al. Gruia să 
constituie de fapt un punct de vedere 
oficiat și trrtr.t ca atare cu toată se
riozitatea. Pe care, bineînțeles că 
n-o exclude de loc tonul glumeț al in
troducerii...

„Serios vorbind, ne-a spus dînsut, 
problema e mult mai simplă decît 
pare. Consider însă binevenită im'ți-

să nu fluiere eventuala dublă" sau „ținută", 
greșeală
și mem- 
de arb-

Măsuri binevenite

• Partidele «ierbi ale camp iernatului: Locomotiva Gft. 
Roșie — Energia I. S. P. și Dinamo — C. C. A. in |MO 
gram cuplat « Cine va retro- ,
grada ?

Era o vreme — și nu prea înde
părtată — cînd campionatul de rugbi 
se juca între două sau cel mult trei 
echipe, iar formația care urma să 
devină campioană era cunoscută cu 
mult înainte de întîlnirea finală. 
Dar asta a fost odată...

Acum, situația s-a schimbat. For
țele sînt mai echilibrate (bineînțeles 
o excepție o constituie echipa colec
tivului Energia din Petroșani tot 
timpul in afara competiția:). La lupta 
pentru tifle au participat în acest 
an în mod direct patru formații; Lo
comotiva Grivița Roșie, C.C.A., E- 
nergla I.S.P., șî Dinâmo (în ordinea 
în care sînt clasificate înaintea ulti
mei etape), care s-au succedat la 
șefia clasamentului de-a lungul difi
cilei competiții. Șî chiar azi, cu o zi 
înasntea încLejcnj cauțiionatului nu 
sîntem încă în măsură să cunoaștem 
echipa care' miine va gusta bucuria 
intensă pe care o oferă totdeauna 
c'ștțgarea titlului. Cine va fi fericitul 
cîștigător ? Pe acei care vor să ale 
'cest lucru înainte de a citi cronicile 
din ziare îi invităm pe stadionul Di
namo unde, îrxepînd de la ma 10, se 
înfrun'ă cele patru protagoniste ale 
carnpforiatuhii nostru de rugbi. In 
primul joc, Locomotiva Grivița Roșie 
—actualul l'der — întîlnește pe Ener
gia J.S.P.. cîștigătoarea Cnpzi R.P.R., 
rchipă care multe etape a deținut 
șefia clasamentului. In continuare, Ia 
ora 11.30, Dinamo București (reve
lația din partida cu Energ-’a J.S.P.), 

p) .unește replica -formației C.C-A-.
adică a echipei care este singura în 
măsură să profite și să prindă din 
urmă — în cazul unui eventual eșec 
— pe Locomotiva și să cucerească 
chirr t t’ul suprem, prin faptul că la 
egalitate de puncte — are o victorie 
directă îa tur asupra Locomotivei: 
8—3 (în retur 3—3). Cele patru echi
pe au următoarea poziție în clasa
ment :

ori dezechilibrate, urmate sau nu de 
pionțoane. Din nefericire, de aci, de 
la această îngăduință strict limitată, 
arbitrii noștri — în marea lor majo
ritate — datorită gradului variat de 
pregătire și înțelegere, al tempera
mentului seu a subiectivității lor, au 
lărgit mult sfera aprecierilor, a în- 
gădfințelar, eră nd acele arbitraje ne
consecvente, at't de dăunătoare care 
au generat și ancheta la care am fost 
chemat să particip.

— Și atunci, care credeți că ar fi 
cele mai indicate soluții de remed ere?

— In mare, concluzia este foarte 
simplă: cunoașterea or of undă a re
gulamentului, interpre'area lui în mo 
dui cel mai just. De fapt, în toată 
această discuție nu este vorba de ori
entare sau interpretare, d numai de 
regulament. Pentru că ide ea de regu
lament include implicit și pe cea de 
interpretare. Doar arbitrii care nu 
stăpinesc în gradul cel mai înalt de
mentele de conducere ale jocului javo- 
rizează această discuție formală în 
jurul terminologici. necancenlrliuiu-se 
mai mult asup-a rațiunii lor, care 
le-a adus mica dar atil de mult dis
cutata libertate de acțiune. Și de aci 
o a doua concluzie: necesitatea pe tur a 
toți arbitrii noștri de a lupta pentru 
o calificare superioară. Ac osta nu 
mima. prin aprofundarea teoretică, â 
prin discuții sau colocvii în jurul ar
bitrajelor ș, mai ales, arintr-o prac
tică continuă. nereâusă doar la obiș
nuitele meciuri duminicale. Consider 
că numai astfel corpul nostru de ar
bitri va deveni un organism din ce în 
ce mai viu prin care să se promoveze 
cu succes inter esle voleiului".

Cei patru căpitani de echipă ai 
cuplajului de miine: sus: Marinacha 
ți lone seu; jos: Moraru și MehedințL

(Văzuți de NEAGUJ

este clară, evidentă"
să fie lăsată în interpretarea fazelor 
mai dificile de joc. Mai clar, în deze
chilibrul înregistrat de jocul de volei în 
ultimii ani, datorită armelor din ce in 
ce meu puternice și mai variate ale a- 
tacului, în fața mijloacelor mai re»- 
trînse ale defensivei în general, și a 
celei din linia a doua în special. Sa 
simțit deci nevoia unei intervenții. A- 
nume, fără a se știrbi cu nimic lite
ra strictă a regulamentului în sancți
onarea greșelilor clare, ca de exemplu 
„dublele" și „ținutele", s-a căzut de 

i acord să nu fie sancționate preț sările 
și pasele asupra corectuudiuii cărata 
planează incertitudinea, "intr-un cuvînl 
arbitrii să treacă cu vederea mingile 
dubioase. Și aci, adaug că această 
orientare a arbitrilor să se producă 
numai în situații cu totul și cu telul 
dificile, în care intervențiile jucătorilor 
din apărare, pentru a scoate mingi 
trase extrem de puternic sau forte 

. clasat, se fac prin deplasări rapide 
în poziții joase fi de cele mai multe

In ultima perioadă de timp ani re
flectat de multe orj asupra unei pro
bleme: aceea a jocului din ce în ce 
mai dur, practicat în handbal, ca ș ■«. 
în alte discipline sportive. Anul tre
cut la Buhuiși, într-un joc din cam
pionat am fost lovită in mod inten

De la u.c.f.s.
din ziua de ti no- 
a Bironfai Comi-

ta ședința 
iembrie a.c. 
teta lui de Organizare a Uni
unii de Cultură Fizică și 
Sport, a fost cooptat ca mem
bru al Biroului, tov. I. Tulpan, 
Adjunct al Ministrului Fican- 
Șelor, membru ia Comitetul de 
Organizare a Uniunii.

1- Loc. Gr. Roșie 17 151 1
17 14 1 2
17 14 A 3
17 13 1 3

2. C.C.A.
3. Energia I.S.P.
4. Dinamo

46
45
44

Iată de ce partidele de miine vor 
stîrni un mare interes. In pluș, vom 
vedea evoluînd aproape pe top jucă
torii internaționali, urmăriți în mod 
special în vederea alcătuirii reprezen.

• tail vei noastre care urmează să în

tiLnească la finele anului Belgia, 
Franța și probabil Spania. Un motiv 
în plus pentru a aștepta de la aceste 
jocuri o confirmare a posibilităților 
rugbiului ramînesc, aflat în plină dez
voltare. Selscționabilii au datoria de 
a imprima partidelor un caracter 
spectaculos, de a desfășura un joc 
valoros, sub aspect tactic și tehnic, 
de a nu fi crispați, în ciuda mizei 
mari care va fi aruncată în balanță. 
Așteptăm cu un interes cel puțin egal 
și comportarea jucătorilor tineri, care 
urmează să-i înlocuiască treptat pa 
„senatorii de drept", urîndu-le să fie 
curajoși și întreprinzători, să-și a- 
rate talentul, pentru că porțile lotului 
național le sânt larg deschise.

In zona retrogradării situația e și 
mai neclară. Victoria realizată ieri de 
Euergțci Republica asupra Științei 
I.M. nil a fost în măsură a ne lămuri 
pe deplin, astfel că aibia partidele de 
azi de la Ploești, Petroșani și Bucu
rești ne vor indica pe cea de a treia 
echipă care va coborî în B, alături 
de Energia Petroșani și Știinta l.M. 
care acum i s_a aflaturat (D. C.).

fionat și.Ca urmare a acestui lucru 
am fost supusă unei intervenții chi
rurgicale, care m-a făcut indisponibi
lă pe timp de 6 luni.

Am suferit deci de pe urma acestei 
tendințe de a se denatura jocul spor
tiv. Cu atît mai mare este deci indig
narea mea, văzînd că lucrurile conti
nuă să meargă pe același drum. Apă
rătoarea Claudia Telehuz (Flamura 
roșie Sighișoara) a imbrîncit-o și du
pă aceea a cMcat>o pe coechipiera 
mea EUa Jecu. De asemenea am a- 
sistat la o scenă reprobabilă ci nd o 
apărătoare de la Progresul Orașul 
Stalin — echipă a cărei apărare foto- 
aește în general mijloace nepermise 
— a dat două palme coechipierei mele 
Carolina Cîrligeanu. De ce toate a- 
ceste lucruri? Lăsind la o parte fap
tul că în general apărătorii au înce
put să folosească brutalitățile cu a- 
jutorul cărora caută si acopere lip
surile br tehnice și taciice, eu cred 
că această situație se datorește mai 
ales lipsei de educație!

Sportul este un minunat mijloc de 
recreare, dz apropiere între oameni, 
de cunoaștere, de a lega noi priete
nii. Fără stimă și respect față de ad
versar nu te poți numi sportiv. Pă
cat însă că, lipsiți de aportul antre
norilor în această direcție (a educa 
ției) și cu îngăduința arbitrilor o se 
rie de sportivi și sportive compromit 
această minunată preocupare a tine
retului prin comportarea lor urită fa
ță de adversar, față de spectatori.

Eu sahit cu satisfacție măsurile lu
ate împotriva acelora care au uitat 
adevăratele scopuri ale sportului. Stal 
convinsă că sancțiunile disciplinare 
vor contribui li curmarea acestor ati
tudini care dăunează atît de mult 
mișcării sportive.

ELENA PA'••U-'-ANf' 
maeștri emerită a speutui-ui i

I f i r I
K* « **t

La Caransebeș, conducerea colectivului 
sportiv Locomotiva, nu se îngrijește de 
construirea unei tribune și de repararea 
gardului din jurul terenului de fotbal. Dm 
această cauză, numeroși spectatori asistă 
la jocuri stind chiar pe teren.

Boxerii Adolf Cristea (Voința) și Alex. 
Ghiță (Locomotiva) care s-au întîlnit la 
Galați in cadrul campionatului republican, 
fiind foarte buni prieteni, s-au menajat 
unul pe altul, s-au lovit amical și au stat 
de „șuetă" in tot timpul partidei.

Echipa feminină de volei Progresul Tir* 
goviște din categoria A, neavînd în locali* 
tale ' o sală propice pentru desfășurarea 
jocurilor, susține în deplasare toate meciu
rile programate pe teren propriu.

— Noroc băieții... Ați început de mult?l?

țLvseu de MATTY)

— Dacă mai dai așa tare te pocnesc la — Unde plecați, fetelor ?
ieșire, de nu te vezi... — La Ploești [.., Iar jucăm acasă l

[După comunicări primite de ia V. Hamat, H. Naum, M. Avanu).



Victoria : de reprezentat.va
de lupte clasice a R P. Romine asupra 
puternicii formații a Suediei, se în
scrie pe linia mar;- or succese obți
nute în ultimii ani de sportivii din 
țara noastră.

Este foarte importantă calificarea de 
„justă și meritata" acordată acestei 
victorii de către în: uși președintele 
federației suedeze, <1L Per Strom- 
back, care a ținut să felicite personal 
pe jucătorii noștri pentru această ex
celentă performanța și să le anunțe 
dorința de a se revanșa. Faptul că 
întîlnirea a fost condusă de doi ar
bitri neutri (G. Pietrolonga Italia și 
E. Fleischman-Cehos'.ovacia) dă o și 
mai mare greutate succesului obținut 
și nu lasă nici un dubiu asupra va
labilității lui, spre deosebire de victo
ria realizată de formația Ungariei în 
fața aceluiași adversar, contestată de 
.suedezi care au criticat subiectivitatea 
arbitrilor maghiari.

Nu se poate spune însă că a fost 
o victorie ușoară și lipsită de emoții.

Luptătorii suedezi s-au prezentat 
așa cum au fost recomandați: supe
riori dotați din punct de vedere fi
zic, stînd solid pe picioare, cu o bună 
pregătire fizică și foarte rezistenți, 
jucrînd cu precădere asupra brațelor 
și capului. Au fost totuși depășiți în- 
tr-o bună măsură la capitolul dîrze- 
nie, în marea majoritate a cazurilor 
la combativitate și mai ales prin scli
pirea aceea, absolut necesară întîini- 
rilor dintre adversari de valori apro
piate. S-a văzut clar că în fața 
unor adversari care atacă puternic și 
continuu, luptătorii suedezi nu-și mai 
pot face „jocul". De pildă, V. Bu
larca l-a învins prin tuș pe urnii din 
cei mai valoroși luptători suedezi, tî- 
nărul Nistrom, pe care l-a sufocat 
pur și simplu. De asemenea, am ad
mirat încă o dată talentul lui D. Pîr- 
vulescu și am regretat că acesta nu 
este dublat în permanență de se
riozitatea necesară omului și sporti
vului, viteza în acțiuni a iui M. Solcz 
și Gh. Dumitru care a lipsit oaspeți
lor în bună măsură și curajul lui L. 
Bujor. Un punct forte al acestora 
l-au constituit ridicările la "iupta din 
parter, cărora nu Ie-a putut face față 
doi din oamenii de bază ai formației 
noastre Fr. Horvath și M. Beltișică. 
Am remarcat totodată buna apărare 
la parter a luptătorilor suedezi, fără 
-a omite totuși unele obstrucții eviden-

Iată formafia R. P. Romine tnvingătoarea reprezentativei Suediei (De la 
stingă la dreapta: Gh. Popovici, L. Bujor, M. Belușica, V. Bularca, Gh.

Dumitru, M. Solcz, Fr Horvath, D Pirvulescu și I. Corneanu, 
antrenor

te ale acestora (mai ales prinderea 
nereglementară a degetelor). Asupra 
apărării din parter trebuie ca luptă
torii noștri să stăruiască foarte mult 
deoarece ei au făcut față — în gene
ral — cu mai multă greutate atacu
rilor decît oaspeții.

