
Cu blocnotesul la drum

Popas la Baia Mare
BAIA MARE 20 

(prin telefon de 
la trimisul nostru).

Mărturisesc că 
încă mult înainte 
de a-mi desfăta 
privirea cu pitores
cul neasemuit de 
frumos al „Dealu
lui 
de 
na 
mă 
De ce primim atit de puține vești din 
străvechea' așezare a Băii Mari? 
Mai ales acum succesele băimăreni- 
lor în această importantă acțiune de 
reorganizare trebuiau să ne fie cunos
cute. Pe bună dreptate gîndeam să-i 
reproșez multe lucruri coresponden
tului nostru regional Vasile Săsă- 
ranu. Totuși, nu i-am adresat nici un 
cuvînt de 
făcut aici, 
vrea să le

• Nici o adunare de 
alegeri • Adeziunile 
așteaptă • Activiști 

care nu se grăbesc • 
Alte note critice și- 
sarcini de viitor

Florilor" sau
a urmări goa- 
norilor. peste culmile Gutinului, 
încercase un simțămînt ciudat.

reproș în scurtul popas 
Lui nu. altora însă aș 
spun cile ceva.

*
am aflat cu surprindereMai întîi

(știind că la Baia Mare comisia„re- 
gională de organizare a fost consti
tuită printre primele din țară) că nu 
a avut loc nici o ședință de alegeri 
„Nu-i nimic, poate că știu ei mai 
bine cînd să înceapă" mi-cun zis gin- 
dindu-mă că, decît o treabă făcută 
în grabă, mai bine lipsă. Mă și pre
găteam să „găzduiesc" în filele bloc
notesului un adevărat noian de în-

semnări. despre 
pregătirile făcute 
pină acum, des
pre sute și 
înscrieri, 
acțiuni de 
gandă etc. 
scris nimic 
toate acestea. Am 
umplut însă multe 

file cu următoarele constatări:
— la unele colective sau cercuri 

sportive mai mici adeziunile nici n-au 
aiuns încă. N-au ajuns nici la unele 
mai mari, cum ar fi Locomotiva 
C.F.R. sau Direcția Silvică regională;

— au fost distribuite fără nici un 
control aproape 5.000 adeziuni dar 
nu se știe decît despre „soarta" a 
vreo 2.000 dintre ele.

— la Atelierele Centrale întreprin
derea
Banca de Stat etc., multe adeziun' 
zac cn sertarele activiștilor sportivi.

— deși s-a angajat să facă 7.000 de 
înscrieri (față de 3.800 cît reprezenta 
numărul membrilor de cole cl iu pi na 
acum) comisia orășenească de orga
nizare a cam uitat de acest anga
jament.

mii de 
despre 
propa-
N-am 

din

p

„Gheorghe Gheorghiu-Dej",

Sînt cîteva constatări cărora tre
buie să le adăugăm un comentariu pe 
cit de necesar pe atît de util. Nu 
numai intirzierea în desfășurarea a- 
cestei importante acțiuni ne îngrijo-

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare în pag.
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FOTBAL
• Duminică, joc internațional 

în Giulești

In deschidere la partida de campio
nat Locomotiva București—Flamura ro
șie Arad se va disputa o întilnire in
ternațională între Locomotiva Gara de 
Nord și Lokomotiv Goma Oreahevița 
(Bulgaria). Echipa bulgară va mal juca, 
la noi două meciuri: ia 28 noiembrie, 
la Galați cu Locomotiva și la 1 de- 
cemb'rie la Constanța cu Locomotiva.

LUPTE
Una din realizările din Baia Mare: bazinul de înot care este aproape 

gata

Însemnări pe marginea alegerii noului consiliu
ai colectivului sportiv

• Trei arbitri romîni la Paris

de GutâuMTfaÂM

. Pe bilețelul primit la redacție e ra scris: ..Invitație'. In cîteva rîn- 
duri fostul colectiv sportiv Flamura roșie Kirov ne anunța că în ziua de 
18 noiembrie va avea loc alegerea noului consiliu al colectivului spor
tiv. Prezența acestui material în colo anele ziarului ne scutește de a c<î 
mai anunța că am dat curs invitației. ~ 
t rivă.

Și nu am avut ce regreta. Dimpo-

a întreprinderii 
guvernului și 

la reorganizarea 
fizică și sport.

Am aflat o serie de lucruri intere
sante care, fără discuție, pot folosi 
și altor colective. lată-le...

DEȘI PREGĂTITĂ IN PRIPA. ȘE
DINȚA A FOST TOTUȘI BINE OR

GANIZATA
Am menționat că ședința a 

pregătită în ultimul moment, tocmai
fost

In dorința de a sublinia faptul că, 
dacă ar fi existat o preocupare din 
timp, lucrurile s-ar fi prezentat și 
mai bine. Și în aceste condiții am 
putut nota însă pe carnetul nostru 
că mobilizarea a fost bună, că înaintî 
de începerea ședinței s-au transmis

După conferința profesorilor de educație fizica!

prin stația de radio 
citate din Hotărîrea 
partidului cu privire 
mișcării de cultură 
participanții fiind astfel lămuriți'asu
pra principalelor probleme ce aveau 
să fie discutate, că sala era frumos 
pavoazată etc. De asemenea, întrea
ga sală a izbucnit în aplauze spon
tane în clipa în care sportivii între
prinderii au adus salutul 
generale.

După cum se vede, o 
mos organizată. Atunci 
plică faptul că s-a reușit 
cu toate că — așa cum 
sus — s-a lucrat în pripă ?

lor adunării

ședință fru- 
cum se ex- 
acest lucru, 
arătam mai

Ieri au plecat spre Paris, pe calea ae
rului, arbitrii de lupte Ion Corneanu, 
Vascul Popovici și Ion Staicu. Ei vor 

(participa la un curs organizat de către 
,federația internațională de lupte.

o Derbiul campionatului
pe echipe

, Duminică se desfășoară, la București o 
, reuniune restantă și totodată derbiul 
, campionatului republican pe echipe din- 
, tre Dinamo București și Energia Sinaia.
(Meciul este așteptat cu deosebit interes 
(și va rezolva — cu această ocazie — 
, un duel așteptat: lupta dintre cea mai
> tînără generație de luptători fruntași 
((I. Cernea. Gh. * Dumitru, V. Bularcă, 
, S. Szasz ș.a.) și o generație mai veche 
( (Fr. Horvath, D. Cuc. A. Suli ș.a.). Ală‘-
> turl de cele două formații vor mai con-
> cura Voința Tg. Mureș și Energia Orașul 
, Stalin.

VOLEI

Concluzii importante pentru viitorul 
atletismului

AJUTORUL ORGANIZAȚIEI DE 
P.ARTID, UN FACTOR DETERMI

NANT

• Mime sosesc reprezentativele ' 
Berlinului

școlar din tara noastră» »
Conferința pe țară a profesorilor 

de educație fizică, desfășurată la sfîr- 
șitul saiptă.mînii trecute în Capitală, 
va rămine fără doar și poate înscri
să ca unul din principailele evenimen
te aile atletismului nostru în anul 
1957. Diversitatea problemelor ridi
cate au dus la o serie de concluzii 
deosebit de interesante. Asupra aces
tor concluzii vrem să ne oprim 
rîndurile de fată.

în

faptului că 
activitate

Situația atletismului 
școlar nu este mulțu

mitoare

De altfel, aceasta a și fost rațiu
nea convocării acestei conferințe. Este 
greu de evaluat cât pierde atletismul

nostru de pe urma 
bizuie încă pe o 
de mase, in școli și în general 
invățămînt. Printre mărturisirile ros
tite de la tribuna conferinței și care 
au stfrnit un mare interes a fost și 
aceea a maestrului emerit al spor
tului, prof. Ion Moina : „Sint unul 
dintre cei care au început să facă 
atletism din școală. Ei bine, îmi a- 
mintesc că aveam colegi care mă 
întreceau la sărituri și chiar la a- 
lergâri. Prin aceasta vreau să arăt că 
în școli se află nenumărați tineri 
înzestrați cu reale aptitudini. Ei tre
buie doar descoperiți și îndrumați 
spre stadioane". Și totuși acest ine
puizabil rezervor de cadre pentru 
sportul nostru, școala, nu s-a bucu
rat de atenția cuvenită

nu se 
largă, 

In

din partea

Un aspect de la întrecerile finale ale concursului atletic școlăresc orga
nizat recent în Capitală de ziarul nostru. Schimbul de ștafetă al celor 
doi tineri atleți este complet defec tuos. Dar asta contează acum mai 
puțin. Principalul este să se asigure atleților școlari o activitate vie, 
continuă. Apoi, se va ridica și măies tria lor.

fostului 
se află 
lă măsură răspunzător și Ministerul 
Invățămintului și Culturii care nu 
a fcst preocupat de asigurarea unor 
condiții normale de activitate spor
tului în școli. .Actuala stare de lu
cruri trebuie radical schimbată. Con
ferința a ajutat 
vahiirea cauzelor 
minerea în urmă 
Iar ci a arătat, 
la toate forurile 
cupare vie pentru a îndruma atletis
mul școlar pe adevăratul său făgaș.

Toată atenția reorganizării 
colectivelor sportive 

școlare
Conferința a avut loc intr-un 

moment de mare importanță în viața 
sportului școlar: reorganizarea colec-

C.C.F.S. De situata 
atletismul școlar este

in 
în

care 
ega-

nu numai la dez- 
care au generat ră- 
a atletismului șco- 
totodată, că există 
interesate o preo-

(continuare în pag. 2)

Foto L. T1BOR

Discutînd 
pem prin a 
de zile ani 
vorbă cu diferiți activiști de partid 
despre problemele sportului. Rareori 
însă am rămas atit de impresionați 
de competența, de dorința de a spri
jini aothitatea sportivă, de profunda 
cunoaștere a realităților în domeniu] 
sportului ca după această șadință în 
care o serie de activiști de partid au 
adus o largă și hotăritoare contri
buție.

Sprijinul comitetului de partid al 
întreprinderii „Kirov“ a făcut ca șe
dința să poată fi pregătită în exca- 
lente condițiuni, deși timpul era limi
tat. Și nu numai atît. Ședința a fost 
condusă chiar de tov. Ion Mihalache, 
secretarul comitetului de partid al în
treprinderii, iar în cadrul discuțiilor o 
serie de comuniști au luat cuvîntul și 
prin cele spuse au adus o prețioasă

CALIN ANTONESCU

Reorganizarea

această problemă să înce- 
face o mărturisire. Ani 

avut prilejul să stăm de

(Continuare în pag. 3)

Ca revanșă la meciurile susținute cte 
echipa Dinamo București în iunie la 
Berlin, reprezentativele masculină șl fe
minină ale Berlinului vor susține mat 
multe meciuri tn Capitală. Luni, marți 
si joi reprezentativa masculină va juca 
cu Dinamo București, iar fetele vor îrx- 
tilni luni șl joi pe Dinamo București, 
iar marți vor juca cu Energia. Meciu
rile vor avea loc în sala Dinamo.

în acesi nww«âr :
PAG. li — Echipa d- baschet a 

Turciei sosește astăzi la Bucu
rești.

PAG. III
C.C.A.
lor Europeni.

PAG. — Transferări puține la
hochei pe gheață.
— Să știm să tragem concluzii 

(după meciul Romînia—Iugo
slavia).

— A fost alcătuit lotul R.P.R. 
nentru întîlnirea de 
R. D. Germană.

— O reușită competiție 
țională de scrimă.

— Pregătirile echipei 
pentru Cupa Campioni-

box cf<

interna-

colectivului sportiv (II)
• In actualele colective comasate. Sînt suficienți 15 membri pentru a face 

un colectiv sportiv? • Cum se fac alegerile în colectivele sportive nou 
turte

Aplicarea măsurilor preconizate de 
Hotărîrea partidului și guvernului cu 
privire la reorganizarea mișcării spor
tive va pune capăt și oscilațiilor ne
contenite din structura unor colective 
sportive. Ne referim la măsurile de 
comasare și decomasare 
recurgeau 
cînd să

care 
încer- 

or-

la 
asociații 

probleme 
totuși, nu-și pu-

unele 
rezolve 

ganizatorice care, 
teau găsi o soluționare locală. Se 
știe că în special în cadrul asociațiilor 
Flamura roșie și Progresul existau 
colective sportive cu zeci de cercuri 
sportive (FI. roșie comerț-București 
avea într-o vreme aproape 100 de 
cercuri sportive) care, dacă dădeau

sportului de performanță o oarecare 
bază, în schimb sufocau sportul de 
masă lipsit de o structură organiza
torică corespunzătoare. 7.---- -
Hotărîrea prevede ’ .
burilor și orientarea activității 
lectivelor sportive 
sportul de masă, 
zatorice devin de 
întreprindere care 
țiile statutare își_

Acum, cînd 
înființarea clu- •■“■•j co. 

cu precădere către 
jongleriile organi- 
prisos și fiecare 
îndeplinește condi- 
poate constitui un 

colectiv sportiv. Tocmai despre reor
ganizarea colectivelor care actual
mente au cercuri în afara întreprin
derii de bază vom vorbi în aceste 
rînduri. De la început însă vrem să 
subliniem faptul că, dacă în cazul co-

lectivelor unice reorganizarea urirea- 
ză un anumit drum, în linii gem 
același pentru toat 
cercuri și în ails 
blema este mai complicată ei 
portă o analiză mai atentă și 
zolvare mai dificilă.

a'e 
. în colectivei- cu 
întreprinderi pro" 

com- 
o re-

COLECTIV SPORTIV DAR 
CU ORICE PREȚ!

NU

De cele mai multe ori, comasările 
r-au ținut seama de alte criterii decît 
simplificarei unor anunfte evidențe 
sau forme birocratice s! do .—ea alî-

(continuare in pag. 2)



ECH’PA DE BASCHET A TURCIEI
SOSESTE ASTAZ1 LA BUCUREȘTI din țara noastră

' ® Folbert in luptă cu
duminică * Selecționata

■ ..Vrem să încheiem cu un ioc 
frumos și cu un rezultat... în conse
cință sezonul internațional". Aces
tea au fost primele cuvinte a'e 
căpitanului echipei ^noastre naționale 
de baschet. ANDREI FOLBERT, în 
discuția pe care am angajat-o ieri di
mineață, la Floreasca înaintea antre
namentului lotu'ui reprezentativ. ..Re
prezentativa Turciei este un adversar 
redutabil fiindcă este compusă 
jucători cu o tehnică excelentă, 
blingul baschetbaliștilor turci 
considerat de specialiști ca o perfec
țiune în materie și este aproape im
posibil să ie' mingea din dribling lui 
Granit sau Tezol — spre exemplu — 
care sînt de altfel, și cei mai vechi 
și experimentați jucători ai formației. 
Cît de dificile sînt întîlnirile cu ju
cătorii turci s-au convins chiar băieții 
noștri care au fost învinși în toamnă 
la Istanbul — în prima partidă sus
ținută acolo -— la un punct diferență 
(58—57), după un meci dramatic. 
Acum, te rog să mă scuzi ,dar mă re
clamă coșul!“

Și Folbert a plecat. Rapid, cum o 
face cînd este lansat pe contraatac. 
Interviul nostru se terminase și capi 
tanul naț onalei era angajat acum în 
tr-un duel cu coșul. Mingile pornite 
din mîna lui intrau însă cu precizie. yn dg Sloane plutește prin sala Floreasca? Nu, echipa națională
prm mei. Cînd am părăsit sala Fiu- « ’ dg baschet aruncă la ms,
reasca, rolbert conducea confortabil (Foto- TH ROIBU)
în această dispută. Să sperăm că l • • 2
repeta figura și duminică seara.

Reprezentat va noastră își încheie 
antrenamentele astăzi cînd va susține 
un meci de antrenament cu o selec
ționată a Capitalei. Mîine, o oră de 
tras ia coș, apoi o zi de odihna — 
sîmbătă — și dumin'că — meciul ..

■ Anunțată inițial pentru ziua ere 
22 noiembrie — adică mîine — sosi
rea echipei Turciei se va produce cu 
o zi mai devreme adică astăzi. Oas
peți vin cu avionul prin Belgrad. 
Seara, la hotelul ..Ambasador", dele
gația baschetbalișt.lor turci va parti
cipa la o conferință cu reprezentanții 
presei sportive din Capitală. In cursul 
zilei de mîine jucătorii turci vor tace 
un antrenament în sala Floieasca. 
Presa turcă de specialitate a acordat 
o deosebită atenție turneului repre
zentativei naționale de baschet iu 
Romînia. accentuînd că el va contri
bui la strîngerea legăturilor de prie
tenie dintre sportivii turci și lumini 
și la creșterea nivelului baschetului 
din ambele țări.

■ Programul de duminică după a- 
miază din sala Floreasca este urmă
torul : ORA 17,30: Progresul MIC 
București-Flamura roșie Tg. Mureș

Locomotiva Grivița Roșie 
și Știința Cluj*se  întîlnssc azi 

în campionatul de juniori la nigt»
Azi după-amiază pe stadionul din 

Parcul Copilului se vor întâlni înce
pînd de la ora li,30, echipele de ju
niori ale colectivelor Locomotiva Gri
vița Roșie și Știința Cluj. Ele își vor 
disputa ultima semifinală a campio
nat uiui republican de juniori. Invingă- 
foarea urmează să întâlnească dtmninică, 
pe stadionul Tineretului, în finala 
■campionatului, pe Energia M.T.D.

(Urmare din pag. 1)

rează, ci în special tendința manifes
tată- de unele colective și de către 
unii membri ai comitetului care pri
vesc lucrurile cu nepăsare, consulerînd 
că. de fapt, nu e prea grav. E foarte 
grav însă că la Baia Mare acțiunea 
de reorganizare nu se desfășoară ia 
nivelul așteptat. Cum altfel ar putea 
fi calificată situația existentă de pildă 
la întreprinderea „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" unde pînă acum nici unul 
dintre muncitori nu a devenit mem
bru al U.C.F.S.? Pentru că oamenii 
nu știu despre această acțiune decît 
din auzite, nimeni nu s-a îngrijit de 
organizarea unei campanii pregătitoa
re, etc. La acest colectiv altădată 
deosebit de puternic, cu peste 1.500 
membri, s-a distribuit un număr re
dus de adeziuni (aproximativ 300) 
care așteaptă să fie completate. Exis
tă în orașul Baia Mare 16 colective 
sportive. Mai există o comisie oră
șenească formată din 29 membri. Slid 
oare necesare alte comentarii? Este 
foarte greu să ceri activului salariat 
format din 3 t .varăși să rezolve sin
gur toate aceste dificile probleme. Cei

cosul • Presa turcă acer dă mare interes jocului de 
Tg.’ Mutas și-a alcătuit lotul pentru întilnirea cu re- 
prcizentaiirva istanbulutui
(camp, feminin al categoriei A) : ORA
19 : Rominiâ—Turcia.