Și acum am vrea să accentuăm a- 
supra unei evidente greșeli de alcă
tuire a formației noastre. După ulti
mul concurs de verificare, antrenorii 
au decis includerea în formație a lup
tătorilor Fr. Horvath și M. Belușica, 
ei luînd în considerație în exclusivi
tate rezultatul meciului de verificare. 
Aceasta a constituit o serioasă gre
șeală a antrenorilor și în orice caz un 
fel de a vedea cu „ochelari de cal" 
problema aceasta. Or, s-a văzut clar 
că Horvath și M. Belușica nu sînt în 
formă și că sînt de preferat cele două 
tinere „dubluri", I. Cernea și I. Ță- 
ranu. Aceștia doi aveau de partea lor 
marele avantaj al tinereții, sînt mult 
mai combativi și se încadrau mai bine 
în categoria respectivă de greutate, 
înaintea alcătuirii formației defini

tive am stat de vorbă cu antrenorul 
de stat, I. Corneanu. care și el era 
de părerea noastră. Am ajuns chiar 
la concluzia că Cernea mai are un 
„atu" asupra lui Horvath și anume 
Vesterbv. nu îl cunoaște și poate

de stat) 

surprins de iupta variată și în 
teză pe care acest - tînăr sportiv 
mîn o duce. Se pare însă că antre
norii au preferat — vrînd să fie cu. 
conștiința împăcată — unei acțiuni 
curajoase (și riscînd cel mult să se 
soldeze cu aceleași rezultate) de pro
movare a tineretului, siguranța pe 
care ți-o dă „numele", considerentul 
că rutina poate suplini celelalte lip
suri. Trăgînd un serios învățămînt și 
în același timp primind un mare aver
tisment (înfrîngerile ce'or doi mențio
nați mai sus ne-au periclitat chiar vic
toria și au redus-o ia proporțiile strict 
necesare) antrenorii lotului trebuie să 
țină seama în alcătuirea formațiilor 
de toate elementele care concurează la 
selecționare, să dea dovadă de mai 
mult curaj șț orientare... în viitor.

I. ȘEINESCU

vi-
ro-

că 
fi

Succes deplin primei conferințe
a profesorilor de educație fizică

(urmare din pag. I) a-
sîntem con-

tinuă a acestui sport, la ridicarea 
măiestriei sportive a unui număr cit 
mai mare de tineri din rîndul cărora 
să se poată recruta peste cîțiva ani 
viitorii noștri atleți fruntași, cam
pioni și recordmani.

Conferința aceasta care se ține în 
plină perioadă de reorganizare a ac
tivității de cultură fizică și sport din 
țara noastră, are și din acest punct 
de vedere o importanță specială, în 
sensul că tot acum vor putea fi dis
cutate cele mai importante măsuri 
care trebuie luate pe linia organi
zatorică a activității sportive în școli 
și universități.

Așteptăm cu încredere lucrările 
cestei conferințe, care 
vinși — se vor desfășura la un înalt 
nivel, deoarece de concluziile ei va 
depinde în mare măsură impulsiona
rea și dezvoltarea atletismului în rîn- 
durile elevilor și studenților.

Așteptăm ca în cadrul lucrărilor să 
fie aduse în discuție numai acele pro 
bleme, de interes general, care pot a- 
juta la tragerea celor mai juste con 
cluzii și la luarea măsurilor celor 
mai bune.

Urăm succes deplin lucrărilor pri
mei conferințe pe țară a profesorilor 
de educație fizică cu specializarea în 
atletism !

Boxul romînesc de-a lungul anilor 
Drumeților veseli

ringului din sala 
triplu campion 
POPESCU, MIELU DOCULESCU, 
ION CHIRI AC, CONSTANTIN NOUR, 
ION POPA, DUMITRU TEICA, LU. 
CA ROMANO, ALBERT BLANK, 
EUSTAȚ1U MĂRGĂRIT și CON
STANTIN DUMITRESCU.

După cum arată și titlul, concursul 
va fi o incursiune in istoria boxului 
nostru, iar întrecerea va fi pe pe
rechi. Astfel, după trecerea aiîtor 
ani, se vor reîntîlni vechi adversari. 
De pildă. DUMITRU TEICA șl 
CONSTANTIN NOUR, care au făcut 
cu 25 de ani în urmă partide celebre, 
îsi vor putea disputa din nou întlle- 
tatea. La fel, LUCIAN POPESCU,
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în discuția... „
— Foarte bine I 25 de puncte l
Duminică de duminică, la o oră 

anumită, oameni de toate vlrstele 
(deși, în principiu, emisiunea „Dru
meții veseli* se adresează tineretului) 
s-au obișnuit să se adune în jurul 
aparatelor de radio pentru a asculta 
spiritualele întrebări ale profesoru
lui Saftu, ca și răspunsurile precise, 
uneori uluitor de competente, ale 
concurenților. De la o săptămînă la 
alta. „Drumeții veseli* și-au cîștigat 
o mare popularitate, amplificată șl 
de diversitatea temelor abordate. Era 
și firesc deci, ca inir-o bună zi, de 
la călătoriile lui Magellan, opera 
dramatică a lui Caragiale și pictura 
lui Luchian să se ajungă și la... sport. 
Membrii cercului „Tînărul dinamjvist" 
au fost participant" primului concurs 
„Drumeții veseli" cu temă sportivă: 

„Cursa Păcii Vcrșovia-Berlin-Praga'.
Deosebitul succes repurtat de a- 

cest concurs a determinai revista 
„STADION* să organizeze o nouă 
întrecere „Drumeții veseli* la care 
veți avea posibilitatea să asistați 
luni seara, cu începere de la ora 13, 
în sala Floreasca. ~ 
XUL ROMINESC 
ANILOR". Vestea 
sură să stlrnească 
în rlndurile celor _
spectatori: amatorii de box si ama
torii de... „Drumeții veseli*. Pentru 
prima categorie, interesul este gene
rai nu numai de tema concursului, 
ci și de... numele concurenților. In
tr-adevăr, la întrebările profesorului 
Saftu vor răspunde de astă-dată nu 
elevii șcd'lor medii din București. 
Iași sau Cimpulung, ci cîțiva dintre 
cei mai cunoscuți foști și actuali 
boxeri. La chemarea profesorului 
Saftu, transformat pentru circum
stanță în... arbitru, vor urca treptele

Tema este: „BO-
DE-A LUNGUL 

poate fi in mă
lin interes major 
două categorii de

Azi în Turneul celor 3 campioane de polo

Dinamo București - Dinamo Moscova 
într-o partidă decisivă

Joi: Dinamo Moscova-Dozsa Szolnok 4-3 (2-2)
Joi seara, în cea de a doua zi a 

turneului celor 3 campioane de polo, 
pentru dinanioviștii bucureșteni era 
zi de repaus, dar componenții echi
pei plus rezervele urmăreau cu firesc 
interes desfășurarea partidei care a 
opus formațiile Dozsa Szolnok și Di
namo Moscova. „Un joc cu multe go
luri și o victorie la limită în favoarea 
jucătorilor din Szolnok — calcula în 
^mediata noastră apropiere Adrian 
Oanță — ne-ar înlesni drumul spre 
cucerirea primului loc; în acest caz 
chiar dacă am pierde, sîmbătă, la Di
namo Moscova toate echipele totali
zează același număr de puncte... dar 
golaverajul nostru ar fi mai bun'.

In apă lucrurile s-au petrecut altfel 
decît calculase jucătorul dinamo- 
vist. Dozsa Szolnok, recentă cîștigă- 
toare a unui turneu desfășurat la 
Budapesta, a fost nevoită să se încline 
in fața unui adversar de puțin supe
rior așa cum reflectă, fidel, și scorul: 
3—4. Intr-adevăr, Dinamo Moscova a 
manifestat o ușoară superioritate In

toate compartimentele; în apărare 
Karmanov și Sleapin l-au arnhifat 
pe rutinatul Hazsnos II (Sleapin a 
participat deseori și în jocul ofensiv)-, 
Kartasov a fost inepuizabil în jocul 
de mijloc, iar Msvenieradze „dirijo
rul acestei orchestre omogene" a im
presionat prin forță și pregătire teh
nică.

In această partidă de mare tensiu 
ne și luptă, care a dăunat laturii 
spectaculare, învinșii au fost la fel de 
buni în ceea ce privește tehnica in
dividuală. Ei au greșit însă folosind 
pe Hazsnos II aproape în exclusivi
tate pentru finalizarea acțiunilor. In 
plus, din cauza unor lipsuri în pre
gătirea fizică ei au încetinit de multe 
ori ritmul de joc. Din nou dintre com- 
ponenții formației s-a detașat Kanisza, 
un jucător de mare clasă.

La începutul partidei timp de peste 
7 minute (și la polo 7 minute trec 
așa de greu) scorul a rămas alb; a 
fost un joc cu acțiuni mai mult pe 
mijlocul terenului iar rarele șuturi

Cinci păreri, o singura problemă.

Cum poate fi Îmbunătățită activitatea
Zilele trecute a avut loc la Țesăt oria de mătase „Ilie Pintilie" din Ca

pitală. adunarea generală pentru ale gerea noilor organe de conducere ale 
colectivului sportiv. Vorbitorii au ridi cat, în general, probleme importante 
«rătînd că sportul de masă s-a dezv oltat nesatisfăcător în anii trecuți și 
venind totodată cu interesante propu neri pentru îmbunătățirea muncii. In 
dorința de a cunoaște cîteva păreri despre posibilitățile de dezvoltare ale 
activității sportive de masă din ace as tă întreprindere, ne-am adresat unor 
tovarăși cu munci de răspundere care ne-au declarat următoarele:

exemplu, în cursul anului viiter se 
va da în folosință

, najată pentru sah

colectivului sportiv
pentru anul viitor sumele 
pentru construirea 
sportive proorii".

unor
necesare
terenuri

u
Floreasca: fostul 

european LUCIAN

Biletele pentru concursul „DRU
MEȚII VESELI" ou tema „BOXUL 
ROMINESC DE-A LUNGUL ANI
LOR" s-au pus în vînzare la casa 
sălii Dalles, în oasa din str. Ion 
Vidu și la agenția Dinamo.

și MIELU DOCULESCU, care s-au 
„răfuit* și ei odinioară, pe vremea 
cînd erau amatori. Alte perechi de-* 
semnate: ION POPA — ION CH1- 
RIAC, ALBERT BLANK — LUCA 
ROMANO si EUSTATIU MĂRGĂRIT 
— C. DUMITRESCU. La acestea, e- 
xistă deosebire de categorie, dar a- 
propiere de... vîrstă.

Gol! Cu 
poate opri balonul trimis puternic de 
Msvenieradze să poposească in plasă

toată intervenția, tioi >ș nu

(Foto: M. MATEI J

munci de răspundere
TEODOR MIHES, 
directorul între
prinderii; „Cu ciți- 
va ani In urmă, 
singurul sport 
practicat în între
prindere era fot
balul. Mai tîrziu 
au apărut —- însă 
destul de timid — 
și alte discipline 
sportive, practica

nte doar de un număr redus de mun- 
•citori sau muncitoare. Acum, con
ducerea întreprinderii este hotărîtă 
sa acorde un sprijin multilateral ac
tivității sportive și în special celei 
de masă. De altfel, am și stabilit îm
preună cu comitetul sindical un plan 
de sprijinire organizatorică și mate
rială a colectivului nostru sportiv. De

o nouă sală, ame- 
și tenis de masă".

ELISABETA 
GR1NDU, locțiitor 
de președinte al 
comitetului 
cal: „La 
de alegere 
lor organe 
ve mi-am luat an
gajamentul, în nu
mele comitetului 
sindical, de a de
pune tot efortul 

pentru ca tinerele din întreprinderea 
noastră să fie angrenate în activita
tea secțiilor pe ramură de sport. 
Trebuie să precizez că la noi lucres 
ză, în special, femei dar că pînă acum 
în activitatea sportivă erau angre
nați mai mult bărbații. In bugetul 
comitetului sindical vom prevedea

sindi- 
ședința 
a noi- 
sporti-

ȘTEFA 
președn- 

colectivulu]

ION 
NESCU, 
tele i 
sportiv: „In între 
prinderea noastră, 
unele sporturi ca 
tenisul de masă și 
șahul 
puțin 
toate 
ar îi 
enți. 
cerut 
să figureze pe vi-

ANA GHERGHI
NA, țesătoare : 
„Aș dori ca pe vi
itor conducerea co
lectivului sportiv 
să promoveze • eu 
mai mult curaj din 
rindul salariatelor 
instructoare care 
să pregătească fe
tele 
multe 
rința 
multe

în cît mai 
sporturi. Do- 
mea este să 
fete să se

îndemn cît mai
înscrie în U.C.F.S."

erau foarte 
practicate cu 
că amatori 
fost sufici- 
La alegeri 

cu insistențămulți vorbitori au 
ca aceste sporturi 
itor în atenția noului consiliu al co
lectivului. Acum, pot spune că avînd 
suficiente materiale sportive și 148 
de noi membri înscriși în U.C.F.S. 
(de nctat că în vechiul colectiv erau 
numai 90 de membri), vom putea în 
ființa puternice secții de tenis de ma
să și șah. Pe această cale vreau să 
arăt că o serie de sportivi activi ca 
de pildă Ștefan loniță, ajustor. Lu
cia Petre, cravatieră. Gh. Radian, 
sudor etc. au foot animatorii campa
niei de înscriere de noi membri în 
U.C.F.S.",

N1COLAE BUR- 
NESCU, mecanic: 
„îmi place din c;> 
pilărie sportul. A- 
eum am 41 de ani 
și sînt nelipsit de 
la mai toate între
cerile sportive din 
Capitală, 
să atrag atenția 
actualului consiliu 
al colectivului spor- 

de performanță, pe 
tcții și la noi în 
se poate ajunge

Doresc

tiv că la sportul 
care îl dorim cu 
întreprindere, nu 
totuși decît numai prin sportul de 
masă. Or, in întreprinderea noastră 
acest lucru a fost neglijat. Acum, 
cred că atenția generală trebuie în
dreptată spre atletism, volei, tenis 
de masă și gimnastică, sporturi care 
se bucură de multă popularitate în 
rîndțirile salariaților. Bine ar ti da 
că și conducerea întreprinderii ar a- 
juta mai mult decît pînă acum con
siliul colectivului sportiv".

„pe poartă" au găsit pe cei doi por
tari Rijak și Boroș la post.