■ In al treilea joc al turneului, e- 
chipa Turciei va întîini la Tg. Mureș 
(27 noiembrie) selecționata orașului. 
In vederea acestei partide antrenorii

Reorganizarea colectivului sportiv (II)
(Urmare din pag. 1)

de cazuri în care se comasau 
colective cu posibilități mate- 
infime, găseam comasate co-

de industrie u- 
formau un ‘■in 
In toate aceste 
simplă : vechile 

din structura or-

furi 
mici 
riale , .
lective mari, care deveneau cercuri, 
deși funcționau pe lingă întreprinderi 
importante. La Pitești, dc exemplu, 
se comasaseră colectivele sportive din 
ambele fabrici de textile (Găvana și 
Gară), la Sibiu era o vreme c?®d 
toate întreprinderile J ’
șoară și alimentară 
gur colectiv etc.
cazuri soluția este 
cercuri—care dispar 
ganizatorică a mișcării sportive—de
vin colective sportive. Mai dificilă 
este rezolvarea în cazul colectivelor 
..multiple" care, alături de cercuri 
care îndeplinesc toate condițiile p^n- 

'tru a deveni colective sportive au 
cercuri în unități mici de muncă, cu 
un număr redus de salariați. Există 
intr-adevăr o prevedere statutară, 
prin care orice întreprindere unde e- 
listă minimum 15 salariați care do
resc sa facă sport își poate constitui 
un colectiv sportiv. Aceasta este însă 
o prevedere care nu trebuie în nîci 
un caz interpretată rigid. Intr-adevăr, 
intr-o întreprindere care, dintr-un mo
tiv sau altul, n-a avut colectiv sportiv 
pînă acum (cazul întreprinderilor nou 
înființate, al celor care au avut 
cercuri sportive lipsite de activitate, 
etc) este de ajuns ca un grup de en
tuziaști (nu mai mic de 15 persoane) 
să ia inițiativa, pentru a se putea 
organiza un colectiv. Principalul este 
ca noul colectiv să aibă perspectivele 
de dezvoltare strict necesare și care 
nu pot exista în micuțele unități de 
muncă în genul cooperativelor de de
servire (frizeri, coafori, reparații etc).

care așteaptă acest lucru nu vor 
avea... puțin de așteptat.

★
Situația existentă în orașul Baia 

Mare nu este întîmplătoare. In ge
neral activitatea sportivă din acest 
oraș cu frumoasă tradiție și cu mii 
de prieteni ai sportului a cam bătut 
pasul pe loc în ultimii ani. Acum, în 
colective nu mai găsești preocuparea 
aceea cu care faci cunoștință din 
primele ceasuri în alte orașe. Acțiu
nea de reorganizare n-a căpătat ca
racterul sărbătoresc cuvenit. Slaba 
muncă de propagandă n-a fost supli
nită nici printr-o susținută acțiune 
de mobilizare a tineretului pentru 
înscrierea în U.C.F.S. Cu excepția 
colectivului Voința, celelalte colecti
ve „trăiesc'' numai prin participarea 
la cele cîteva acțiuni organizate de 
comisia orășenească U.C.F.S. Colecti
vele sportive n-au făcut nimic pentru 
a întîmpina sărbătorește alegerile 
organelor conducătoare. Campio
natele de casă nu se mai dispută 
de multă vreme, sarcinile curente pri
vind munca din domeniul complexului 
G.M.A., al clasificărilor și al măririi 
numărului de membri au fost pur și 
simplu abandonate și cele cîteva ac- 

ELEK și ZOLDI au alcătuit următo
rul Iot : Borbely, Beregmery G., Bokor, 
Buzan, Kadar, Gruber, Mittieman, 
Rettegy, Zoizon, Toth L., Fulop, Giur
giu, Hejas, Nagy luliu. (Ef. I.) 

al micilor unități comerciale și admi
nistrative etc., chiar dacă numărul de 
salariați echivalează sau depășește cu 
ceva cifra prevăzută de statut. Iată, 
deci, un criteriu, care nu trebuie scă
pat din vedere nici de comitetele raio
nale (orășenești) de organizare a 
UCFS și nici de actualele consilii ale 
colectivelor comasate, în momentul al
cătuirii planului de reorganizare. Re
cent ridicasem în coloanele ziarului 
problema reorganizării colectivului 
Locomotiva P.T.T. din Capitală, care, 
alături de cercurile din întreprinderi 
avînd condiții pentru a constitui co
lective sportive numără cercuri pe 
tîngă instituții care nu au această 
posibilitate. Este clar că într-un astfel 
de caz condițiile locale sînt cele care 
dictează forma organizatorică. Acolo 
unde se poate, se constituie noi co
lective sportive. In micile unități vor 
activa instructori sportivi ai unui co
lectiv teritorial, care va îngloba 
toate aceste unități din raza res
pectivă.

CUM SE FAC PREGĂTIRILE...
Evident înscrierile se pot efectua 

(și este necesar chiar să se efectue
ze) înaintea constituirii colectivelor 
in fostele cercuri sportive. Recoman
dăm acest lucru pentru că numărul 
de membri înscriși în UCFS consti
tuie un prim criteriu in planul de 
reorganizare a colectivului comasat- 
Cît despre mijloace e'-e sînt aceleași 
ca în colectivele unice și pentru fo
losirea lor vor fi angrenate condu
cerile actualelor cercuri sportive. 
Constituirea noului colectiv in locul 
fostului cerc sportiv se va face chiar 
în cadrul adunării generale de a- 
legeri, care va fi convocată și or
ganizată de către consiliul colecti-

țiuni pe linia reorganizării n-au fost 
măcar împletite cu preocuparea pen
tru asigurarea continuității în munca 
sportivă.
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șurarea 
U.C.F.S. 
sportive 
timpul s-a discutat numai despre o- 
rașul Baia Mare. Subliniindu-se rit
mul nesatisfăcător în care se mun
cește pe linia reorganizării mișcării 
sportive și faptul că o serie de ac
tiviști nu depun o muncă la nivelul 
cerut, a reieșit că acțiunea de reorgani
zare nu este suficient cunoscută. Con
sider că aceste cîteva aspecte arată 
clar care este situația în orașul Baia 
Mare. Se impune un efort colectiv 
pentru a se ajunge din urmă celelal
te raioane și orașe din regiune. Acest 
lucru este posibil nu numai pentru 
că timpul nu este trecut ci mai ales 
pentru că acolo unde membrii comi
siei au muncit cu temeinicie și tra
gere de inimă rezultatele sini mai 
mult decît îmbucurătoare.

Concluzii importante pentru viitorul 
atletismului școlar

(Urmare din pag. 1)

tivelor sportive din școli. Mulți din
tre cei care au luat cuvîntul sâmbătă 
și duminică au arătat că nu se poale 
vorbi de o înviorare a atletismu
lui școlar decît în condițiile exis
tenței unor colective sportive șco
lare puternice. Faptul că în aceste 
colective vor intra de acum înainte 
și cadrele didactice și personalul ad
ministrativ al școlilor, creează pre
mize deosebit de favorabile pentru 
asigurarea unei conduceri și îndru
mări competente a întregii activități 
a colectivului. Este bine ca în ca
drul colectivului școlar să se înfiin
țeze cel mult 2—3 secții pe ramuri 
de sport, dintre care să nu liDsească 
secția de atletism.

In cadrul aceluiași vast proces de 
reorganizare, începînd din anul vii
tor se va trece la înființarea clubu
rilor sportive școlare, care vor fi 
constituite pe scheletul actualelor 
școli sportive de elevi. Cluburile 
sportive școlare vor trebui să de
vină nucleele creșterii vîrfurilor 
sportive din rîndurile celor mai ta- 
lentați elevi.

Cit mai multe concursuri

S-a arătat limpede să activitatea 
ccmpetițională cu care se prezintă 
astăzi atletismul școlar nu epuizează 
nici pe departe multiplele posibili
tăți existente. Conferința a reco
mandat stăruitor profesorilor de 
educație fizică din școli și

comasat, prin conducerea fos- 
cerc sportiv.

„ȘI ALEGERILE
întreprinderea de bază, alege-

vului 
tului

In .
rile se fac' în mod obișnuit, urmind 
aceeași ordine de zi ca în cazul co
lectivelor sportive unice. In foste'e 
cercuri sportive ordinea de zi va fi 
de asemenea aceeași, numai că, în 
locul dării de seamă prezentată de 
președintele vechiului colectiv spor
tiv, responsabilul fostului cerc spor
tiv va prezenta un referat asupra ac
tivității din întreprinderea respec
tivă, după care urmează în mod nor
mal. discuțiile.

După constituire, fostele cercuri 
sportive devenite colective își vor 
începe activitatea. Ele vor mai ră- 
mîne însă legate pentru scurtă vre
me (pînă la sfirșitul anului 1957) de 
fostele colective „mamă", în privința 
participării la competițiile oficiale șl 
a muncii administrativ-financiare 
(pînă la finele anului noile colective 
au încă același buget Cu fostul co
lectiv comasat, iar împărțirea ma
terialelor și echipamentului din ma
gazia comună se face de 
ulterior). Asupra acestor 
vom reveni.

In general, acesta este 
reorganizare aj actualelor colective 
sportive comasate Există, fără în
doială Și excepții, despre care vom 
vorbi însă într-un viitor articol.

asemenea
probleme

modul de

FRETY RELNHARTZ SATU MARE. — 
1) Organizarea competiției cicliste ae 
mare fond „Turul Europei”, proiectată 
inițial pentru anul acesta, a fost amâ
nată pentru anul viitor. Ea va avea loc 
apoi din 2 în 2 ani. — 2) Considerăm 
bună sugestia Dv. ca, în pauzele ce sur
vin în desfășurarea campionatului, e- 
chiDele noastre fruntașe de fotbal să se 
deplaseze în localitățile învecinate, unde 
acest sport este mai puțin dezvoltat și 
unde, firește, venirea lor ar constitui 
un adevărat eveniment. — 3) Partida de 
șah prin corespondență Filip-Ciocîltea 
a suferit multe întreruperi, motivate 
de fiecare dată prin participarea la tur
nee a maestrului cehoslovac (De notat 
totuși că atunci cînd Ciocîltea a fost 
angajat în turneul internațional de la 
Ploești, el a continuat să trimită mută
rile). Poziția în care s-a întrerupt ulti
ma oară partida este, după părerea tu
turor specialiștilor, avantajoasă lui Cio
cîltea. Părerea noastră este că organi
zatorii romîni ai acestei interesante par
tide de șah ar trebui să se adreseze 
unui for de arbitraj străin care — în 
caz că reluarea partidei va întîrzia —. 
să aprecieze poziția și eventual să con
sidere victorios pe cel care are avantaj. 
Știm că 
și că la acest sport trebuie, în primul : 
să avem... răbdare. Dar nici așa, cu 
nile 1 Ba chiar cu... anii, se pare !

NICOLAE PARASCHIV, COMUNA 
VORU REGIUNEA PITEȘTI: 1) 
este cel maâ bun centru înaintaș 
categoria A, la ora actuală ? Dar vă rog 
precis”. Afurisită întrebare, mai ales că 
Dv. ne puneți în vedere că vreți un 
răspuns........precis”. De fapt, am fi 1-e.n-
t-ați să te întrebăm Pe d-ta. ir-r răs
punsul să-1 comunicară... selecționeri-

o partidă de șah durează mult 
rînd

i Ju-

TZ- 
,Care 

din

î-nvățămînt supo-din institutele de 
rior: să asigure organizarea tehnică 
a unui număr cît mai ridicat de 
concursuri școlare; să permită tutu
ror elevilor și studenților să ia 
parte la concursuri, indiferent de re
zultatele obținute; să organizeze 
meciuri inter-școli și inter-institute; 
să inițieze concursuri pe probe com
binate, triation și pentatlon ca 
mijloc de verificare a pregătirii 
multilaterale; să folosească fiecare 
concurs pentru obținerea insignei 
dd ,.Atlet școlar".

Profesorii să lucreze în 
ramurile de sport pentru 

care au pricepere 
și pasiune

Cum se desfășurau lucrurile pînă 
acum? Fiecare școală trebuia să lie 
prezentă la toate, sau aproape toate 
manifestările programate în calen
darul sportiv școlar. Se ajungea 
astfel că fiecare profesor trebuia să 
se ocupe de pregătirea a 5—6 echipe 
reprezentative Ia ramuri de sport 
felurite. Această situație a fost ca
lificată de conferință ca anormală. 
Pe viitor, profesorii de educație fizi
că vor pregăti echipe la 1-2 ramuri 
de sport pentru care au pricepere și 
pasiune. Este evident că în acest 
fel calitatea mumei! va crește Re
glementarea acestei probleme va 
duce și la specializarea școlilor în 
numai 2—3 ramuri de sport, ceea ce 
este în deplină concordanță cu sar
cinile actuale, ale sportului școlar și 
cu posibilitățile de oare disuune.

Trebuie îmbunătățită 
baza materială

Atletismul este um sport dificil. 
Nu ne gindim numai la faptul că 
pentru a trezi gustul elevilor pentru 
atletism se cer profesorului mai 
multe cunoștințe, mai mult talent, 
mai multa insistență decît la alte 
sporturi. Ne referim în special la 
latura materială. Pentru practicarea 
atletismului in bune condițiuni este 
nevoie de stadion, sînt necesare 
multe materiale. Pentru început ne. 
putem mulțumi și cil cele mai simplaj 
amenajari, piste scurte, gropi pen“ 
tru sărituri, cercuri pentru arun
cări, chiar in curțile școlilor. Ordi
nul 49 și instrucțiunile M.I.C. pentru 
dezvoltarea atletismului în școli au 
obligat direcțiunile să se ocupe de 
amenajarea acestor baze simple. La 
recenta conferință s-a arătat că ni
căieri acest lucru n-a căpătat viață. 
Și n-a căpătat viață fiindcă, 
în afara dezinteresului orga
nelor de învățământ, s-a manifestat 
și lipsa de inițiativă a profesărilor, 
lipsa colaborării lor cu părinții, cu 
întreprinderile care patrenează șco
lile. O altă latură a aceleiași pro
bleme este și aceea a folosirii mai 
judicioase a stadioanelor existente. 
S-au citat la această conferință ne
numărate exemple care dovedesc spi
ritul îngust, dăunător dezvoltării 
sportului nostru pe care-1 manifestă 
unele colective proprietare de sta
dioane, care nu înțeleg să le pună 
la dispoziția grupelor de elevi con
duse de profesori atunci cînd pe a- 
ceste stadioane nu se desfășoară o 
altă activitate.

SUBCETATE, RAJO- 
Să vă dăm o

o scrisoare de
Emil Costoiu,

lor, care, după forma arătată în ulti- 
mele meciuri internaționale de Alexan- 
drescu, Ene I și Ozon, nu știu nici mă
car... aproximativ care e cel mai bun 
centru înaintaș, la ora actuală, dar încă’... 
„precis” !. — 2) Androvici este acciden
tat. Probabil însă că la primăvară va 
reintra în formația Locomotivei Timi
șoara.

FILIP ZAMFIR, 
NUL HAȚEG. — 
bună: am primit 
cititor, tov. ing. ____ _ _
rești, strada Izvor nr. 26, apart, 
raion Lenin, București, care ne 
că are întreaga colecție a Programului 
Pronosport, precum și colecția ziarului 
nostru de la nr. 330 încoace și e gata 
să vi

veste 
la un 
Biicu- 
nr, 2, 
spune

le nună la dispoziție.

<
GRUP DE MILITARI. — 1) Intre 
din păcate, lucrurile s-au... lă-s-a u...

UN
__  , ..

murit, prin înfrângerea suferită oe echi
pa noastră de fotbal la Belgrad. Așa 
cum s-a mai arătat însă, gol-averajnl 
nu are nici un... cuvânt în meciurile 
de calificare pentru finalele campiona
tului mondial de fotbal.

In caz de egalitate de puncte (U.R.S.S.- 
Polonia 4-0, Polonia-U.R.S.S. 2-1, de pil
dă), se joacă încă un meci. 2) Vă... pro
mitem un articol despre toate campio
natele mondiale de fotbal desfășurate 
pînă acum, în care vom arăta care au 
fost echipele câștigătoare și ce perfor
manțe a obținut țara noastră. Nu putem 
ști de pe acum â'ata la care redacția va 
planifica acest articol, dar, în orice caz, 
vă asigurăm că va apare... înaintea tur
neului final de la Stockhol- '

ION POȘIAȘ.UJU



Cupa campionifor europeni11 la rînd!...
• La 7 zile înainte de debutul echipei C.C.A. • 

pregătirile șî... probleme le campionilor noștrKPar- 
Iciparea lui Apolzan este ca șj sigură, dar cine va 
bea în poartă: Boroș sau Vomescu?*Au fost schim
bați arbitrii pentru partida de la București cu Bo- 
ussia Dortmund

Blnca șapte zile și C.C.A. își va face 
febutul în marea competiție de răsu- 
lit mondial „Cupa Campionilor Euro-

Adversarul îi este cunoscut: 
Borussia Dortmund, campioana R. F. 
Bermane, cu care reprezentanții noț- 
Bi își vor măsura forțele la 27 no- 
Bmbrie la Dortmund și la 8 decem- 
Irie la București. Spre aceste întil- 
liri se îndreaptă acum atenția iubito- 
■lor noștri de fotbal, dornici de. o 
fctisfacție care să-î facă să uite dezi- 
lizia meciului cu Iugoslavia; spre ele 
fe îndreaptă privirile — îngrijorate — 
I veți vedea de ce — ale campionilor 
loștri.
I Apropierea primului meci a inten- 
lificat pregătirile militarilor, care de 
feri, sînt în plenul lor, prin revenirea 
Ițcătorillor din loturile reprezentative, 
li tot ieri a avut loc primul antrena
ment mai... complet, firește ca efectiv. 
L fost o ședință de pregătire ușoară, 
resfășurată pe terenul 11 din Par
iul „23 August" pe un timp rece 
lare i-a stimulat pe jucători la 
hai multă mișcare... Erau acolo: 
facoda H. Ivănescu, Onisie, 
bragomirescu, Victor Dumitrescu, 
Etm'cu, Costea, Bone, Jenei, KIeirt, 
BuAdss!/, V. Moldovan, Cacoveanu. 
hlexandrescu, Tătaru, Zajoda 1, Boroș 
li Apolzan. Pe tușă: Constantin -- 
Icutit de antrenament din cauza unei 
ovituri primite la călcîi în meciul cu 
ugoslavia B—și’ Voinescu— în ghips.