Iată pe scurt cum s-au înscris 
punctele. In min. 7 Karmanov este 
eliminat și Dozsa în superiorlt'te nu
merică înscrie, cîteva secunda mai 
tîrziu, prin Hazsnos II (1—0). Ega- 
larea o aduce Sleapin în min. 8,40. 
Jucătorii sovietici iau conducerea în 
min. 9,13 prin Msvenieradze pentru 
ca puțin timp înainte de sfirșitul pri
mei reprize (min. 9,46) Kanizsa să 
restabilească echilibrul (2—2). Ime
diat după reluare, Msvenieradze, deși 
vizibil jenat, păstrează totuși balonul 
pe care-1 expediază în plasă : 3—2.
Din nou Dozsa are superioritate nu
merică și egalează prin Hasznos 1J 
(min. 14,45). Partida este înverșu
nată, se joacă „om la om" pînă ta 
momentul în care Dozsa rămine In 
apă cu un om în minus, prin elimi
narea lui Ketemen. Dinamoviștii din 
Moscova țin mingea căutind o pozi
ție favorabilă de șut, o găsesc în 
sfîrșit și Novikov reia în gol : 4—3 
(min. 17,07). Jucătorii unguri forțea
ză egalarea, sînt foarte aproape de ea 
in min. 19,51 cînd Sleapin este eli
minat. Dar în cele 9 secunde rămase 
de joc ei nu reușesc să înscrie, ast
fel că fluierul final consfințește • 
victorie muncită și meritată a mosco- 
viților. Scor finșl: 4—3 (2—-2). Arbi
trul N. Blidaru a condus inegal (scă- 
pînd partida din mină către sfîrși- 
lul ei) formațiile : DINAMO MOSCO
VA : Rijak—Karmanov, SLEAPIN — 
KARTASEV — Novicov, MSVENIE
RADZE. Malitev. DOZSA SZOLNOK: 
Boroș—HASZNOS 1, Pinter-KANIZ- 
SA—Koticz, Hazsnos II, Kelemen.

Așadar, meciul decisiv se dispută 
astă.seară la bazinul Floreasca de 
la ora 19. Dinamoviștii bucureșteni 
au neapărată nevoie de victorie (și 
ei sînt capabili s-o obțină) pentru a 
se instala pe primul ioc. Calculul 
nostru, după consumarea a două zile 
de concurs îi situează în frunte pe 
dinamoviștii din Moscova la egalitate 
de puncte (două) cu Dinamo Bucu- , 
rești, dar cu un golaveraj superior: 
coeficient 1,33 față de 1.25 al echipei 
gazdă.

G. NiCOLAESCU,



Mîine, pe stad'onul Republicii

5-lea joc dintre reprezentativele secunde
ale Rominiei și Iugoslaviei

Cuvintul antrenorilor @ Milutinovici din nou Ia București ? 
nnume nou in linia noastră de atac: Torok (Energia Tg. Mureș) 

Incontestabil că toată atenția toate privirile sînt îndreptate mîine 
Belgrad, spre jocul reprezentativelor A. Dar bucureștenii vor trăi 

lte emoții fiindcă stadionul Republicii din Capitala noastră va găzdui
nirea dintre echipele secunde ale Romîniei și Iugoslaviei.
ista perspectivele unui meci in-
ant din două motive :
miza jocului nu este importantă

mbele formații vor putea juca mai 
ăl
ambele reprezentative secunde 

ind jucători de valoare ai fotba- 
i romîn și iugoslav (Veselinovici, 
j a nov ici, Lipusinovioi, Serfozo,
bei, Constantin etc.).
Dar să dăm cuvîntul reprezentan-

Aceleași speranțe le am și pentru în- 
tîlnirea de la Belgrad fiindcă mi se 
pare că echipa A a fost bine selec
ționată de data aceasta".

MILUTINOVICI II (după cum se 
vede familia Milutinovici ține să fie 
reprezentată în orice joc al reprezen
tativelor iugoslave la București, fl

Mîine la Belgrad, meciul decisiv
Iugoslavia

(Urmare din pag. 1)

acluală în clasamentul grupei 
Vll-a a preliminariilor:

afia

1. Romînia 3-2-1-0-6:2 5
2. Iugoslavia 3-1-20-5:2 4
3. Grecia 4-0-1-3-2:9 1

O singură dată s-au mai găsit ce-
le două naționale într-o situație a-
semănătoare. La 29 aprilie 1934 ele

Romînia

ȘTIRBEI

Miine pe Stadionul Republicii
de juniori 
Centrul de

Ora 12,15: centrul 
August'• București — 
niori Galați (fotbal).

Ora 14,15: Romînia B — Iugoslavia 
B, arbitru principal: Obtulovic (Ce
hoslovacia), ajutat la tușă de P. 
Kroner și T. Asztalos (Romînia).

ROMANIA B: Crîsnic—Zbîrcea, Ca- 
ricas, FI. Anghel — Știrbei, Serfozo— 
Oaidă, Constantin, Torok, Meszaros, 
Semenescu.

Rezerve: Ghițâ. Marinescu, P. Po
pescu, Seredai și Asan.

IUGOSLAVIA B: Stoianovici —
Sikicl, Koscdak — Rejek, Milutino- 
vici II, Popovlci — Lipusinovicl, 
Veselinovici, Jerkovici, vidoșevici, L* 
Ognjanovict.

Rezerve: Vklinici, Prlîncevici, Marco-
vici, Tomici.

autorizați ai celor două echipe, 
enorii :
EHNER (IUGOSLAVIA), cunos- 
la noi ca vechi internațional : 

ci foarte greu pentru noi. Știu 
cîtă dificultate am cîștigat la
plje, așa că ne am mulțumi cu un 
i nul la București, in formație 
Jucători rutinați, de clasă, alături 

talente incontestabile în frunte cu 
rul înaintaș Jerkovici. speranța 
1 a fotbalului iugoslav".

EPCI (ROMÎNIA) : „Reprezentati- 
cundă a Iugoslaviei are un pal- 

s impresionant. Este suficient să 
n că în ultimii 5 ani a fost învinsă 
ngură dată, la Londra. Se înțelege 
slntem dornici să realizăm o 
anță de valoare în fața unui 

sar așa de redutabil".
Reprezentativa secundă a 

laviei, sosită ieri dimineață 
urești s-a și prezentat la ora 14.30 
stadionul Republicii pentru un 

r antrenament. Cu acest prilej 
cules cîteva interesante impresii 

la fotbaliștii oaspeți, pe care ne 
bim să vi le împărtășim. VESE- 
îlOVICI (căpitanul echipei. de 
de ori internațional) : „Cred că 

n învinge. Avem o echipă tare.

indcă — după ce l-am văzut la 29 
septembrie pe cel mai mare dintre 
frați în postura de inter — acum îl 
vom urmări pe al doilea Atilutinovici 
ca stoper) : „Jocul îmi provoacă 
multe emoții. Echipa romînă a avut 
un atac periculos la Skoplje și. sincer 
vorbind, șansa ne a ajutat mult spre 
a obține acolo victoria.
• Echipa noastră și a încheiat de 

joi pregătirile. Ea a jucat cu FI. roșie 
Abatorul de care a dispus cu 10—0 
(3—0). Au marcat: Torok (4). Me- 
saroș (3), Semenescu (2), Seredai.

• Jocui de miine de pe stadionul 
Republicii este al 23-lea in palmaresul 
reprezentativei noastre și al 5-lea cu 
ech:pa B a Iugoslaviei.

și-au disputat Ia București califica
rea pentru turneul final din Itaiia. 
Și atunci, echipa noastră a cîștigat 
cu 2—1 printr-un gol înscris in ul
timul minut de joc — un gol de aur, 
cum i s-a spus — grație unuia din 
faimoasele șuturi ale lui Dobay, 
care l-a făcut șah-mat pe renumitul 
portar Glaser.

Ce va fi miine la Belgrad?
Este o întrebare pe care și-o pun 

sutele de mii de sportivi romini și 
iugoslavi, precum și numeroase 
cercuri sportive internaționale. !n- 
tilnirea este așteptată cu viu inte
res și legitimă curiozitate la Paris 
ca și la Budapesta, la Atena ca 
la Stockholm, la Moscova ca și 
Roma, la Bruxelles ca și la Sofia, 
gențiile de presă «ie informează 
meciul de la Belgrad stîrnește 
comentarii. „Agerpres" transmite din 
Atena că ziarul grec „Athlitiki icho", 
de pildă, subliniază că partida de 
Ia Belgrad provoacă și în Grecia 
un mare interes, deși echipa Greciei 
a fost eliminată. Ziarul atenian scrie 
că echipa iugoslavă nu pleacă dina
inte cîștigătoare și mai ales apăra
rea va avea o sarcină mult mai di
ficilă in fața romînilor decît în 
partida cu Grecia. Din punct de ve
dere tehnic, iugoslavii sînt ceva mat 
buni, dar cum un rezultat de egali
tate este suficient ca rominii să se 
califice, se așteaptă ca aceștia din 
urmă să lupte cu multă energie — 
conchide ziarul „Athlitiki icho“.

După cum vedeți, la întrebare este 
greu de răspuns. Și n ci nu s-ar pu
tea altfel. Ambele echipe trăiesc in
tens această partidă decisivă, suportă 
rigorile unei stări emoționale cu to
tul speciale. Nimeni nu se așteaptă

Și 
la 

A- 
ci 
vii

la o demonstrație de fotbal, ci la un 
îneci pentru golurL Și în această 
luptă acerbă va conta mai puțin a- 
vantaiul terenului și al publicului 
propriu și mai mult tăria sufletească, 
puterea de stăpinire de sine, calmul, 
energia, capacitatea de luptă și de 
rezistență fizică și mai ales nervoa
să ale jucătorilor absolut necesare 
pentru o comportare corespunzătoare 
într-un joc ai nervilor.

Meciul, fără discuție, este 
greu pentru echipa noastră șl 
buie să ne așteptăm la orice 1_
tat: și victorie și meci nul dar și 
insucces. Realizarea uneia dintre cele 
trei eventualități este în funcție de 
comportarea pe teren a reprezentan
ților noștri. Un avantaj ar părea că 
atirnă în baianță în favoarea echipe' 
noastre: faptul că ei i-ar fi suficient 
și un meci nul pentru a se putea 
Califica. Cu alte cuvinte, cei 11 fot 
baliști ai noștri: Tonta — Zavoda II. 
Panait, Neacșu — Călinoiu, Bone-- 
Cacoveanu. Petschovski, Alexandres- 
cu, Zavoda I și Tătaru merg cn 
două șanse față de numai una a io 
goslavilor. Dar și în acest caz. ca
litățile morale și fizice vor fi deter
minante. Este lucru sigur că iugo
slavii vor ataca vijelios de la în
ceput pentru a-și asigura un avantaj 
în goluri, dar nu-i mai puțin sigur 
că și iugoslavii — știind că au o 
singură șansă — vor fi stăpîniți de 
nervozitate. Și acest lucru va trebui 
speculat de echipa noastră, organi- 
zindu-și și. mai ales, calmîndu-și jo
cul și acționind cu toată energia și 
cu întreaga ei capacitate de luptă 
în apărare și în atac. Atît pretin
dem reprezentanților noștri în acest 
meci al carierii echipei naționale.

Și drumul spre Stockholm li se va 
deschide.

împreună cu toți iubitorii de sport 
din țara noastră le urâm din toată 
inima deplin succes.

foarte 
I tre- 
rezu I-

at 30-iea meci

partidei de la 
sărbătorește al 

in echipa reprezentativă 
Romîniei. Este o frumoasă 
care încununează activi- 
dintre cei mai buni ucă- 
noastre apreciat la noi și 
continent. Dovada acestei 

oferită cu am în
ovski a intrat in dis

cuție pentru reprezentativa Europei.
Re penii in echipa națională odată

cu meciurile pent' calificarea in cam
pionatul mondia.Petschovski s-a a- 
râtat în:r-o veritab'ij „a doua tine
rețe** comportlndu-se admirabil atît 
in meciul cu Iugoslavia cit și în ce! 
cu Grecia. Coin: de nț a face ca excelen
tul nostru jucător să sărbătorească al 
30-lea meci internațional cu ocazia 
unei partide decisive pentru reprezen
tativa Rominiei. Fie ca această ani
versare să coincidă cu o frumoasă 
performanță a culorilor noastre. Ar fi 
cel mai frumos cadou oferit de echipa 
națională căpitanului ei1

», cu ocazia
1, Petschovski 
meci

PETSCHOVSKI 
la 
in echipa națională

Aium 
Belgra. 
dO-lea
de fotbal a 
performanță 
tatea unuia 
tori ai țării 
pe întregul 
aprecieri ne-a fost 
urmă cind Petsclî

. Amănunte 
le organizare

La jocul Romînia B—Iugoslavia B 
t valabile biletele „Stadionul R.P.R.”, 
seria nr. 77.

Spectatorii sînt insistent rugați să 
pecte intrările indicate pe bilete. 
» Sînt valabile numai carnetele 
:.F.S./C.M. după cum urmează:
- La tribuna I,
ii și albastre în piele, 
riști, ------ ’
lă).
- La
ele 
bal, , __
fotbal, carnetele gri de maeștri _ 

►rtului fotbal și carnetele roșii in der- 
tin (tribuna I).
) Copiii peste 4 ani au acces numai în 
sa biletelor de intrare.
> Porțile stadionului se 
ora 11.

> Biletele se găsesc în 
iția Pronosport (Cal. _ 
oioanele Dinamo și Giulești, agenția 
A, chioșcul din str. I. Vidu, casele 
kdionului Republicii (unde se găsesc și 
ete cu preț redus pentru elevi și stu- 
îți). In ziua meciului biletele se vor 
ii la casele stadionului.

sectorul B: carnetele
_______  verzi pentru 

roșii__ in derma tin__ (tribuna o£i-

tribuna I, celelalte sectoare: car- 
membritor comisiei centrale de
carnetele de antrenori și arbitri----------------------------------- a*j

vor deschide
vînzare la a- 
Victoriei 9),

apărut

r. 11 (noiembrie) 1957
♦ : 40 de ani de strălucitoare victorii. 

FGELO NICULESCU: Jocul Romînia- 
EugosLavia prilej de 
țăminte.
COJOCARU: Aspecte 
exercițiilor fizice
LATISEV: Despre 
la punct.

JLOMAN BRAUN:
deelor tehnice și ____
lor — Preluare (III).
ROȘCULEȚ: Contribuții la aplica
rea teoretică a schimbului de locuri.

1 SURTEA: Observații în legătură cu 
echipa Progresul București.

I CRISTEA: ...Și însemnări despre
1 ultima clasată.

LUCHIDE: Montevideo 1930 — Des
pre jocul Romînia — Uruguay și 
despre sfîrșitul primei ediții a 
campionatului mondial (III)*

bogate învă- 

din aplicarea 
antrenamente.la

reguli bine puse

Analiza proce- 
metodica folosirii

Echipa B a Iugoslaviei, după antrenamentul efectuat ieri 
pe stadionul Republicii

(Foto: I. MIHAICA)

Ultimele noutăți în legătură 
cu jocurile C.C.A.—Borussia Dortmund

Un 
portant se 
debutul echipei C.C.A. în grandioasa Voinescu, Boroș, Zavoda II, Apolzan. 
competiție „Cupa campionilor euro- „
peni". La 27 noiembrie și 8 decern- lenei, Onisie, Bone. Cacoveanu. Con

stantin. Alexandrescu, Zavoda l, Tă
taru. Costea. V. Moldovan. V. Du
mitrescu și Ștaicu.

alt eveniment fotbalistic im- 
apropie cu pași repezi :

10 zile înainte de meci. Astăzi C.C.A. 
va comunica lista următoare: Toma.