Se reia campionatul
O dată trecute jocurile cu Iugosla

via, să ne reîntoarcem la campiona
tul nostru de fotbal și să ne reamin- 
im de lupta care se dă pentru pri- 
nul Joc și, în general, pentru cla
sament.

■Campionatul se reia cu jocurile:
^UCUREȘTT: Progresul-Energia PK>-

BUCUREȘTI: Locomotiva-Fl roșie A-

TIMIȘOARA: Știința-Energia Steagul 
toeu.
ORADEA: Progresul-Dlnamo București 
CLUJ: Dinamo-Energia Petroșani.

AI șaselea, după cum am anunțat, 
a fost amînat (Energia Tg. Mureș — 
C.C.A. la 12 decembrie).

Această etapă ar fi trebuit să fie 
ultima a turului. In program ea fi
gurează ca etapa a Xî-a. In realitate, 
însă, este penultima, deoarece la 1 
decembrie se va desfășura etapa care 
trebuia să se dispute la 15 septem-

Au fost stablite seriile in „Cupa Orașelor” 
la handbal de sală

Activitatea în handbalul de sală va 
fi inaugurată, spre sfîrșitul acestei 
luni, prin disputarea unei interesante 
competiții rezervată echipelor de ju
niori și junioare. Este vorba de „Cupa 
Orașelor" la care — așa după cum 
am anunțat — vor participa echipele 
reprezentative ale unor orașe cu oare
care tradiție în acest sport.

Vestea organizării unei asemenea 
întreceri a stîrnit un interes deose
bit, reflectat în special în pregătirii» 
pe care le fac tinerii jucători. Dato
rită acestui fapt competiția se anunță 
încă de pe rcum că va fi disputata.

Comisia centrală de handbal a sta
bilit seriile, care se prezintă în felul

ȘTIRI DIN AVIAȚIA SPORTIVA

• In prezent se efectuează așa numi
tele „zboruri de undă lungă” cu pia
nos rele. Aceste zboruri se fac deobicei 
toamna tîrziu Și în special iarna, cînd 
în atmosferă apar norii Cyrus — lun
guieți și drepți. Storurile în undă au 
avantajul de a menține mult timp pla
norul în aer și permit luarea de înăl
țimi foarte mari.

• Planoriștii noștri au primit spre fo
losință un nou planor de construcție 
romînească. Este vorba de aparatul 
C.T.-2, care dă rezultate foarte bune la 
acrobații, viteză și distanță. Noul planor 
romînesc zboară cu o viteză foarte 
mare. El atinge 200 km. pe oră iar la 
aterizare „vine” cu 100-120 km. pe oră.

NOUTĂȚI FOTBALISTICE

• Azi se dispută cîteva jocuri în Cupa 
RJP.R. La București: FI. roșie 7 Nov.- 
Dinamo 6, teren Locomotiva PTT ora 14, 
și Energia 23 Au gust-Pro greșul CPCS. 
teren E^ergia-Dudești ora 14. Focșani: 
Progresul-Locomotiva Constanța; Iași: 
Locomotiva-Energia Fălticeni; Brăila: 

dar bine dispus și arborînd o mină 
optimistă în ce privește reintrarea sa. 
Acasă: Toma, recent accidentat și 
ca și Voinescu. u. gtttp?

La capătul antrenamentului și în 
drum spre vestiare, am stat de vorbă 
cu antrenorul Ilie Savu despre stadiul 
pregătirilor și meciul cu Borussia.

— „Efectivi pregătirile ni le-am în
ceput abia azi, cind — cum ați văzut 
— am avut la dispoziție întregul lot, 
Cu excepția scutiților. Sper să reu
șim, în scurtul timp care ne-a mai ră
mas pină la meci, o bună pregătire 
in ciuda greutăților intimoinate. Me
ciut cu Borussia ne-a prins in condi- 
țiuni grele. Avem de rezolvat proble
me delicate. In primul rind ambii 
portari ne sini accidentați. Poate că 
pină la urmă se va jace bine Voines
cu (căruia vineri îi va fi scos ghip
sul). Dacă nu, va trebui să folosim 
pe Boroș, un element tînăr și talen
tat, dar lipsit de experiență. V. Du
mitrescu se resimte încă de pe urma 
gripei avute, iar Ivănescu — deși res
tabilit mai are rețineri în joc. Amîn- 
doi, ca și Apolzan, au întrerupt de 
mult antrenamentele, fapt care se re
marcă acum. In plus trebuie să sub
liniez faptul că majordatea jucători
lor au fost mult săliciiați în ultimul 
timp. Toate acestea mă jac să privesc 
cu multă-multă grijă meciul cu 
Borussia, o echipă grea despre care 
am auzit că joacă lore și cu care — 

brie și a fost aminată din cauza pre
gătirilor pentru primul joc cu Iugo
slavia.

Care este situația în clasament, 
înaintea etapei de duminică? Iat-c:
1. Energia Petroșani 9 7 0 2 15: 9 14
2. Energia Ploești 9 5 tt 2 15: 7 12
3- C.CJC. 9 5 2 2 28:13 12
4- Știința Timișoara 9 4 3 2 20:14 11
5. Progresul Buc. 9504 19:14 10
6- Dinamo București 9 3 3 3 12: 8 9
7. Dinamo Cluj 8 4 13 12:10 98. Energia St. Roșu 9 3 3 3 13:15 9
9. FI. roșie Arad 8 3 2 3 12:13 8

10. Energia 'Tg. Mureș 9 3 0 6 13:22 6
11. Locomotiva Buc. 9 2 1 6 9:16 5
12. Progresul Oradea 9 0 1 8 7:26 1

Ținînd seama de programul de du
minică și de acest clasament, rezultă 
că fruntașele — Energia Petroșani și 
PJoești —, ca și codașele — Progre
sul și Locomotiva — au de susținut 
meciuri dificile, primele în deplasare, 
secundele chiar pe teren propriu. In 
schimb, Știința are ocazia să ajungă 
pe locul doi. Dar să așteptăm pînă 
duminică.

următor: MASCULIN: SERIA I: 
București, Timișoara, Sighișoara, Bo
toșani. Rm. Vilcea; SERIA a U-a: Si
biu, Ploești, Orașul Stalin, Odorhei: 
FEMININ: SERIA I: București, 
Sighișoara, Sibiu, Tg. Mureș; SERIA 
a 11-a: Orașul Stalin, Bistrița, Timi
șoara, Ploești. După cum se vede •- 
xistă o singură serie în care sînt S 
echipe. Jocurile din cadrul acestei se
rii se va disputa între 25 și 29 no
iembrie, iar în celelalte serii intre 27 
și 29 noiembrie. Finalele se vor dispu
ta în ziua de 1 decembrie.

Meciurile din cadrul competiției 
„Cupa Orașelor” vor avea loc în sala 
Floreasca din Capitală.

Energia-Dinamo Bxăila; Rm. Vflcea: FI. 
roșie-Progresul Sibiu; Corabia: Progre- 
sul-Știința București; Reșița: Energia 3- 
Energia Reșița; Salonta: Reeolta-Recolta 
Cărei; Bistrița: Progresul-Știința Cluj.

• Restanțe în categoria B. 24 noiem
brie: Știința Iași-Progresul CPCS; 28 
noiembrie: Energia Moreni-Progresul
CPCS;1 decembrie: Progresul CPCS-E- 
nergia 1 Mai Ploești.

• Biletele- pentru jocul Locomotiva- 
Fl. roșie UTA Arad se pun în vînzare 
vineri la: Dinamo, Pronosport (Cal. Vic
toriei 9 și bd. Dinicu Goiescu), în Giu- 
leștâ și pe str. I. Vidu.

CAMPIONATUL DE TENIS 
DE MASĂ AL JUNIORILOR DIN 

ORAȘUL BUCUREȘTI
întrecerile pentru titlurile de campioni 

juniori ai Capitalei la tenis de masă 
vor începe în curînd. Ultimele înscrieri 
se mai primesc pînă luni 25 noiembrie 
a.c. ora 18 la sediul comitetului orășe- 
nese U'.C.F.S. București din str. V. A- 
lecsandri nr. 6. Se pot înscrie toți ti
nerii și tinerele care n-au împlinit încă 
vîrsta de 16 afli. 

in condițiuni normale — am fi putut 
să ne măsurăm de la egal la egal 
chiar la Dortmund".

Adăogînd La cele spus; de antre
norul Savu și forma slabă a înainta 
șilor (mai puțin Tătaru și într-o mă
sură Con slin tin) manifestată la ulti
mele jocuri internaționale, trebuie să 
conchidem că există motive de în gri 
•orare. Totuși, maturitatea jucătorilor, 
experiența lor in jocuri intzrnaționaie, 
pot face față acestor dificultăți, du 
cind echipa C.C.A. Ia o comportare 
demnă de prestigiul de care se bu
cură.

Și acum, încă cîteva amânunte-
• Vineri C.C.A. va face ultimul an

trenament mai intens, la două porțî, 
în compania echipei C.S.A. Bucu- 
reștt

• Echipa campioană va pleca dumi
nică dimineață cu avionul pînă la 
Dusseldorf și de aici își va continua 
drumul luni, cu autobusul, pînă la 
Dortmund. Vor face deplasarea 16 ju
cători.

• E probabil ca meciul C.C.A. — 
Locomotiva București (de campionat) 
să se dispute la 3 decembrie, servind 
militarilor ca pregătire pentru parti
da cu Borussia de la București.

• Jocul C.C.A. — Borussia de la 
București va fi condus de trei arbitri 

ZA VODĂ II

maghiari: Posa — la ce.Hru —, Bo
roș și Sihlosi la tușă. Modificarea a 
fost decisă de U.E.F.A. (inițial erau 
delegați arbitri scoțieni).
• Din partea U.E.F.A., ca observa

tor la București va asista Gustav 
Sebeș (Ungaria).

însemnări pe marginea 
al colectivului

(Urmare din pag. !)

contribuție la îmbunătățirea activității 
sportive din iabrica lor.

Mai mult decît atît, la ședință au 
asistat cițiva instructori ai comitetu
lui raional de partid „N. Bălcescu”, 
în irunte cu secretarul comitetului, 
tov. Ion Ploscaru, care a făcut parte 
din prezidiul adunării și care, prin 
cuvîntul său, a făcut importante su
gestii pentru viitor.

VIITORUL O PROBLEMA?
In aceste însemnări nu ne am oprit 

deloc asupra felului în care a muncit 
fostul consiliu al colectivului sportiv.- 
Mai mult Trebuie șă insistăm asu
pra viitorului. Este mai util. In ca
drul ședinței o sîrie de muncitori, teh
nicieni și funcționari au vorbit cu atî- 
ta dragoste și însuflețire despre fa
brica lor și și-au exprimat cu atîta 
năduf regretul că alte întreprinderi 
mai mici și cu posibilități mai reduse 
au totuși o activitate sportivă mai bo
gată, îneît este cu totul imposibil să 
nu fi: convins că în curînd și la ,,K»- 
rov” sportul va cunoaște o largă dez
voltare.

Pentru aceasta este însă necesar nu 
numai să vorbești la șfedințe. în defi
nitiv cine i opreșt; pe muncitorii de 
la „Kirov" să-și lărgească sfera ac
tivității sportive ? Nimeni! Dar nici

In urma trierii șl omologării celor 
843.041 variante depuse la concursul 
Pronosport nr. 46 din 17 noiembrie, au 
fost stabilite următoarele premii:

premiul I: 8 variante cu 12 rezultate 
exacte, revenind fiecăruia cite 25.029 
lei;

premiul II: 173 variante cu 11 rezul
tate exacte, revenind fiecăruia cîte 1.388 
lei:

premiul III: 1.977 variante cu 18 re
zultate exacte, revenind fiecăruia cîte 
182 lei.

• Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 46 (etapa din 17 noiem
brie) se va face în Capitală vineri și 
sîmbătă începîno de la ora 17 numai 
la Agenția Centrală Pronosport clin Ca
lea Victoriei nr A

• Concursul Pronosport nr. 47 (etapa 
din 24 noiembrie) se închide în Camitală 
duminică 24 nefembrje ’a ora li Depu
neți deci din timp buletinele dumnea
voastră !
• Fără îndoială că mulți dintre par-

Rezultatele meciurilor de polo sînt 
la discreția arbitrilor?

Mai mult ca sigur că șj spectaforii 
ultimelor Rirnee întenaționaie de 30 
k» desfășurate la București, împărtă
șesc aprecierea noastră că jocul de 
polo a devenit alături de baschet și 
hochei pe gheața ni drn cele ma; 
dinamice și spectaculoase d scip ine 
sportive. Datorită modificărilor a- 
duse regulamentului și la polc pe 
apă, fazele se desfășoară c-j repezi
ciune de la o poartă la alta, jncă- 
fcriî afiindu-se intr-o -permanentă 
mișcare pe toată întinderea spațiu
lui de joc

In mod firesc față de situația nou 
creată și sarcina arbitrilor a deve
nit mult ma: ingrata: trebuie să re
cunoaștem că Antr un joc cu acțiuni 
simultane (cu sau iară balon I, în 
zone diferite ale terenului nici cel 
mai desăvirșît arbitru nu poate să 
observe toate infracțiunile. Dar ta 
polo sînt greșeli și greșeli. Ceie 
mai multe reproșuri aduse arbitrilor 
privesc de bună seamă, deciziile la 
infracțiunile comise în fața, porților, 
în zona de realizare; o decize e- 
ronată (și din nefericire ele abundă 
în partidele de polo) influențează di-. 
rect asupra rezultatului jocului. O lo
vitură de la 4 m. acordată cu mare 
ușurință, sau o eliminare (sancțiuni 
mai frecvente în lupta centrului fix 
cu apărătorul advers) șL„ golul a- 
pare ca inevitabil I Cîte echipe in 
vinse n-au părăsit în ultimul timp 
terenul de joc însoțite de sentimen
tul că au fost victimele unor arbi
traje eronate?

Cum s-ar putea pune, oare, capăt 
acestor stări de fapt? Numeroase dis-

De la U. C. F. S. î

La cererea unui grup de gra
ficieni, U.C.F.S. a prelungit ’ 
termenul concursului pentru ( 
insigna U.C.F.S. pînă la 30 no- J 
iembrie a.c. Concursul este ! 
dotat cu un premiu unic de lei i 
2.000 (în afara drepturilor de ' 
evaluare). t

Machetele purtînd un motto, | 
vor fi trimise la Serviciul de 1 
Propagandă al U.C-F.S. str. ' 
Vasile Conta 16 împreună cu » 
un plic închis avînd același rro- J 
tto și în care autorul va indica , 
numele, prenumele, adresa și ' 
profesia. J

alegeri’ noului consiliu 
sportiv „Kirov”

să aștepte să vină alții ca sa le orga
nizeze activitatea nu se poate. Tova
răși ca Ștefan Cîrlă, Gh. Rîmniceanu, 
Gheorghe Gheța, Badea Duță, Ion 
Safta, Bela Bertalan și alții au ară
tat că sînt preocupați de această pro
blemă. De ce să aștepte însă totul 
de la colectivul sportiv ? Inițiativa 
lor unde este ?

Acesta este cuvîntul de ordine pen
tru viitor: inițiativa maselor! Și 
atunci vor fi rezolvate toate proble
mele care astăzi agită viața sportivă 
din această mare întreprindere a Ca
pitalei.

în loc de
In numărul trecut al ziarului nos

tru criticam graba cu care au fost 
organizate ailegerile la colectivul 
sportiv al Fabricii de Confecții 
„Gheorghe Gheorghiu:Dej", deși con
siliul colectivului nu reușise încă să 
înscrie un număr suficient de mem
bri în U.C.F.S.. Recomandam comi
tetelor raionale (orășenești) de orga
nizare a U.C.F.S. și comsiliBor colec
tivelor sportive să pună accentul ta 
primul rînd pe înscrierea membri
lor si nu pe organizarea in orice 
condiții a unor ședințe de alegeri la 
care participă un tromăr de membri

ono sport
ticîpanți, văzînd schema pronosticurilor 
exacte de la ultimul concurs Prono
sport au crezut — cu toate câ se acorda 
un pronostic exact gratuit — că varian
tele cu 12 vor absenta. Spre surpriza lor 
maximul oe rezultate exacte a fost obȚ 
ținut de nu mai puțin de 8 participant 
care au prevăzut printre altele (inspi
rație sau documentare ?) și victoriile 
obținute în deplasare de R.P.F. Iugo
slavia B, Fiorentina și mai ales („sur
priza surprizelor” acestui concurs) .<2”-ul 
de la Progresul Focșani — Știința Bucu
rești. Pentru că a venit vorba de „2”-uri 
trebuie sâ precizăm că la concursul nr. 
46 ele au abundat spre deziluzia celor 
c- re consideră avantajul terenului ca... 
suprem argument în acordarea prono
sticurilor.

cujii purtate cu diferiți specialiști ai 
jocului de polo ne au dus la conclui 
zia că ÎMPINGEREA RESTRICȚII^ 
LOP prevăzute de regulament PENa 
TRU ZONA DE 2 METRI PINA I_A 
LINIA DE 4 METRI ar ajuta la * 
i.minarea erorilor de arbitraj cu r«- 
percusiuni hc-târilsare asupra rezult 
tatu ui me.jj :i. In felul acesta 
chipele mai slabe, la capitolul înot, 
care îș: bazează jocul pe cenlrul fix 
ar abandona și ele această coneepțH 
retrograda de joc — apanajul sis
temului vechi — deoarece forța d» 
rea. zare a unui centru fix, postai 
la 4 m de poartă, ar avea mai pu-j 
tini sorți de izbtndă. Prin însușirea 
acestei propuneri jocul de polo aii 
cîștiga și mai urnit ta specia ol șt 
dinamism: acțiunile confuze din ‘ațx 
porților generatoare de greșeli de ar*' 
bitraj ar dispare făcirid Ioc unei
concepții of nsive. moderne, eu ac
țiuni purtate :n adincime și deci
mult mai clare.

G. NICOLAESCU I

Un japt semnificativ 
in hocheiul pe gheața: 

transferări foarte puține
In hocheiul pe gheață s-a petre, 

cut recent un fapt ce merită a fi 
scos în evidență : comisia centrală 
x avut de triat și de aprobat ’carfg 
puține cereri de transfer in cokh 
parație cu ceilalți ani. Asta îrseam-t 
nă că majoritatea echjpe'or bune au 
•nceput să înțeleagă — în sfî șit I 
— că mult mai bine este Să-și creas
că jucătorii m cadrul Colectivului 
’or sportiv, decît sâ aducă în fiei 
care an alții noi.