Cepul ski, Ivănescu, Dragomirescti

brie campionii noștri vor juca la 
Dortmund și București cu Borussia.

Deci, ne mai despart 10 zile de 
primul meci. Ce noutăți sînt pe mar
ginea abestui pasionam! joc ?

și-a continaat cu regu- 
pregătirile, cti

Chiar mîine, duminică, 
combinată a militarilor 

un joc de antrenament

jucătorii dis
cs 

va 
cu 
pe

• C.C.A. 
la rit a te 
ponibili. 
formație 
susține
Progresul București, la ora 9.30 
stadionul din str. Dr. Staicovici.

• Intrucît joacă la 27 noiembrie, 
C.C.A. va solicita amina rea meciu
rilor de campionat de la 24 noiembrie 
și 1 decembrie. Echipa va pleca la 
Dortmund la 25 noiembrie

• Ambele meciuri cu Borussia vor 
fi conduse de» arbitri scoțieni: John 
\lexander Mowat (Glasgow) la cen

tru, John Wright Patterson (Gran- 
o-emonth) și Franck Scott (Paisley) 

tușă.

e C. ulorm regul;nieiiLJni Cupei, 
iotul de jucători trebuie anunțat ou

• Borussia Dortmund a anunțat 
că va sosi la București la 6 decern 
brie și va pleca la 9 decembrie

• Plata premiilor de la concursul 
Pronosport SPECIAL din 7 noiembrie 
și concursul Pronosport nr. 45 (etapa 
din 10 noiembrie) continuă în Capitală, 
Ja agențiile proprii Pronosport din ra
ioanele în care și-au depus premi-ații 
buletinele, astăzi după-amiază îr.ce- 
pînd de la ora 17.
• TOTO-CALCIO-ROMA a confirmat 

telefonic disputarea- celor patru meciuri 
din cadrul campionatului italian cu
prinse în programul concursului Pro
nosport nr. 46 (etapa din 17 noiem
brie). Starea celor patru terenuri care 
vor găzdui întîlnirilc dintre Bologna— 
Juventus, Verona — Fiorentina, Pado
va — Sampdoria și Napoli — Roma 
este bună. Amatorii de fotbal din Italia 
așteaptă cu nerăbdare întîlnirea lide
rului cu Bologna ca și a celei de a 
doua clasate cu prespăt 
Verona. Nu de mai puțin interes se 
bucură și meciul echipelor clasate pe 
locul 3 și 4 (Napoli și respectiv Roma) 
în care totuși gazdele sînt indicate 
mari favorite.

Am vorbit despre meciurile italiene

Etapa meciurilor decisive in categoria B
Mîine, în 12 orașe ale țării, se vor 

disputa ultimele întîlniri ale turului 
campionatului categoriei B- întrecerea 
care a început la 25 august a pola
rizat aproape trei luni interesul ama
torilor de fotbal din întreaga (ară, 
mai ales că în ultima vreme, împre
ună cu campionatul categoriei C, a 
susținut programul fotbalistic intern.

Partidele de mîine au o mare im
portantă pentru fixarea clasamentului 
primei părți a campionatului. In seria 
I se dispută la Timișoara un meci 
de tradiție, care a avut loc și în anii 
trecuți, atunci cînd ambele echipe ac
tivau în categoria A. Este vorba — 
cum lesne credem că ați ghicit — de 
meciul Locomotiva Timișoara— Știința 
Cluj. Timișorenii învinși surprinză. 
tor duminica trecută pe teren propriu 
de Energia Lupeni, vor căuta să ob
țină victoria pentru a se menține în 
plutonul fruntaș și pentru a-și păstra 
șansele la titlu. Pe de altă parte, stu
denții cu o echipă tînără au fost toam
na aceasta — constant — într-o for
mă bună.

Tot mîine va avea loc și derbiul... 
cozii. Locomotiva Cluj — Recolta Re
ghin. Clujenii sînt favoriții acestui 
meci, deși Recolta a obținut unele re
zultate surpriză. Remarcăm de ase
menea partida de la Baia Mare din
tre echipa locală Energia și Energia 
Hz Tr. Orașul Stalin.

In cealaltă serie, deosebit de im
portantă este partida de la Morenl 
dintre Energia (invincibilă pe teren 
propriu) și actualul lider al campio
natului Locomotiva Constanța. De o 
eventuală înfrîngere a constănțenilor 
poate profita Dinamo Bacău — bine
înțeles în cazul că va cîștiga meciul 
cu Locomotiva G. N. Buc. pe care-l 
susține pe teren propriu.

N-am enumerat aci decît cîteva 
partide. De fapt. ar fi trebuit să vor. 
bim despre toate, pentru că anul a

Ccsta campionatul categoriei B s-a 
disputat sub semnul unui pronunțai 
echilibru de valoare între echipe și 
deci și al rezultatelor strînse. Ca o 
consecință, a valorii arătate, din rîn- 
dul fotbaliștilor de categoria B au 
fost selecționați în lotul național se
cund și cel de juniori o serie de ele
mente de talent printre care Asan 
(Energia Lupeni), Petru Emil, Mure
șean (Șt'ința Cluj), Panait (Energia 
Hunedoara), Racksi (Energia C. Tur- 
zii), mărturie firească a îmbunătățirii 
nivelului calitativ al fotbalului prac
ticat în categoria secundă.

Ce mai fac 
echipele noastre 

de categoria A?
UN MECI AMICAL LOCOMOTIVA- 

DINAMO
In așteptarea reluării campionatului, 

echipele de categorie A se pregătesc 
susținînd întilnirj amicale. Un ase
menea meci dispută mîine dimineață 
la ora 10 pe stadionul din GiuJești, 
Locomotiva și Dinamp București.

Joi, Dinamo s-a antrenat în com
pania echipei Dinamo 6 de care a dis
pus cu 6—3 (0—3). Mîine, dinamo- 
viștii vor alinia echipa : Uțtt Pe”>a, 1 
Lazăr, Szoko-Al. Vasiie, Nuriweiller- 
Bcian, R. Lazăr, Koczegy. Neagu, 
Suru.

DOUA REZULTATE-SURPRIZA
Miercuri, Progresul București a ju

cat la Craiova, cu Știința și a pierdut 
cu 1—0 (1—0) — golul fiind marcat 
de Coicea; iar Energia Ploești a ln- 
tîlnit acasă pe Energia uz. tr. Or. 

pierdut ea
tîlnit acasă pe Energia
Stalin, în fața, căreia a
4—3 (0—1). Au marcat: Seleș (3) și 
Crișan, precum și Dridea (3).

Pronosport
în prl... ;1 rînd (deși ele încheie pro
gramai ’e concurs) convinși că întâl
nirile C' î cadrul ultimei etape a tu
rului < mei matului categoriei B si 
mai ales dubla întîlnire internațională 
dintre repr -en'ativete R.P.F. Tuso- 
siavia și R. P Romînă nu mai au ne
voie de nici o prezentare specială.

Așa că nu r ? nrtai rămîne decît să 
reamintim nar i’înantilor din Capitală 
că numai mîipe oină la ora 12 îsi mai 
pot depune bule‘inele pentru concursul 

promovata, nr. 46 (etapa din 17 noiembrie).
Depuneți deci .chiar acum cît mai 

multe buletine pentru concursul de 
duminică, fiecare dintre dumneavoas
tră avînd șansa de a obține un pre
miu de valoare! Nu uitați că la con
cursul special din 7 noiembrie partl-

cipantul Preda F. Gheor’he din Pkz- 
eștl a obținut premiul I In valoare 
de 64.462 lei. Oricare dintre dumnea
voastră îl poate imita chiar la con
cursul de mîine!

lată acum programul concursului 
Pronosport nr, 47 (etaoa din 24 no
iembrie 1957):

«PORȚII' POPLH,n
Nr. 3115 Pag. 5-a

I. Locom. Buc — FI. r. Arad 
II. Prog. Buc. — Energ. Ploești

III. Șt. Timișoara -- En. Or. Stalin
IV. Progr. Oradea — Dinamo Buc.

V. Dinamo Cluj — Energ. petroșani
VI. Juventus — Napoli

VII. Roma -- Lancrc.ssi
VIII. Milan -- Bologna

IX. Metz —- Racing Paris
X. Nice -- Angers

XI. Sedan •— St. Etlenrip
XII. I -von -- Monaco

A Spal — Vercna
B. Ata1 anta — to* tn-



Campîonaiul de box pe echipe

ASEARA, IN G1ULEȘTI: 
Progresul - Locomotiva 21-19

Intilniuea pugilistică dintre Pro
gresul și Locomotiva, initial progra
mata pentru astă-seară, s-a desfășurat 
mai devreme cu... 24 de ore. Nu-i 
deci de mirare că numărul spectato
rilor a fost aseară mult prea mic 
chiar și pentru redusa capacitate a 
sălii din Ciulești. Victoria a revenit 
— la limită și cu destule emoții — 
pugiliștilo>r de la Progresul (scor; 
21 — 19), la capătuil umui spectacol 
pugilistic mediocru.

In limitele categoriei muscă, Al. 
Bariciu (P), recunoscut puncheur, 

l-a învins prin abandon în rep. III 
pe Dobrică Anghetescu (L). La cate
goria cocoș, 0. Eremm (P), c re 
a cîștigat torte reprizele, 'r'milLi- 
du-și o dată adversarul la pocea, a fost 
totuși declarat egalul Iui C. Calen- 
ciuc (L), dec’zh: absolut nedreaptă. 
In meciul următor, I. Boceanu (L), 
bun tehnician sipeculîn.d cu abili
tate slăbiciu nile lui M. Ca ac .pel 
(P), combativ, d‘air rudimentar, a 

cîștigat la puncte. „Semiușorul" Luca 
Romano (P), întrebuințîindu-se serios 
de-abia în ultimul round, l-a învins 
pe Traian liga (L) prin abandon. La 
„ușoară", Mărim Ion (P) a obținut, 
fără dificultate, victoria ia puncte a- 
supra lui 1. Calomfir (L).

Campionul semimijlociilor, Mihai 
Stoian (P), departe de adevărata sa 
valoare, a izbutit să-și impună totuși 
superioritatea în fața lui C. Stănescu 
(L), întrecîndu-1 la puncte. Un meci 
înverșunat, Cu lovituri clare și spec
taculoase, au oferit Ștefan Cojan (L) 
și Dumitru Negrea (P). O decizie 
de egalitate a pus capăt acestei echi
librare dispute. La „mijlocie", o sur
priză : V. Vlădescu (L) a dispus la 
puncte de Albert Blank (P) I Un 
extraordinar croșeu de dreapta la 
carotidă i-a adus semigreului feroviar 
Petre Zaharia o frumoasă victorie 
prin K O. în chiar primul minut al

Competiții-
AZI

IN CAPITALA

GIMNASTICĂ — Sala Dinamo, ora 
16.45, campionatul republican individual 
(exerciții impuse).

POLO PE APA — Bazinul acoperit 
Floreasca, de la ora 18: C.C.A. — Pro
gresul (amical); Dhr.amo București — 
Dinamo M ?soova (turneul celor trei 
campioane).

SCRIMĂ — Sala Flojeasca ora 8.30: 
Campionatele internaționale ale R.P.R. 
eliminatorii în proba de spadă; ora 17: 
finala probei de spadă.

VOLEI — Sala GiuKști, de la ora 
16.30: Locomotiva G. N. București — 
Știința I.C.F. București (f); Locomoti
va CT.F.T. București — Fl. roșie 
M.I.B.C. (m); Dinamo București — E- 
nergia Trustul III București (m).

MUME
IN CAPITALA

GIMNASTICĂ — Sala Dinamo, ora 
17: campionatul republican individual 
(exerciții liber alese).

BASCHET — Sala Dinamo, de la ora 
9: Știința I.C.F. — Locomotiva Buc. 
(f); Energia București — știința Cluj 
(m); Locomotiva P.T.T. — Dinamo Tg. 
Mureș (m).

FOTBAL — Stadionul Republicii, 
Ora 12.15: Centrul de juniori 23 Au
gust — Centrul de juniori Galați; ora 
14.15: R. P. Romînă B — R.P.F. Iugo
slavia B. Teren Dinamo Obor, ora 10: 
Dinamo 6 București — Energia Cîm- 
plna (cat. B); Teren Dudeștl, ora 10: 
Energia București — Energia 131 
(cat. C).

RUGBI — Stadion Dinamo, ora 10: 
Energia I.S.P. — Locomotiva Grivlța 
Roșie (cat. A.); ora 11.30: Dinamo
București — C.C.A. (cât. A.). Teren 
R oublica, ora ÎS: Energia Republica— 
Progresul F. B. (cat. A.). Stadion Ti
neretului, Teren III, ora 10: Progresul
I.A.S.  — Energia Lupenl (cat. B.); ora 
15: Știința Agronomia București — Lo
comotiva Cluj (cat. B.); teren TV, ora 
15: Energia Mine — Dinamo 2 (cat. B.); 
teren II, ora 15: Energia M.T.D. — 
Progresul Sibiu (cat. B.); teren IV. 
ora 11: Energia Republica — Energia 
M.T.D. (camp, juniori); teren Parcul 
Copilului ora 9: Locomotiva Grivlța 
Roșie — Știința Cluj (camp, juniori).

SCRIMĂ — Sala Floreasea, ora 8.30: 
camponatele internaționale ale R.P.R. 
— eliminatorii în proba de sabie: ora 
17- finala probei de sabla.

TENIS DE MASA: sala Inst. Maxim 
Gorki: ora 10: Flamura roșie—Progresul 
F.B. (masculin); sala Energia (str. Au
rora nr. 1); ora 9: Energia—Progresul 
Cluj (feminin), ora 10,30: Energia—Pro. 
greșul Cluj (masculin).

IN TARA

BASCHET — Campionate republica
ne: Masculin: știința Timișoara — Vo
ința Iași;- Dinamo Oradea — C.C.A.; 
Energia Cluj — Dinamo București: 
Progresul Orașul Stalin — Progresul 
M.I.C. Buc.: Feminin; Voința Orașul 
Stalin — Fl. roșie Oradea; Progresul 

meciului cu Gh. Rossler (P). La 
„grea", după un meci confuz, pre
sărat cu multe neregularități, Al. 
Ghiță (Lț și T. Niculescu (P) au 
terminat la egalitate.