Pe de altă parte, considerăm că
această situație se datorește într-o 
oarecare măsură și faptului că în
cadrul echipelor noastre fruntașe 
munca antrenorilor începe să sa
iacă simțită. în special în di-ecția 
omogenizării formațiilor. Așa că ne, 
cesitatea „importului” de jucători a 
scăzut serios

Majoritatea translerărilor de anul 
acesta au fost determinate, l e de 
Începerea studiilor superioare, fie de 
terminarea lor. Astfd, And-ei Cozan 
(Progresul Miercurea Ciuc) și. pro
babil, Coloman Farkaș (Progresul M. 
Ciuc), Ludovic Timar (Locomotiva 
Cluj), Anton Djbernardo (Știința 
Galați) au fost transferați la Știi-, 
ța Cluj. In schimb, Zoltan T mof 
(Știința Cluj) a trecut la C.CAj 
și Ludovic Csaka (Știiuța Citiri la 
Recolta M. Ciuc. ambii termin, idu-i 
și studiile.

In afară de acestea au mai fost 
aprobate următoarele trans'e ari; 
Anton Birc și Dezideriu Varga ara
bii de la Progresul M. Ciuc la ReW 
colta M. Ciuc și G. Florea la C.C.A:

După cum se vede, yolumul t ans-i 
ferărilor de anul acesta a fost mfcj 
Echipele fruntașe de hochei și-au în
dreptat atenția mai mult spre o ctt 
mai bună și completă pregătire, 
pentru ca viitorul sezon — care ba'4 
te la ușă — să le găsească în cea 
mai ridicată formă

rectificare
departe de a reprezenta o adevărată 
adunare generală. Menționam $•' nu
mărul de membri înscriși la Fabrica 
de Confecții.- „ceva peste 200“ Rea
litatea este însă că acesta este nu
mărul delegărilor la conferința de 
alegeri cifra de membri fiin-d de 
676. Facem cuvenita rectificare, nu 
fără a menționa însă că. critica îȘl 
păstrează valabilitatea, deoarece șl 
numărul de 676 membri este mult 
inferior cifrei de membri ai fostului 
colectiv Flamura roșie și, în srene- 
ral, posibilităților acestei mari între
prinderi.

7 do .4”. 1 de „X” și numai 3 de „1” 
mi putem spune că alcătuiesc o schemă 
ușoară ! Și totuși Griln Ion din Sînni- 
cola-ul Mare-Timișoara, Gktzer Gherș din 
Făgăraș-Stalin, Ioniță Constantin din 
Tărtărești-București, Nicuale Traian din 
București, Maria Costui din București, 
Sabău Niculae, Marttnescu Ion și Dără- 
ban Mircea toți trei din Nucet-Oradea 
au reușit să indice 12 rezultate exacte. 
Majoritatea au utilizat buletinele multi
ple și deci, probabil, sistemul redus.

Curiozități ? Destul de numeroase... 
Niculae Tralan de exemplu a participat 
cu un buletin colectiv și probabil în 
ultimă clipă a mai completat o variantă 
simplă (la inspirație !). Pe colectiv a 
obținut un premiu UT. pe varianta sim
plă premiul I ! Cei trei participant din 
Nucet (deși poate nici nu se cunosc 0 
au „mers” asemănător pe buletinele 
multiple obțin în d fiecare cîte 25.6?9 iei. 
De remarcat că Martineacu Ion si Dtf- 
răban Mircea locuiesc la numere difertte 
(1 și respectiv 6) pe aceeași strada 
strada Fruntașilor ? Curat fruntași și-H 
domeniul Pronosportului 1



După meciul <le la Helgrad

SA ȘTIM SA TRAGEM CONCLUZIILE
0 reușită competiție internațională de scrii

Cititorii au reținut, desigur, citind 
cronica noastră de luni și comenta
riile care i-au urmat, cele două as
pecte generale și concluzive asupra 
meciului de la Belgrad.

1. — iugoslavii au jucat mai bine 
decît noi și au învins pe merit;

2. — echipa noastră s-a comportat 
slab, linia de înaintare jucînd cu totul 
sub așteptări și sub posibilități.

Orice comentarii asupra meciului 
nu se pot broda decît pe aceste două
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min a stabilit un nou record național 
la 400 m. plat cu timpul de 58.2. Re
cordul anterior era de 58,6. De re
marcat că Cian Iu-min este record
mana țării și la probele de 100 și 200 
m.

(Agerpres)
finlanda și polonia au ter 

MINAT LA EGALITATE

• Meciul de box 
dintre reprezentativele 
Finlandei și Poloniei 
s-a terminat la egali

tate 10—10. După această întîlnire bo

neret pe care au învins-o cu 18—2
(Agerpres)

FflTRAI • In ora$ul Ujgorod iUJDHL (U.R.S.S.) s-a disputat 
întîlnirea internațio- 

nailă de fotbal dintre echipa Spartak 
din. localitate și selecționata orașului 
Debrețin (R. P. Ungară). Meciul s-a 
terminat cu scorul de 2—2

• In prezența a 25.060 de spectatori 
s-a disputat la Sofia meciul interna
țional de fotbal dintre echipele Lev- 
Ski-Sofia și Frankentai-R. F. Germa
nă. Victoria a revenit fotbaliștilor bul
gari cu scorul de 2—1 prin punctele 
înscrise de Iliev și Kostev.

WAGENINGEN : SZABO SE MENȚINE 
IN FRUNTE

<13 runde s-au 
CAU jucat în turneul zo-
9*111 nai de la Wageningen.

Szatoo se menține în
frunte cu lO’/s (1) puncte, urmat de
Olafson 10 și Larse'n 9'/a. Cu 5 puncte 
și o partidă întreruptă. Troianeseu se 
află pe locul 11—12.

drescu etc.) sau chiar unul singur 
(cazul Zavoda II, Căilinoiu care erau 
tot atît de siguri pe postul lor, cum 
era de sigur ca meciul se dispută la 
Belgrad la 17 noiembrie).

S-a pus, după acest 0—2, problema 
dacă înaintarea noastră n-ar fi trebuit 
altfel alcătuită. Surprinzător, chiar 
un confrate (care recomandase și 
susținuse această formulă de atac și 
care îi și lăudase omogenitatea dup-a 
meciul cu Grecia) se întreba recent.
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ne am fi calificat noi; și ne am fi bu
curat, firește! Aceasta însă n-ar fi 
schimbat cu nimic datele problemei. 
Situația fotbalului nostru, numărul 
extrem de mic aii echipelor de valoa
re, penuria de jucători de clasă, în- 
tîrzierea mult așteptatului schimb de 
mîine ar fi fost pe tapet oricum. De
sigur însă că atunci ar fi trecut (dă
unător) pe un plan mai secundar.

Sîntem cu toții afectați de meciul 
pierdut la Belgrad.

Noi, care am fost acolo, poate chiar 
mai mult decît cei ce au aflat rezul
tatul de la radio sau din ziare.

Trebuie să privim însă calificarea 
Iugoslaviei și nu a noastră, pentru 
Stockholm, ca urmarea firească a unei 
întreceri între fotbalul nostru și al 
lor, într-o etapă în care ei au știut 
să fie mai buni.

Iar noi trebuie să știm să tragem 
concluziile.

Calm, lucid și — dacă va fi nevoie 
— radical.

RADU URZICEANU

Frumoasă și utilă! Aceasta este ca
racterizarea cea mai justă a întil- 
nirii internaționale de scrimă Pro
gresul F. B. — Reprezentativa 
orașului Cairo .floretă bărbați), Pro
gresul F. B. — Selecționata cluburi
lor din Budapesta (floretă femei). 
Frumoasă, din punct de vedere al ni
velului tehnic și al disputei; utilă 
pentru că trăgătorilor romîni de la 
Finanțe Bănci cotați printre fruntașii 
acestui sport în țara noastră, li s-a 
oferit posibilitatea să se întreacă cu 
sc.rimeri de valoare.

Scorul înfîlnirii ne este defavorabil: 
2—1. Am pierdut ambele întîlniri la 
băieți (și față de valoarea oaspeților— 
fără a ne declara „mulțumiți" sau a 
căuta o scuză — considerăm că era 
de așteptat) și am cîștigat întîlnirea 
feminină ceea ce reprezintă într-ade- 
văr un mare succes.

Floretiștii au deschis concursul. Su
perioritatea egiptenilor se concreti
zează după patru asalturi cînd aceștia 
conduc cu 4—0. Scrimerii romîni refac 
(1—4, 1—5, 2—5, 3—5) dar nu sufi
cient pentru a-amenința victoria egip
tenilor. Ceea ce trebuie precizat este 
că nivelul asalturilor din această în- 
tHnire l-a depășit pe cel al asalturi

Noutăți pugilisfice 

lor din concursurile internațioril 
care s-au încheiat duminică. Rezull 
final: Reprezentativa Cairo — M 
greșul F. B. 9—7. Victoriile au fl 
realizate de Rașhad — cel mai tl 
dintre trăgători (4), Sabri (2), 1 
ian (2), Riaz (1), Mureșanu (2), Al 
tei (2), Coman (2), Olăuescu (I 
După înfrîngerea floretiștilor, specl 
torii au așteptat cu justificată emol 
evoluția fetelor. Pe planșă Vicol I 
SzekeUy. De data aceasta Maria I 
col îmbinînd tehnica cu puterea I 
luptă a învins-o pe recenta cîștigătcl 
re a concursului internațional. E| 
1—0 pentru Progresul. In următcul 
asalt Țărăngoiu — Juhasz, Progres 
conduce cu 2—0. Surprinse, trăgătJ 
rele din Budapesta au o revenire I 
egalează. Dar, bine sfătuite și susl 
nute, fetele noastre luptă cu ambii 
și cîștigă cu 5—4. (Vicol 2 v.; Ște/I 
ne seu 2 v.; Țărăngoiu 1 v; BonooZgl
2 v., Szekelly I v.; luhasz 1 v). I

Tîrziu, după ora 21 au intrat I 
planșă spadasinii. Egiptenii cîștid 
asalt după asalt și odată cu acești 
și. întîlnirea: 11—5 pentru Reprezentl 
iiva orașului Cairo (Sabri 3 v., Rzd
3 v-, Mohi 3 v., Fathala 2 v., Ba
4 v., Teodorescu 1 v).