M. G.
★

Celelalte întîlniri ale etapei se vor 
desfășura la Timișoara și Galați. Astă 
seară, în orașul de pe Bega, dinamo- 
viștii vor încrucișa mănușile cu re 
prezentanții asociației Flamura roșie. 
Chiar dacă diferența de valoare este 
destul de pronunțată, în favoarea for
mației dinamoviste, întilnirea se anun
ță totuși interesantă, deoarece cu 
acest prilej evoluează unii dintre cei 
mai buni pugiliști ai țării. Antrenorul 
C. Nour ne-a anunțat că are o sin
gură indisponibilitate: llie Dragnea. 
In schimb, la categoria grea își va 
face reintrarea Vasile Maruțian. Drag- 
nea va fi înlocuit cu Dumitru Vasi
le, un tînăr și talentat elev al maes
trului Aurel Weintraub. Se pare că, 
în rest, formația va fi cea obișnuită, 
cuprinzînd în rîndurile sale pe cam 
pionul olimpic Nicolae Linca, Puiu Ni
colae, M. Trancă, C. Dumitrescu, Ghe- 
țu Velicu etc Flamura roșie nu și-a 
alcătuit încă echipa, dar e mai mult 
ca sigur că nu vor lipsi din formație: 
Iosif Demeter, Grigore Vlad. Andrei 
Farkaș și alții.

Mîine dimineață, la Galați, Voința 
va întîlni Energia. Campionii de anul 
trecut vor prezenta formația-standard 
(adică : Toma /lie, Gh. Lac'ne, D. Bo
iangiu, N. Stoian, S. Bogoi, M. Flo- 
rescu, V. Bogoi, /. Piniea, A. Cristea 
și /. Petroff). Metalurgiștii vor pre
zenta probabil pe D. Rizea la „mijlo
cie", pe VI. Izrael la „grea" și pe 
Dănilă Enuf la „semi-mijlocie". In 
rest, nici un fel de modificări impor
tante.

concursuri
Oradea — Progresul M.I.C. Buc.; Fl. 
roșie Tg. Mureș — Progresul F. B 
București.

RUGBI — Categoria A: C.S.A. Plo- 
ești — Locomotiva P.T.T.; Energia Pe
troșani — Știința I. M. București; 
Cat. B.: Energia Ploești — Știința
Iași; Fl. roșie Orașul Stalin — Loco 
motiva Buzău; Energia Brăila — Pro
gresul Tecuci; Energia Bîrlad — Știin
ța Galați; Știința Timișoara — Energia 
Tîrnăvenl; știința Cluj — Energia Hu
nedoara; Energia Constanta — Știința 
I.M.F.

VOLEi — Campionate republicane: 
masculin: Locomotiva Craiova — Știin
ța Cluj; Energia Arad — C.C.A.; femi
nin: Progresul Tîrgoviște — Voința 
Sibiu; Știința Timișoara — Progresul 
C.P.C.S. București. Jocuri aminate: 
Progresul I.T.B. București — Energia 
Orașul Stalin (m); Dinamo București— 
Fl. roșie Cluj (f); Energia T.E.M. 
București — Voința Orașul Stalin (f). 
întilnirea Locomotiva Craiova — Știin
ța I.M.F. -Cluj, se va juca la Cluj, re
turul urmînd a se disputa la Craiova.

TENIS DE MASA: ARAD: Voința.Ener- 
gia Reșița, TG. MUREȘ: Dinamo—Vo
ința L.M. Buc. (masculin), CĂREI: Vo
ința—Știința I.P.G. Buc. (feminin).

întilnirea mascuMnă din această etapă 
Progresul Satu Mare—Știința I.P.G. Bti- 
cu/rești n>u se va disputa, deoarece e- 
chipa din Satu Mare este suspendată. 
Astfel că Știința I.P.G. București a cîș
tigat meciul cu 9—0 (neprezentare).

ARBITRII DE SCHI BUCUREȘTENI 
PREGĂTESC RELUAREA 

ACTIVITĂȚII
Pentru asigurarea unei cît mai rod

nice activități în apropiatul sezon, ar
bitrii de schi din Capitală țin mîine 
la ora 16,30, la sediul U.C.F.S. orășe
nesc din strada Vasile Alecsandri nr. 
6, o importantă consfătuire, în cadrul 
căreia vot fi făcute importante comu
nicări.

BASCHETUL IN ORAȘUL 
BUCUREȘTI

In vederea începerii campionatului de 
calificare (25 noiembrie’ echipele mas
culine și 8 decembrie cele feminine) 
comisia orășenească București organi
zează luni Ia ora 19 ședința de organi
zare, în strada Vasile Conta nr. 16 (se
diul U.C.F.Sj. Totodată, colegiul oră
șenesc ai arbitrilor de baschet ține un 
important colocviu tot luni, la ora 2*0, 
în același local.

ENERGIA REPUBLICA — 
ȘTIINȚA INST. MINE 3—0 (0—0) 

IN CAMPIONATUL DE RUGBI
Meciul dintre cele două echipe can

didate Ia retrogradare s-a soldat cu vic
toria meritata' a echipei Energia Repu
blica. Cu toată dominarea teritorială, 
Energia nu poate să fructifice ocaziile 
avute decît în min. 45 prin Costin Ion 
care a marcat o încercare la oare a 
participat toată înaintarea (după un 
dribling susținut de 5 jucători).

Repriza a dou-a a aparținut în între
gime Energiei care nu a dat posibilitate 
PMinței să iasă din terenul propriu.

Știința — care în urma acestei înfrîn- 
I fceil a retrogradat — a greșit flagrant

înterviuj^ maestrul sportului Mihai ^ărațeiuu

Un calendar compefifional 
corespunzător 

nevoilor motocrosului!

valoroși

Vă este probabil cu. 
noscut numele maestru
lui sportului Mihai Să. 
răteann. Este și firesc, 
deoarece el a figurat de 
mai mufte ori pe tabe
lul campionilor de mo- 
tocicl'ism îa probele de 
viteză, regularitate, vi
teză în coastă și moto, 
cros. Pe maestrul spor
tului Mihai Sărățeanu 
l.am ales ca interlocu. 
lor pentru interviul nos
tru de astăzi cu privire 
ia campionatul republi
can de metocros. Iată 
care a fost „filmul" dis
cuției noastre.

— Motoc rosul, aceas
tă atît de spectaculoasă 
și dificilă probă a mo. 
tocicEsmiilui, a avut a. 
nul acesta un program 
competifional foarte re
dus. Cu toate acestea 
alergătorii s.au dovedit 
în formă reușind să de
monstreze în evoluțiile 
lor din cadrul campio. 
natelor republicane că 
motocrosului este în permanentă as. 
cendență. Cărui fapt îi datorăm a- 
ceasta ?

— Pe de o parte talentului alergă
torilor, iar pe de altă parte valorii 
mașinilor. O serie de concurenți cum 
silit Mihai Pop, N. Sădeanu, Al. Dă- 
nescu, Al. Huhn și alții se dovedesc 
reale talent: in această probă, iar 
alții — mă refer la Șt. Iancovici, H. 
Sitzler, N. Vieru, W. Hirschvogel — 
sint alergători dotați care continuînd 
să-și șlefuiască tehnica și să-și asi
gure o pregătire fizică din ce in ce 
mai bună, vor deveni în curînd per
formeri ai motocrosului

— In curînd ? Vă referiți probabil 
la sezonul anului viitor deoarece anul 
acesta calendarul competițional nu 
mai prevede nici nn concurs!

— Este adevărat. Și tocmai despre 
acest lucru vroiam să vorbesc. Din 
cauza programului competifional 
foarte sărac motocrosul nostru nu 
înregistrează saltul calitativ pe care-l 
dorim și pe care putem să-l realizăm. 
Deși această probă ii poate pregăti 
și pe specialiștii curselor de regula
ritate — vă amintiți desigur că tra
seul „Cursei de 6 zile“ desfășurată 
în acest an la Spindlerwj Mhjn a 
fost identic cu unul de moiocros — 
torurile noastre continuă să o soco
tească drept ruda săracă a motoci- 
clismului. De altfel in ceea ce pri
vește înrudirea dintre motocros șl 
regularitate este semnificativ faptul 
că trei dintre componența reprezen
tativei noastre la „Cursa de 6 zde“ 
(M, Pop, M. Cernescu și Al. Lăză- 
rescu) sint și campioni republicani 
de motocros pe acest an,

— Revenind asupra ediției de anul 
acesta, care este părerea dvs. asupra 
organizării și a gradului de dificul
tate prezentat de traseu ?

— Atît organizarea cit și traseul

cînd a acceptat jocul adversarilor ast
fel că tînăra sa linie de trei sferturi 
nu a putut sâ'-și pună în evidență supe
rioritatea.

Valentin Hossu — coresp.

ETAPA A IlI-a (RETUR) 
IN CAMPIONATUL DE LUPTE 

PE ECHIPE
Mîine se reia — după’ o scurtă în

trerupere — returul campionatului repu
blican de lupte pe echipe. La Tg. Mu
reș se anunță o reuniune echilibrată 
cu formații de valoare apropiată (Pro
gresul Bucureștii, Locomotiva Oradea, 
Fl. roșie Arad și Voința Tg. Mureș). 
C.C.A. n-are o sarcină ușoară Ia Ora
șul Stalin, militarii fiind nevoi ți să-și 
apere șansele în fața unor echipe pu
ternice ca Progresul Lugoj, Energia 
Orașul Stalin și Energia Baia Mare. 
Mai simplă este problema învingătoru
lui la Ceva, unde Dinamo București va 
face — probabil — un „galop de sănă- 
tate“ în compania echipelor Energia 
Cluj, Locomotiva Timișoara și Energia 
Hunedoara, care se întrec între ele, de 
Ia egal la egal. In sfîrșit la Sinaia sin
gura formație capabilă să facă „zile 
grele** puternicii echipe locale Energia, 
este colega sa de asociație de Ia Reșița. 
Fl. roșie Cluj și Dinamo Satu Mare com
pletează „quartotul** de la Sinaia.

înaintea etapei de mîine iată cum a- 
rată clasamentul:

1. C.C.A. Buc.
21-18-1- 2-208-116 (118.90-16) = 56

2. Dinamo Buc.
18-18-0-0-252.34 (186—66— 22) f4

3. Energia Sinaia
18-16.1. 1-193- 87 (114.79-16) = 51

4. Energia Reșița

Dinamovistul Mihai Pop este unul dintre cei mai 
motocrosiști. lată-l in fotografie în 

timpul cursei

au corespuns integral. Organizarea, 
asigurată de A.V.S.A.P., a fost la 
înălțime și a oferit concurenților 
posibilitatea de a pune în valoare 
toată pregătirea lor. Traseul, variat 
și cu multe obstacole naturale, a 
pus numeroase probleme de rezolvat 
în fața concurenților pregătirulu-i 
cum nu se poate mai bine pentru e- 
ventualele întreceri internaționale la 
care vor participa. După părerea 
mea este nevoie să se urmeze și ma 
departe această linie, în sensul ca 
organizatorii viitoarelor concursuri 
de moiocros să găsească de fiecare 
dată alte trasee, grele, cu prof Hur: 
și obstacole inedite.

— Sîntem de părerea dvs. și con
siderăm ca o condiție „sine qu 
non" în buna pregătire a motocro- 
siștilor alcătuirea unei întregi suits 
de trasee cu obstacole de mare di
ficultate. Totuși n-am vrea să pu
nem totul numai pe seama traseelor 
și a calendarului. Credeți că autre, 
norii nu pot avea nici o contribuție 
la creșterea măiestriei sportive a mo. 
toc rasiștilor?

— Firește că da. Antrenorii mai 
fac încă acum greșeala de a pre
găti pe concurenți doar în preajma 
competițiilor. Cum aceste competiții 
— așa cum am mai spus — se pot 
număra pe degete, vă puteți ușor 
imagina cit de scurtă este perioada 
de pregătire. Cred că este nevoie 
ca antrenorii să acorde o mai mare 
atenție pregătirii pentru motocros e- 
șalorund-o pe parcursul întregu
lui an.

Aș dori să fac o propunere: în 
anul 1958 să se organizeze cît mai 
multe concursuri pentru începători 
peniru ca astfel să putem descoperi 
noi talente și să asigurăm sportului 
de performantă schimbul de mîine.

H. N.

21-13-1- 7-172.142 ( 76-96-18) = 48
5. Progresul Lugoj

21-11-4- 6-17f-145 (104-71-26) =47
6. Energia Or. Stalin

18-12-1 -5-156.116 ( 76-80- 6) = 43
7. Energia Baia Mare

21-8-3-10-147-171 ( 70-77-12) = 40
8. Energia Cluj

21-6-5-10—139—173 (60-79-12)=38
9. Locomotiva Timișoara

21.7-3-11-151-171 ( 88.63-24) = 38
10. Locomotiva Oradea

21-4-8- 9-148.186 ( 90-58-16) =37
11. Energia Hunedoara

21 -6-3-12.147-177 ( 70-77-18) = 36
12. ProgTesul București

21-7-1-13-139.187 ( 60-53-26) = 36 
13>. Dinamo Satu Mare

21-6-2-13-128.192 ( 66-62-20) = 35
14. Voința Tg. Mureș

18-6-2-10-1211-155 ( 64-57-14) =30
15. Flamura roșie Cluj

21.5-0-16-113-20? ( 66-47.20*) = 31
16. Flamura roșie Arad

21.0-3-18-103-231 (56—47—12=24

fONVOCARE A V.S.A.P.
Secția motonautică din A.V.S.A.P. 

convoacă pe această cale pe toți mem
brii săi pentru miercuri ora 18, în 
str. Matei MiUo nr. 7. Se vor face co
municări importante.

A ÎNCEPUT FAZA A Il-a
A „CUPEI SFATULUI POPULAR 

AL CAPITALEI" LA BOX
Joi seara s-a desfășurat în sala Mao 

Tze-dun prima reuniune de box din 
cadrul fazei a Il-a a „Cupei Sfatului 
Popular al Capitalei**. intîLnlrile au

La șah ■
Timișoara a cîștigat I 

concursul interechipe I 
in memoria lui Stefan Szabo I

Intre 7 și 10 noiembrie s-a disput® 
la Arad, în organizarea comisiei 
gionale de șah din Timișoara, coi® 
cursul pe echipe în memoria maeștri® 
lui emerit de șah Ștefan Szabo. I® 
această întrecere au participat echi;® 
de 15 (10 seniori, 2 juniori, 3 fete® 
din regiunile Timișoara, Cluj, Grade® 
și Baia Mare. Rezultatele tehnice a® 
fost: Timișoara—Oradea 9’/2—51/®
Cluj — Baia Mare 71/,—71/,, Tim® 
șoara — Baia Mare 10'/2—4'/2, Cluj-® 
Oradea 10—5, Timișoara—Cluj 11—fl 
Baia Mare — Oradea 10 5. Rezult.® 
tul final a fost deci: 1. Timișoara 3® 
p ; 2. Baia Mare 22 p.; 3. Cluj 21'® 
p.) 4. Oradea 15'/2 p. ®

La masa 1 maestrul sporlului Gun® 
berger Alexandru (Timișoara) a obt® 
nut cel mai bun rezultat: 2>/2 p. di® 
3 posibile. La masa 2 Ardeleanu loa® 
(Baia Mare) a obținut 3 p. din 3 p<® 
siibile. Au mai obținut rezultate foart® 
bune Francisc Tocăniță (Timișoara® 
și Scherfer Iosif (Arad) care a obț® 
nut 3 p. din 3 posibile. ®

Ștefan We;nberger-cotesș. H

Iată mai jos o interesantă partid® 
de la acest concurs: ®
Alb: Al. Giinsberger (Timișoara) ® 

Negru: I. Szabo (Satu Mare® 
1. e4 C5 2. Cf3 d6 3. <14 c:<S4 4. C:d4 Cf6 ® 

Cc3 ac 6. Ng5 Cbd7 (De obicei se joacă a<9 
6...e6. Mutarea jucată de Szabo a fos® 
încercată în cîteva partide la turneul d® 
Ia Belgrad 1954) 7. Nc4 Da3 (7...e6 ni® 
este bine din cauza posibilităților d® 
sacrificii la e6, de exemplu: 8.0-0 Dcfl
9. N:e6! Keres-Sajtar, Amsterdam 19S4® 
Mei bine este însă 7...h6, sau 7...g6, cunB 
au jucat MBlici și Habar contra tu® 
Bronstein," la Eelgrad 1954) 8.DU2 e6 9® 
t-0-0 bă? (Slăbirea cîmpului c6 se dove® 
dește totdeauna defavorabilă negrului î® 
varianta cu Cbd7. Era de considerat Ne®
10. NdS! (începutul unei combinații frJ®
moașe) 10...e:d5 ll.e:d5 Ce5 12.Î4 CV® 
. Prin manevra calului negrul înceai c® 
să apere suplimentar punctul e7) 13.Cc® 
l>c< 14.Thel t- N*7 15.fă l (Albul ma®
sacrifică un pion pentru a atrage nebu® 
nul negru la fă unde va fi atacat 
tempo) ÎS... N:f5 16.N:f6 s:f6 17.Df2 Dd> 
(Nebunul nu se poate retrage din cauzx® 
18.D:f6) 18.g4! (încă un pion este sacri® 
ficat pentru îndepărtarea nebunului® 
l«...N:g4 19.D:f6 Tg8 2«.T:e7+ C:e7 21. Te® 
Rf8 22.T:e7 și negrul a cedat. Atacu 
alb' aminteș'e de cunoscuta partidă Bălă- 
nel-Dr. Alster din turneul internațional 
de la Ploești, bazat tot pe folosirea slă
biciunii cîmpului c6. O realizare fru
moasă a tînărului Giinsberger.

(Comentarii de S. Samarian)

Demonstrație de tenis 
la Petroșani

Acum cîtva timp, din inițiativa col 
tivului sportiv Energia Petroșani au 
vut loc în acest oraș o serie de întîl
niri demonstrative de tenis. Pe lîngă 
jucătorii petroșăneni au luat parte șl 
cunoscuiții tenismeni Marin Viziru, So
rin Mihaî, Slapciu, Dancea, Mita, Cn> 
ceanu și Stan Florea. Meciurile au con
stituit o frumoasă popularizare a 
„sportului alb” în rîndurile numerosu
lui public format din mineri și munefe 
tori din bazinul carbonifer Petroșani.

fost foarte disputate și echilibrate.
S-au remarcat cîteva elemente talen

tate printre care: Radu Davidovici 
(Energia 23 August), Mihai Goa.nță 
(Loc. Gr. Roșie), Ion Lepădatu (Ener
gia Semănătoarea), Aurel Anton (Ener
gia Mao Tze-dun), .1. Dumitru (Progre
sul Gospodării), D. Cheșoiu (Energia 
Semănătoarea), etc.

N. Tokacek — coresp.

Duminică 17 noiembrie, ora 10, în 
sala uzinelor Mao Tze-dun va avea loc 
a doua reuniune din cadrul fazei a 
doua a „Cupei Sfatului Popular al Ca- 
pitalei** la box.

Vor evolua cu acest prilej Oscar 
Silberman, Preda Cezar, P. Ioanițescu, 
V. Dumitrache (T.D.), A. Ghinea (Loc. 
Gr. Roșie), Marius Ailenii, M. Ionescu 
și alții.

ECHIPA DE VOLEI CERVENO 
ZNAME DIN NOU ÎNVINGĂTOARE 

IN FAȚA PROGRESULUI I.T.B.
Cerveno Zname a întrecut din nou 

Progresul I.T.B., cu același scor ca și în 
primul meci: 3—2 (7—15; 15—5; 14—<16 p
16—12; 15—12). O singură deosebire: me
ciul de joi seara a fost de nivel tehnic 
și mai slab decît primul. De la învin
gători s.au remarcat Belcev și S-trași- 
mirov iar de la Progresul I.T.B. Rusesou.

CAMPIONATELE DE HALTERE 
ALE ASOCIAȚIEI RECOLTA

Asociația Recolta organizează un cam-, 
pionat de haltere la care vor participa 
pe lîngă halterofilii fruntași ai asocia
ției: V. Becteras, Gh. Purcăxea, losif 
Vlădărean-u etc. și halterofili din Bucu
rești Galați, Cluj, Craiova și Oradea.

Concursul va avea loc azi cu începere 
de la ora 16 și miine de la ora 10 în 
sala Recolta M.A.S. șos. Iancuiui nr. 130.



Cel mai mare succes al halterofililor sovietici
IJ. R. S. S. define
...Șase titluri din cele șapte puse în 
c au revenit halterofililor sovietici 

campionatele mondiale de la Tehe- 
in.
La 
oul 
>ață
■are

ora cînd apar aceste rînduri, 
marii victorii s-a răspîndit 'în 
lumea. Ea a produs cea mai 
senzație și o veritabilă conster- 

acestuiire în rîndurile iubitorilor
x>rt din S.U.A.

în prezent
mul loc ca punctaj: 4-3

Campionatele anului 1955 
Miinchen au confirmat în totul pe 
cele anterioare. Din nou reprezenta
tiva U.R.S.S. și-a adjudecat patru ti
tluri, în timp ce a Statelor Unite 3. 
Aproape identic a fost și punctajul 
pe echipe: 29—25 în favoarea repre
zentativei U.R.S.S.

Și iată-ne la Olimpiada de la Mel
bourne, în 1956. Antrenorul american 
Bob Hoffmann a pregătit cea mai 
puternică echipă pe care erau în stare 
s-o alinieze Statele Unite. O mare 
surpriză s-a produs în primele două 
categorii, în care doi tineri atleți a- 
mericani, puțini cunoscuți pînă atunci, 
Charles Vinci și Isaac Berger au reu
șit să ocupe primele locuri, stabilind 
totodată valoroase recorduri mondia 
le. Aceste rezultate au fost hotărîtoa- 
re în clasamentul pe națiuni, în care 
Statele Unite au obținut un avantaj 
de un punct (4-3 la scor, și 42-41 Ia 
punctai).

Halterofilii sovietici și antrenorii au 
tras învățămintele și au revizuit pla
nurile de pregătire ale loturilor re
prezentative. Prima garnitură a re
prezentativei U.R.S.S. a fost comple
tată cu numeroase elemente tinere

17 recorduri ale lumii
și 29-23.
' de la

BOB HOFFMANN IN PANICĂ

10 kg. (!) recordul lui Berger de la 
Melbourne. La „mijlocie", Lomakin a 
ridicat 450 kg. cu 2,5 kg. mai mult 
decît ridicase Kono la Jocurile Olim
pice, și în sfîrșit acest teribil Arkadii 
Vorobiov (neînvins din 1953) și-a co 
rectat cu 7,5 kg. performanța record 
de Ia Melbourne. O remarcă cu totul 
specială pentru Alexei Medvediev, al 
treilea om din lume care atinge formi
dabila limită a celor 500 kg. egalînd 
recordul olimpic ai lui Andersen și 
Silvetti.

Bilanțul campionatelor mondiale de 
la Teheran ar fi următorul: 6 titluri 
pentru reprezentanții U.R.S.S., 1 pen
tru cei ai Statelor Unite. Punctaj: 
U.R.S.S. 33, S.U.A, și Iran cîte 9. In
teresant de remarcat că suma puncte
lor realizate de toate țările participam 
te nu depășește cea obținută de spor
tivii U.R.S.S. Toate cele șapte recor
duri mondiale doborîte în cursul cam 
pionatelor sînt consemnate pe tabela 
recordurilor: Teheran
U.R.S.S. Altfel că în 
față repartiția celor 28 
lumii la haltere este 
U.R.S.S. 17, S.U.A. 9.
și Egipt cîte 1. Alte comentarii ni se 
par de prisos. j

— 1957 —
momentul de 
recorduri ale 

următoarea
R.P Chineză

că

Ain trecut și acum

Trofim Lomakin, campion olimpic al 
jocurilor din anul 1952, campion și 

recordman mondial

De vreo șase ani, toate marile con
fruntări pe plan mondial ale halte
rofililor s-au redus în ultima instanță 
la pasionantul duel dintre reprezen- 

Uniunii Sovietice și ai S.U.A.

UN SCURT ISTORIC

Antrenorul american a știut 
sportivii U.R.S.S. care vor fi prezenți 
la Teheran își vor arunca în joc toate 
forțele pentru a obține revanșa. In 
ajunul campionatelor, la trialul lotu
lui S.U.A., Bob Hoffmann și-a dat sea
ma de dificultatea alcătuirii unei e- 
chipe care să facă față asaltului hal
terofililor sovietici. Părăsit de două 
elemente de bază, Charles Vinci și 
Paul Anderson — primul trecut în 
rîndti! boxerilor profesioniști, iar
doilea halterofil la circ. — neavînd 
rezerve de nădejde, Hoffmann a de
plasat în cele din urmă la Teheran 
doar patru concurenți, resemnîndu-se 
cu o înfrîngere fără luptă.

Astăzi, la Cracovia, 
tre fruntașe Maria Pogorevicî și Mar
gareta Teodorescu fac cunoștință cu 
viitoarele lor adversare din cadrul 
turneului zonal. Importantul centru 
miner și industrial polonez găzduiește 
întrecerea jucătoarelor din 9 țări, an
gajate In această etapă preliminară 
a campionatului mondia! feminin. Pri
mele două clasate se califică pentru 
etapa următoare a competiției, tur
neul candidatelor, care este programat 
să se desfășoare anul viitor, în Fran
ța. Bineînțeles, legăm justificate spe
ranțe de cele două reprezentante ale 
noastre, care au avut o comportare 
atît de bună în recentul campionat 
mondial pe echipe.

Dar înainte de a descrie desfășura
rea viitoare a campionatului, este de
sigur nimerit să aruncăm o privire în 
urmă, pentru a schița o sumară isto
rie a întrecerii pentru titlul suprem 
feminin. Ea nu este de dată chiar atît 
de recentă, pe cît s-ar putea crede. 
Primul campionat mondial a avut loc 
in 1927, dispwtîndii-se ap^ de alte

șa hist ele noas- șase ori în perioada dintre cele două 
războaie. Fapt remarcabil, de fiecare 
dată titlul a revenit celebrei jucătoare 
cehe Vera Mencik, care demonstra pe 
atunci o superioritate incontestabilă. 
De fiecare dată, această excepțională 
șahistă obținea primul loc în concurs 
cu punctaje foarte apropiate de maxi
mum posibil. După cum se știe, Vera 
Mencik 
victimă 
german.

După
Sovietice în Federația internal o talâ 
de șah, mișcarea șahistă feminină a 
căpătat un nou impuls. Fără să fi 
avut pînă atunci posibilități de com
parație, nu era totuși greu de înțeles 
că jucătoarele sovietice 
superioară. Confirmarea 
ventă, odată cu primul 
internațional feminin 
sfîrșitul anului 1949,

a murit în 1944, la Londra, 
a unui bombardament aerian

război, prin intrarea Uniunii

al

Helsinki în 1952, americanii 
datorită unei erori de arbitraj

Isă-și impună la limită superioritatea, 
Icîștigînd patru titluri față de cele 
prei ale sovieticilor.
I In anul următor, campionatele mon- 
Idiale de la Stockholm, cei doi „mari’’ 
lai halterelor își împart trtlurile: — 
3 U.R.S.S. — 3 S.U.A, — 1 Canada, 
lin clasamentul pe echipe, punctajul 
Ieste favorabil sportivilor sovietici, 
care au acumulat 25 puncte față de 
cele 22 p. ale americanilor.

In 1954 la Viena, campionatele 
mondiale cunosc un maximum de ten
siune și se soldează pentru prima 
dată cu un dublu succes sovietic: pri
mul loc ca număr de victorii și pri-

au

Un fost sportiv, laureat 
al Fremiuiui Nobei

dețin o clasă 
a vet'- eloc- 
mare t teu 

desfăș . ;t la 
la M :c:.r.i.

Atunci, cele 4 reprezentante ale ș hu- 
hii sovietic s-au clasat pe prime's 4 
locuri, titlul de campioană mort abilă 
revenind Ludmilei Rudenko. Aceasta 
și-a pus titlul în joc după trei cili în 
ața altei șahiste sovietice. Eliscb’ta, 
Bikova, învingătoare în turneul et ndi- 
latelor. Bikova a cîștiget meciul cu 

6, devenind campioană mondială.
Următoarea etapă a campionatului a 
constituit-o, în septembrie 1956, un 
meci triunghiular Bikova—Rudenco— 
lubțova. Învingătoare a fost Olga 
Rubțova cu 10 puncte din 16 part’de.

Acum, au loc întrecerile pe zone 
pentru desemnarea viitoarelor candi
date la titlul mondial. Dar pînă la a- 
legerea unei noi adversare pentru 
Olga Rubțova, actuala campioană, a- 
ceasta mai are de jucat un rrsci re
vanșă pentru titlu, împotriva Elisabe- 
tei Bikova, în februarie 
Moscova.

Academia suedeză a acordat recent 
tradiționalul său premiu anual pen
tru literatură. Laurii au revenit anul 
acesta scriitorului francez Albert 
Camus, autor a numeroase romane 
și piese de teatru bine cunoscute. El 
s-a relevat publicului încă din anul 
1942 prin romanul său „L'Etranger" 
(Străinul). Apoi piesele de teatru 
„Caljgula", „Le maletrtendu" (Ne
înțelegerea), ,,Les justes" (Cei 
drepți), romanele „La peste"" (Ciuma), 
„L’Homme revolte" (Omul 
l-au consacrat pe Camus 
literaturii.

Poate puțini știu însă
Camus s-a îndeletnicit în tinerețea 
sa și cu activitatea sportivă: ani 
de-a rîndul a apărat cu pasiune poar
ta echipei de fotbal Racing Univer
sitare Algerois./ar dacă astăzi, bol
nav, Camus nu mai poate practica 
sportul, el i-a rămas în schimb

mare prieten și un fervent susținător. 
El a și cîntai de altfel sportul, în- 
tr-un poem de un cald lirism, in
titulat „L’Ete" (Vara).

Locul său este acum în tribună, 
unde poate fi văzut urmărind toate 
jocurile importante de fotbal. Și asta, 
pentru că dragostea lui pentru sport 
nu a pierii. Este încă un exemplu 
care ne spune că arta și sportul sînt 
prieteni de nedespărțit.

cu Albert

răsculat) 
în arena

UN VERITABIL MARȘ TRIUMFAL

lți toate cele șase categorii pe care 
le-au cîștigat, halterofilii sovietici au 
obț'nut asemenea rezultate, incit in
diferent de echipa pe care ar fi pre- 
zentato S.U.A., soarta campionatului 
ar fi fost aceeași.

La categoria cea mai ușoară, Sto- 
gov a totalizat 345 kg., întrecînd ve
chiul record mondial al lui Vinci cu 
2,5 kg. în timp ce în categoria ime
diat superioară Mineaev a depășit cu

Evident, puteam obVne un rezumat mai bun

sie spune antrenorul pentatloniștilor, I. Mureșanu
„Femkampsdrama" — Drama pen

tatlonului... Drama concurentului 22... 
Romînul lonescu marele ghinionist 
al primei probe..."

Răsfoim tăieturile de ziare aduse 
de antrenorul Ion Mureșanu de la 
Stockholm. Pe pagini întregi din 
„Sportbladet", din „Expresen", din
„Dagens sportnyheter", fotografii 
care reconstituie ca într-un scurt jur
nal cinematografic acel stupid acci
dent care a compromis chiar din pri
ma probă locul echipei noastre în 
campionatul mondial de pentatlon 
modern din acest an. Una din foto
grafii înfățișează momentul imediat 
următor prăbușirii calului. Călărețul 
abia a descălecat. Cîțiva soldați sue
dezi se căznesc să ridice animalul de 
la pămînt. Inutil. In altă fotografie, 
Dan lonescu privește, cu resemnare, 
neputincios, la calul care continuă să 
zacă pe culcușul frunzelor abia că
zute din copaci. Iată-1 pe romîn pri
vind cum trece pe lîngă ei concuren
tul următor, nr. 23, finlandezul Kor- 
honen. Asta înseamnă că au trecut 5 
minute de cînd a căzut calul. Totuși, 
poate că nu e încă totul pierdut. Mai 
trec minute grele și animalul începe 
să se mște. Un fotograf l-a surprins 
pe lonescu ajutînd calului să se ri
dice de la pămînt. In sfîrșit, sosește 
și momentul reluării cursei. II vedem 
pe lonescu îndreptîndu-se spre ~' 
lot", calul care i-a adus atîta 
răciune.

„Stăteam la linia de plecare, 
vestește antrenorul Mureșanu. 
mare tablou cu becuri electrice 
juta pe spectatori să urmărească e- 
voluția pe traseu a fiecărui concurent. 
Concomitent cu trecerea concurenților 
peste obstacole, se aprindeau becuri; 
galbene dacă se trecea fără penali
zare, roșu dacă se comitea o greșeală, 
îndată ce a plecat Dan lonescu, 
mi-ani dat seama, după viteza cu

„Pi- 
amă-

po-
Un 

îi a-

care se aprindeau becurile galbene, că 
timpul lui este foarte bun. La fiecare 
obstacol el trecea cu 8—10 secunde 
mai repede decît suedezul Thofelt, 

care avea cel mai bun timp. Apoi, 
văd că la obstacolul 14 se aprinde 
becul roșu și trec un minut, două, 
cinci și rămîne tot așa. Am înțeles 
că se intîmplase ceva, mi-era teamă 
să nu se fi accidentat cumva Dan. 
După 10 minute văd că incep din nou 
să se aprindă becurile galbene și. lu
cru care m-a mirat grozav, ultimele
6 obstacole au fost trecute fără gre
șeală".

— Care a fost, așadar, timpul fi
nal al concurentului nostru ?

„16 minute 51,3 secunde. Scăzînd 
cele 10 minute cît a stat calul intins 
jos, timpul ar fi fost 6:51,3, cu exact 
10 secunde mai bun decît al ciștigă- 
torului probei, Thofelt. 
echivalat cu 1036 de j

— Poate că lonescu 
gerat de mult calul?

„Calul a fost forțat 
cît a putut el să reziste, dar nu s-a 
exagerat. Pentru traseul de 3500 m. 
organizatorii au prevăzut un timp de
7 minute, deci o viteză de 500 metri 
pe minut. După cum ați văzut, lo
nescu. fără cele 10 minute pierdute, 
ar fi terminat cu un timp apropiat 
de 7 minute, ceea ce înseamnă că el 
s-a încadrat în viteza indicată de or
ganizatori. Ghinionul a făcut însă ca 
tocmai lui să-i cadă acel cal mai pu
țin rezistent. Dar acesta este marele risc 
al pentatlonului. întotdeauna proba 
de călărie a pricinuit multe surprize. 
Același Thofelt care anul trecut la 
J. O. a fost nevoit să abandoneze la 
călărie, provocînd descalif’carea echi
pei Suediei, de data aceasta a cîști
gat proba. Incertitudinea punctajului 
Ia călărie va face întotdeauna ca o 
echipă să se poată clasa la fel de bine 
cu 1—2 locuri mai sus sau mai jos

Asta ar fi 
puncte..." 
a forțat exa

mai mult ce

decît posibilitățile și pretențiile 
reale".

— Este evident că neprevăzutul epi
sod din prima probă a campionatului a 
înrîurit comportarea echipei noastre. 
Dar putem pune numai pe seama lui 
întreaga ei evoluție 
tatloniști romîni?

„Este mai ușor, 
spus: cu cele peste 
aie lui Dan lonescu 
ocupat locul cinci. Adevărul este însă 
că multe din rezultatele obținute de 
cei trei concurenți ai noștri la cele
lalte probe puteau și trebuiau să fie 
mai bpne Toți trei au tras 
formanțele de acasă la tir. 
ratat că nu sînt obișnuiți cu 
ra de concurs, cu atmosfera 
ligon în care este gălăgie, se discută, 
atit de diferită de liniștea mormîn- 
tală în care erau obișnuiți să se an
treneze acasă. Și la scrimă lipsa de 
concentrare și atenție ne-a privat de 
cîștigarea unor asalturi decisive. E- 
chipa noastră obține punctaje neco
respunzătoare la înot și cros. La aces
te două probe finale Manciu a pier
dut atîtea puncte incit a căzut de pe 
locul 12 pe 20 ! O comportare mai 
constantă pe cele cinci probe a avut 
Țintea. Lui lonescu îi putem reproșa 
faptul că n-a luptat cu destulă voință 
pentru ca. înfrîngînd marea decepție 
din prima probă, să se poată prezenta 
in celelalte la nivelul său normal".

— Care este orientarea ce se ma
nifestă cu predilecție, astăzi, în pen
tatlon ?

..Campionatele mondiale din acest 
an ne-au întărit convingerea că dru
mul pe care am pornit noi în pregă
tirea tinerilor pentatloniști a junio
rilor, este cel bun. O echipă bună 
p°ntat*on trebuie să se axeze 
sportivi care au la bază înotul ș: 
fergarea. Celelalte trei sporturi 
pot învăța, dar fără o pregătire, sau

a celor trei peri

mai simplu de 
1000 de puncte 

la călărie am fi

sub per- 
Ei au a- 
atmosle- 
unui po-

de 
pe 
a- 
se

Stind lingă calul său care nu se poate ridica, Dan lonescu pr.uește re
semnat trecerea concurentului nr. 23, ceea ce înseamnă că a pierdut 5 

minute... Păcat. începuse atît de bine I

mai bine zis, fără calități incipiente 
pentru alergare și înot, nu se pot 
obține punctaje de valoare. Să dau 
un exemplu. La crosul de la mondia
lele din acest an, între cel de al 4-lea 
clasat și cel de al 19-lea diferența 
este de numai 1 minut. La punctaj ei 
sînt despărțiți de aproape 200 de 
puncte. S-a văzut limpede la Stock
holm că majoritatea echipelor s-au 
prezentat mai bine pregătite la înot și 
cros decît la J.O., sau la mondialele 
din 1955 și 1954. Pe de altă parte 
mai toate echipele au avut 1—2 oa
meni noi. Tatarinov, al 3-lea clasat, 
și component al echipei sovietice, era 
și el debutant în campionatul mon
dial.

— Ce impresie au lăsat pentatlo- 
niștii sovietici ?

„Colosală. Puterea lor de luptă, 
voința, excelenta pregătire și omoge
nitatea dovedită în cele cinci probe, 
au produs o adîncă impresie. De alt
fel, faptul că au cîștigat cu Hn a- 
vans de aproape 1400 de puncte față 
de cea de a doua clasată Finlanda 
și că au avut primele trei locuri în 
clasamentul individual, vorbește de 
la sine".

— Și acum, care sînt perspectivele 
pentatloniști'for romîni, în lumina 
recentului campionat mondial?

..La Stockholm am ocupat locul 7 
Am coborît un loc față de Melbourne, 
totuși ne-am menținut în concernul

primelor echipe din lume. In condiții 
mai favorabile, pe care le-am arătat, 
puteam veni pe locul 5 sau 6. In 
ansamblu nu sîntem insă mulțumiți. . 
de acest bilanț. Pentatloniști- noștri* 
au avut un mers ascendent de la un 
campionat mondial la altul, și tocmai 
de aceea acest mic pas îndărăt tre
buie să ne dea de gînd't. Trebuie să 
ne ocupăm cu și mai mare atenție de 
formarea noilor cadre de pentatlo
niști cu o bună pregătire la înot și 
alergare. De asemenea, trebuie depuse 
mai multe eforturi pentru redarea 
pentatloniștilor noștri in concursuri 
internaționale. Este anormală situația 
petrecută în acest an, cînd ne am 
prezentat la mondiale fără nici un 
concurs internațional peste ho'a-e în 
prealabil. Neparticiparea pentatloniș- 
tilor noștri la concursul de la Mos
cova a fost o greșeală. Concursurile 
internaționale de pentatlon sînt pu
ține și trebuie bine folosit ca'er.darul 
internațional. Aceste lucruri trebuie 
să le avem în vedere la pregătirea 
echipei noastre pentru vitoarea edi-* 
(ie a campionatelor mondiale la Lon
dra în 1958, și pentru J. O. de la 
Roma" și-a încheiat declarațiile an
trenorul Ion Mureșanu.

. JC.IIMT MANO!.IU
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In concursul internațional de la Floreasca

Bertlan Szocs și Szekelly Tiborne
Delegația guvernamentală a Republicii Popula 

Romine care va participa ia funeraliile
au cîștigat „maratonul" la floretă

Olga Orban și losif Zilahi au pierdut titlurile în ...finiș !
Iti mai bine de 15 ore de concurs 

trei valuri de spectatori au trecut 
prin sala Floreasca. Au venit, au a- 
sistat la întrecerile floretiștilor, au 
fremătat pentru victoriile reprezen- 
tanți'or noștri, au aplaudat asaltu
rile frumoase, apei... au obosit, s-au 
plici si’. au plecat. Și au venit alții. 
Așa s-au petrecut lucrurile joi dimi
neață, după-amiază și seara pînă 
dună miezul nopții. (Concursul înce
put la ora 9.30 s-a încheiat 10 mi
nute după ora 24: Un veritabil ma
raton în materie! Cărui spectator îi 
poți cere să stea lipit de scaun atîta 
vreme?).

In tot acest răstimp floretișt.i au 
tăcui risipă de energie și deși 
solicitați la un efort exagerat de 
prelungit, au creat multe asalturi de 

rară spectaculozitate și de un au
tentic nivel internațional. Chiar și 
oaspeții, mai obișnuiți ca noi cu con
cursurile mari au aplaudat de nenu
mărate ori, frenetic, la sce.nă deschi
să. Totuși, la miezul nopții a lipsit 
entuziasmul specific pasionantelor 
întreceri. De ce?

Mai întîi pentru că spectatorii nu 
mai populau la acea oră tribunele 
prea încăpătoare ale sălii Floreasca. 
Apoi, pentru pă trăgătorii, erau ex
tenuați. iar oficialii, obosiți, se gră
beau să se îndrepte spre casă. Și, 
In line, pentru că numai un repre
zentant deal nostru a reușit să ur
ce oe podiumul premiaților, la locul 
a;l III-lea. Există suficiente explicații 
pen ru acest sfîrșit mai slab. Toate 
se găsesc în maniera de lucru a di
rectoratului tehnic. Acesta a progra
mat o finală în „9“, lungă, exte
nuantă «are, prin forța lucrurilor, 
devine după 3—4 ore, plictisitoare. 
Tocmai de aceea, deși regulamentară, 
ea nu este prea uzitată pe plan in
ternațional, mai cu seamă în condi
țiile t'oretei electrice care totdeauna 
se desfășoară cu numeroase întreru
peri provoaate de defecțiunile apara
turii. In plus, același directorat a 
stat impasibil ia greșelile intențio
nate și neintenționate ale diverșilor 
arbit "i-judecători, . dintre care sub
liniem pe acelea ale arbitrului Bar- 
cza (R.P.U.) care a defavorizat prin 
deciziile sale pe Riaz (Egipt) și pe 
pretendentul nostru la titlu, Zi'ahi 
în a-a’t'i1 de i>- eu Schmidt (inver-

sînd rezultatul acestui asalt, arbitrul 
Rarcza a determinat ca Szocs — în
vinsul lui Zilahi — să-și recapete 
șansa la titlu).

Dar directoratul tehnic (culmea! 
— Ia propunerea delegaților noștri) 
a dezavantajat net pe cei mai buni 
fioretiștî romîni la alcătuirea serii
lor semifinale. Astfel, Mureșanu și 
Zilahi, favoriții noștri principali, au 
fost programați în aceeași serie cu 
un al treilea romîn, Matei care se 
comportase foarte bine în elimina
torii, cu Szocs (trăgătorul nr. 1 a! 
lotului maghiar) și cu valorosul 
Stock (R.F.G.). Firesc, Szocs s-a ca
lificat, Stock de asemenea, iar dintre 

cei trei romîni care s-au războit în
tre ei „pe viață și pe moarte" a răz
bit Zilahi, Mureșanu și Matei fiind 
eliminați. In celelalte serii. Uray și 
Laszlo s-au calificat prin baraj. A 
tiila Csipler a intrat în finală fără 
emoții dar extrem de obosit, iar Olă- 
nescu a căzut (odată cu egipteana 
Sabri) în barajul cîștigat de Somo- 
di (R.P.U.). Astfel au ajuns în fi
nală: patru romîni, doi trăgători 
din R.P.U. și R.F.G. și un egiptean.

La jumătatea finalei. Zilahi, de 
unul singur, se lupta cu duetul 
Szocs—Scmodi, cu Riaz și chiar cu 
Schmidt. Lnvingîndu-1 intr-un asalt 
splendid (tot așa de frumos ca și 
asaltul Matei—Szocs din semifinală) 
pe Szocs. Zilahi a rămas singurul 
neînvins. Dar, în această finală lun
gă și neobișnuit de echilibrată, nu
mai ultimul asalt a stabilit definitiv 
clasamentul. Intre timp, Schmidt (cu 
ajutorul arbitrului Barcza) l-a în
trecut pe Zilahi; același lucru l-a fă
cut și Somodi luptîn-d în favoarea 
colegului său Szocs, iar Szocs, căruia 
îi atribuim calificativul de cel mâi com
plet și cel mai experimentat concu
rent, n-a mai pierdut nimic, asigu- 
rîndu-și victoria cu o singură înfr*~- 
gere. Aproape pentru toate locurile 
clasament’dui 'inal au con-urat c. 
șanse egale mai mulți trăgători: Sq- 
modi și Zilahi pentru II—III, Schmidt 
și Riaz pentru IV—V, Laszlo, Uray 
și Csipler pentru VI—VIII, numai 
Stock resemnîndu-se cu ultimul lcc.

Deși Szocs putea să fie oprit din 
marșul său triumfător de o coaliție 
rom'.nească mai eficientă (de exem- 
n’ti: Zilahi—Mureșanu și Csipler In

forma sa obișnuită), totuși meri tel: 
învingătorului nu pot fi contestate: 
a fost cel mai bun și cel mai con
stant trăgător al concursului. Se cu
noaște că este reprezentantul unei 
școli valoroase, iar tinerețea sa îi 
recomandă ca un veritabil viitor 
campion al lumii. Felicitări se cuvin 
și lui Somodi care l-a secondat stră
lucit pe Szocs, ocupînd un neaștep 
tal loc II. Am rămas impresionați 
de poziția și ușurința de luptă a lui 
Schmidt și de vitalitatea lui Riaz. 
O notă maximă acordăm reprezen
tantului nostru losif Zilahi care s-a 
luptat de la egal și cu mult succes 
în această companie strălucită, iar 
despre comportarea lui Laszlo. Uray 
și Csipler vom reveni.

Clasament>'l : 1. Szocs (R.P.U.) 7 
v.. 2. Somodi (R.P.U.) 6 v-, 3. Zi
lahi 6 v„ 4. Schmidt (R.F.G.) 5 v.,

Helga Stroh (R.F.G.), Kataline 
luhasz (R.P.U.) și Maria Vicol 

(văzute de Neaigu)

Președintelui Republicii Cehoslovace,
Antonio

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romine și Consiliul de Miniș
tri al Republicii Populare Romîne au 
numit o delegație guvernamentală 
care va participa la funeraliile preșe
dintelui Republicii Cehoslovace, Anto
nia Zapotocky, alcătuită din tovară
șii : Petre Borilă. membru ai Biroului 
Politic a| C.C. al P.MIR., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației ; general colonel 
Leontin Sălăjan, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., mi
nistrul Forțelor Armate; Avram Bu- 
naciu, membru al C.C. al P.M.R., se
cretarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne; Gheorghe 
Vidrașcu. ambasadorul extraordinai și

Zapotocky
plenipotențiar al R. P. Romine în Re 
publica Cehoslovacă.

Vineri dimineața delegația guver 
namentală a Republicii Populare Ro 
mine care va participa la funeraliile 
președintelui Republicii Cehoslovacei 
Antonin Zapotocky, a părăsit Capitala 
plecînd spre Praga.

La plecarea delegației au fost d« 
față tovarășii : Gheorghe ApostoA 
Emil Bodnăraș, Alexandru Drăghicil 
J. Fazekaș, Vl. Gheorghiu, A. Mălnă. 
șan, generalii locotenenți I. Tutoveanu 
și Ă. Floca, Ion Rab, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, și alții.

A asistat Ivan Rohall Illkiv, amba
sadorul R. Cehoslovace la București 
ți colonel Miloslav Hoppe, atașat mi
litar.

(Agerpres).

DIN PARTEA CONSILIULUI DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

Consiliul de Miniștri al Republicii să fie declarata zi 
Populare Romîne a hotărît ca ziua de și întreprinderile 
luni 18 noiembrie 1957 - ziua tune- îndoliate, 
rațiilor tovarășului Antonin Zapotocky, 
președintele Republicii Cehoslovace

de doliu. instituții!» 
vor arbora drapel'

(Agerpres>

0 importantă hotărîre în domeniul organizări 
mișcării sportive din Uniunea Sovietică

___ Asociații sportive sindicale unice in fiecare republică unională —

Fotbal peste hotare
MOSCoVA 13 (Agerpres). —
Campionatul de fotbal ai Uniunii 

Sovietice se apropie de sfîrșit. Pînă 
fa terminarea competiției au mai ră
mas de jucat numai 4 meciuri.

Zilele trecute echipa Dinamo Mos
cova a învins Torpedo Moscova cu 
scorul de 1—0. iar Spartak Moscova 
a dispus de Aripile Sovietelor Ktii. 
bîșev cu 2—0

Dinamo Moscova a terminat toate 
jocurile din campionat și toțaîizînd 
36 puncte din 44 posibile a cucerit 
pentru a 8-a oară titlul de cam.p;oană 
unională

„„a Barcelona — Selecționata Birming
ham 1—0-

• Echipa i-ugoslavă de fotibai Eeo- 
gradski Spoit Klub, care se află în 
turneu în Anglia, a susținut joi seara 
o întîlnire în compania echipei Leices
ter City din prima ligă a campionatului 
englez. Victoria a revenit echipei en
gleze cu scorul de 3—2, punctul victo
riei fiind înscris în ultimele minute 
în urma unei lovituri de la 11 m.

5. Riaz (Egipt) 4 v-, 6. Laszlo 3 v., 
7. Csipler 2 v., 8. Uray 2 v., 9. Stock 
(R.F.G.) 1 v.

Ora tîrzie la care, s-a încheiat în
trecerea flbretistelor nu ne permite 
să prezentăm pe larg această inte
resantă dispută.

Iată clasamentul:
1. Szekelly Tiborne (R.P.U.) 7 v.

2. Olga Orban 6 v., 3. Juhasz Kata- 
lin (R.P.U.) 5 v. 11 tușe primite, 
27 date, 4. Maria Vicol 5 v. II tușe 
primite, 26 date, 5. Eugenia Tărăn- 
goiu 4 v., 6. Else Ommerborn
(R.F.G.) 3 v. 25 t.p., 24 t.d., 7. 
Helge Stroh (R.F.G.) 3 v. 25 t-P-, 
20 t.d.. 8. Banvvolgyi Vera (R.P.U.) 
2 v., 9. Nora Egger 1 v.

Astăzi are loc concursul de spadă, 
iar mîin-e cel de sabie.

RENATO ILIESCU

MOSCOVA 15 (Agerpres) TASS 
transmite :

Consiliul Central a! Sindicatelor 
din Uniunea Sovietică a hotărît în
ființarea unor asociații sportive sin
dicale unice în fiecare republică li- 
nională. Scopul acestei hotărîri este 
întărirea ralului sindicatelor în dez
voltarea sportului și îmbunătățirea 
muncii cluburilor și colectivelor spor
tive din întreprinderi și instituții.

Pînă acum asemenea asociații spor
tive sindicale existau în cele trei re
publici baltice: Kalev (Estonia), Jal- 
giras (Lituania) și Daugava (Leto
nia). In prezent, asociații unice sin
dicale vor fi înființate și în celelalte 
12 republici unionale. In scopul con
ducerii muncii acestor asociații și 
nentru dezvoltarea legăturilor lor in
ternaționale, pe lîngă Consiliul Cen
tral al Sindicatelor sovietice va lua 
ființă Consiliul unional al asociațiilor 
sportive. De asemenea s-a hotărît ca 
studenții să activeze în cadrul asocia
ției ..Burevestnik".

In urma acestor hotărîri, de acum 
înainte în Uniunea Sovietică vor

exista asociațiile Dinamo, ȘpartaL 
Rezervele de Muncă, Burevestnik și a- 
sociații sportive sindicale unice în fie
care republică. In R.S.F.S.R. asocăA 
♦;i se va numi Trtid.

PE SCURT
HOCHEI

Primele două meciuri 
la Moscova ale selec
ționatei cluburilor sue
deze s-au soldat cu

cot atîtea înfrîngeri. Luni suedezii au 
fast învinși de campioana unională 
Aripile Sovietelor cu 1—0, iar miercuri 
oaspeții au pierdut în fața reprezenta
tivei U.R.S.S. CU 4—3.

lntr-un meci ir.terna-
DflY țlonai de box desfă- 
DUA șurat la Hamburg e-

chipa poloneză Wro- 
a dispus de selecționata orașuluiclaw

Hamburg cu 11—9.

In cursul acestei săp- 
nignni tămîni, selecționata 
Ou ul Australiei („Walla- 

bies“) care vizitează 
Anglia, a susținut un nou meci, în 
compania echipei universității din 
Cambridge. Oaspeții au fost învinși cu 
13—3. Astăzi, la Twickenham, Walla^ 

1 bies întâlnește selecționata Londrei. ■

IN AJUNUL MARII INTILNIRI!...
Ltmto se dă acum pentru locurile 

2-3 între echipele ȚSK MO, Torpedo 
Moscova. Spartak Moscova'și Loko
motiv Moscova.

Joi s-a disputat Ia Moscova me
ciul dintre echipele Lokomotiv Mos. 
cova și Dinamo Tbilisi. Intîlnirea s.a 
terminat la egalitate • 0—0.

Ia‘ă ultimele patru meciuri : Lo
komotiv Moscova—Torpedo Moscova 
(tur și retur). Torpedo Moscova— 
Spar*-k Moscova și Spartak Mosco- 
v—D;n?mo Kiev.
• La Milano, în meci de antrena

ment, naționala italiei a dispus de e- 
chipa engleză Luton Town cu 4—1.

• Joi, pe terenul Progresul F.B.
Ultimul antrenament al echipei na

ționale înaintea plecării Ia Belgrad. 
Joacă formația pentru meciul cu Iugo
slavia : Toma -- Ztiuoda II, Panaii, 
Neacșu — Călinoiu, Bone — Ca- 
coveanu, Petschowski, Alexartdrescu, 
Zavoda I, Tătaru. Partener : Locomo
tiva TAROM, care a folosit în for
mația sa — pe rtod —- pe Cozma și 
Toma, și tot timpul pe Jenei. A fost 
un antrenament ușor, în cursul că
ruia atacul a înscris 7 goluri prin 
Petschowski (2), Zavoda I (2), Ca- 
coveanu, Alexandrescu și Tătaru și 
n-a primit nici unul. „Antrenamentul 
și-a a1'"' scornii - ne-a spus la sfîr-

Ultimele pregătiri și ultimele vești în legătură cu 
întîlnirile fotbaliștilor 

romîni și iugoslavi de la Belgrad

• Meciuri internaționale inter-du- 
buri: Tottenham Hotspurs (Angilia) — 
S. V. Stuttgart (R. F. Germana) 3—2. 
Levski (Bulgaria) — Partizan. Belgrad 
1—1, Mi.T.K. Budapesta — S. K. Karls
ruhe (R. F. Germană) 2—2, Beogradaki 
8 K. — Chelsea (Anglia) 2—1. Select io-

In turneul zonal 
de șah de la Wageningen 

conduce L. Szabo
După 9 runde. în turneul zonal de 

la Wage ninge., continuă să conducă L. 
Szabo cu Qi jumătate p., urmat de Lar. 
sen 7- Uhlmann și Trifiunovici P jumătate, 
Stahlberg și Olafson 6. Troianescu este 
clasat pe locul 11—12, cu 3 și jumătate p. TĂTARU

șit antrenorul Em. Vogi. Am ur
mărit realizarea unei cît mai bune 
coeziuni între compartimente și în 
mod special în linia de atac. De ase
menea, am mai urmărit și o îmbu
nătățire a conlucrării între mijlocași 
și stoperi, pe de o parte, și între 
mijlocași și interi, pe de alta".

9 ...In același timp, la Stadionul 
Tineretului și-au încheiat pregătirile 
juniorii, sub conducerea antrenorului 
C. Teașcă. Și aici a jucat (cu Ener
gia 23 August), formația care va fi 
opusă duminică juniorilor Iugosda- 
viei, adică : Ghiță — Neacșu, Petca, 
Nedelcu — Petru Emil, Niculescu — 
Ivansuc, Balint, Ungurocu, Rakcsi, 
Halagian. Rezerve sînt : Bădescu, 
Vătafu, Chejan și Matei.
• Vineri dimineață pe aeroportul 

Băneasa.
Membrii loturilor reprezentative A 

și juniori așteaptă ora plecării la 
Belgrad. Rude, prieteni și sportivi îi 
petrec și le urează drum bun și suc
ces, în al 146-lea meci al echipei na
ționale A și în al 26-lea meci al re
prezentativei de juniori (care se în- 
tîlnește mîine pentru a cincea oară 
cu Iugoslavia).

• Vineri la amiază pe aeroportul 
din Belgrad.

Echipele noastre sînt întîmpinate 
la sosire de membri ai forurilor spor
tive iugoslave. Li se face o primire 
prietenoasă.

Relatările corespondentului nostru 
Al. Kostantinovici ne arată că vineri 
după-amiază atît prima echipă cît și 
juniorii noștri au făcut un antrena
ment ușor pe stadionul JNA (al Ar
matei). Timpul este bun, -ț-12 grade. 
Terenul însă, se prezintă cam moale.

• In tabăra iugoslavă, pregătirile 
au continuat vineri 13 Novi Sad. E- 
chipa națională în formația : Beara — 
Belin (Sijakovici), Trnkovici — Ka- 
loperovici, Krstici II, Boșcov — Pe- 
takovici, Mujici, Miludinovbci, Zebeț, 
Pașici (iar modificată, în comparație 
cu aceea care s-a antrenat miercuri), 
a jucat 30 de minute cu o selecțio
nată a districtului Novi Sad. Rezul
tat : 8—0.

Formația definitivă pentru jocul de 
mîine este următoarea : Beara — Sija
kovici, Trnikovtoi — Raloperovici, 
Krstici II, Boșcov — Petakovici, Mu
jici, Milutinovici, R. Ognjanovici, 
Zebeț.

• In ce privește echipa de juniori, 
formația acesteia a fost astfel alcă
tuită : Radunovici — Jusufi, llici — 
Mitici, Kornazo, Vasovici — Z. Ce- 
binat, Covacevici, S. Cebinat, Bego, 
Kiș.

• Programul cuplajului de la Bel
grad este următorul:

Ora 11.30 (ora romînească 12.30}: 
Iugoslavia — Romînia (juniori).

Ora 13 30 (ora romînească 14.30} : 
Iugoslavia — Romînia (A).
• Partida dintre primele echipe na

ționale va fi transmisă în întregime 
la posturile noastre de radio, pe pro
gramul I.

BOSKOV
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