Aceste scheme ilustrează neta superioritate in șut a atacului iugos
lav î ! jocul de duminică. Gazdele au șutat la poartă de 13 ori in repriza 
l și de 12 ori în repriza a II-a; din aceste 25 de șuturi, 11 au fost'in ca
drul porții. Romînii au tras la poartă de nouă ori (3+6), dar numai un șut 
a mers „pe poartă".

Legenda: Z—Zebeț; Mu = Mujici; Mi — MU ut i nov ici; 0= Ogneano- 
vici; B = Bnșkov; Ral = Kaloperovic i; Tr = Trnkovici.

T = Tătaru; P — Petschovski; Z=Zavoda I; C=Cacoveanu; Căl-= 
Călir.oiu.

A fost alcătuit lotul de box pentru dubla 
întîlnire cu R. D. Germană

k Cojan și Stuparu în vederile selecționerilor k Campionatul 
pe echipe se apropie de sfârșii

teme sau dacă vreți, pe o a treia și 
mai largă, și mai cuprinzătoare, 'a 
supe iorității actuale a fotbalului iu
goslav asupra celui practicat la noi.

Iugoslavii au avut la dispoziție pen
tru : cest meci un număr mare de ju
cători de valoare, din care au reușit 
să Ccătuiâscă o echipă omogenă șl 
care a întrunit încrederea unanimă a 
soec al'știlor. Aceștia au fost de pă
rere că „ll-Ie“ opus Romîniei este 
cea r.iai bună formație pe care o pu
teau alinia vecinii noștri. Și această 
cea mai bună formație a „făcut", în 
consic nță, și cel mai bun meci al na
tion;. ei iugoslave din ultimii ani. 
Diferența dintre noi și iugoslavi în 
ceea ce privește problemele ridicate de 
alcătuirea echipei naționale a constat 
în f. ptul că în timp ce iugoslavii au 
avut de unde să aleagă (ei au 5—6 
echipe de aceeași valoare, capabile să 
joace oricînd de lă egal la egal cu 
orice echipă valoroasă din Europa)', 
noi a trebuit să ne rezumăm la un 
bagaj destul de sărac. Pentru unele 
posturi am avut doar cîte doi concurenți 
(Nicușor—Zavoda 1, Ene — Alexan- 

ATLETISM

Da peste hotare
• Cu prilejul 

concursului de atle
tism de la Pekin, tf- 
năra atletă Cian iu-

BOX
xerii polonezi au întîliiit In orașul 
Turku o selecționată finlandeză de ti

în cronica sa de Ia Belgrad, de ce a 
fost menținut astfel atacul naționa
lei I!

Lăsînd la o parte inconsecvența de 
opinie, ne exprimăm părerea că o 
altă formulă de atac decît cea care a 
jucat ar fi putut — eventual! — da 
un randament mai bun, ca joc, dar in 
nici un caz n-ar fi putut modifica ra
portul de valoare dintre „ll“-le nos
tru și cel iugoslav. Explicații și solu
ții nu trebuie căutate în cercul re
dus al celor 20—30 de jucători de

Așa s-a maroat al doilea gol.
Ogneanovici a primit mingea din 

ofsaid. La semnalizarea de la tușe. toți 
jucătorii s-au oprit, cu excepția lui 
Milutinovici care a mai făcut doi 
pași, a primit centrarea și a șutat. 
Toma a atins balonul, dar nu l-a putut 
refine.

frunte de care dispunem Ia ora ac
tuală. Trebuie să ne îndreptăm aten
ția, profund analitic, cu curaj și cu 
răbdare, spre însăși situația actuală a 
fotbalului nostru care continuă să 
bată pasul pe loc.

Scriam luni, că în ciuda superiori
tății iugoslave, meciul se putea termi
na totuși la egalitate. In acest caz.

Activitatea
Miercurea aceasta a fost o zi im

portantă în calendarul fotbalistic in
ternațional. Erau programate citeva 
întîlniri internaționale, în cadrul „Cu
pei campionilor europeni" și un meci 
amical inter.țări (R. F. Germană — 
Suedia). Dăm mai jos relatări asupra 
acestor meciuri desfășurate în cursul 
zilei de ieri.
R. F. GERMANA — SUEDIA 1—0 

(1—0)
HAMBURG 20 (prin radio). In 

meci amical, ieri la Hamburg. în 
fața a 90.000 de spectatori s-au întîl- 
nit pentru a 17-a oară reprezentati
vele Suediei ți R. F. Germane. Intîini- 
rea era așteptată cu un deosebit in
teres, în primul rînd pentru că an
trenorul german Herberger a încer
cat cu acest prilej o formație cu to
tul nouă (cu mai muiți debutanți), iar 
pe de altă parte, pentru că înaintea 
partidei, palmaresul celor două țări 
era egal: cîte șapte victorii au ob
ținut în meciurile dintre ele, atît 
Suedia. cît și Germania, două partide 
terminîndu-se la egalitate.

Jocul de ieri s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic în special în prima re
priză, cînd ambele echipe au practi
cat un joc mult aplaudat de public.

Lumea boxului este din nou în fierbere. Peste exact trei săptămîni, re
prezentativele A și B ale țării noastre vor avea o sarcină din cele mai difi
cile. infrunknd selecționatele corespunzătoare ale R.D. Germane.

Să nu uităm că „sportul cu mă
nuși" din R.D.G. a întregistrat în anii 
din urmă un apreciabil salt calitativ, a- 
jungind să conteze — cu foarte multă 
strălucire — pe firmamentul boxului a- 
mator mondial. Astfel, blondul Wolf
gang Behrendt admirabil tehnician, a 
cucerit ia Melbourne titlul olimpic bI 
categoriei cocoș, iar Ulrich Nietschke, 
Rolf Caroli, Bernhard Schroter și aRi 
pugiliști din R.D. Germană au la 
activ multe performanțe de prima 
mină. Este un motiv cît se poate de 
serios pentru a privi apropiata dublă 
intilnire pugilisțică romino-germană 
cu toată atenția.

Forul nostru de specialitate a pro
cedat in consecință, hotărînd selecțio
narea unui lot în care, cu puține ex
cepții, figurează tot ce are boxul nos
tru mai bun la ora actuală. Deocam
dată, este vorba de un lot larg, în 
care se află 32 de boxeri și care re
prezintă cele două „generații" de pu
giliști : „bătrînii" și „tinerii". Primii 
au în rîndurHe lor pe campionul o- 
Lmpic Nicolae Linca, Mircea Dobres- 
cu. Victor Schiopu. Toma Constantin. 
Constantin Dumitrescu, Luca Romano, 
Iosif Demeter, Ghețu Velicu, Gh. 
Negrea etc. Printre tineri remarcăm 
pe losif Mihalic, Ion Ferentz. Ion Mi- 
litaru, Vasile Czegeli, Vențel Stoia- 
novici, precum și două dintre cele 
mai recente revelații: Ștefan Cojan 
și Traian Stuparu Antrenori au fost 
desemnați Ion Popa și Eustațiu

fotbalistică internațională
In repriza a doua, In schimb, jucătorii 
au părut obosiți, acțiunile înaintași
lor fiind lipsite de finalitate.

Punctul victoriei a fost înscris în 
min. 17 de Alfred Schm'dt (care a 
debutat cu acest prilej în naționala 
R. F. Germane). In general echipa 
învingătoare a practicat un joc mai 
bun, a atacat mai mult, însă forma 
excepțională a portarului K. Svens
son nu a permis echipei gazdă să 
mărească scorul. Cei mai buni din 
echipa învingătoare au fost cei trei 
jucători de la Borussia Dortmund: 
Peters, Alf. Schmidt și Kelbassa.

Arbitrul maghiar Zsolt a condus co
rect următoarele formații:

R. F. Germană: Sawitzki — Er- 
hardt, K. Schmidt — Mai, Schâffer, 
Symaniak — Peters, Alf. Schmidt, 
Keîbassa, Schroder, H. Schâffer.

Suedia; K_ Svensson — Bergmark, 
Oberg — Bjorsson, Karin, Parling — 
Bengston, Green, Simonsson, Ends- 
trom. Sandberg.
YOUNG BOYS — VASAS BUDA

PESTA 1—1
GENEVA (prin radio) Ieri seară 

s-a disputat primul joc dintre Vasas 
Budapesta și Young Boys. Meciul 
s-a terminat la egaFtate; 1-1. 

Mărgărit (pentru echipa A) și Cons
tantin Nour, Marcu Spakov și Ion 
Chiriac (pentru echipa B).

Paralel cu aceste preparative, foru
rile pugilistice romîn și german pun 
acum la punct ultimele amănunte ale 
acestor două întîlniri. După cum sîn- 
tem informați, întîlnirea dintre e- 
chipele A va avea loc la Berlin, la 
13 decembrie, iar cea dintre echipele 
B, la București, la 14 decembrie. Ar- 
bitrii-judecători neutri încă n-au 
fost desemnați. Forul nostru a propus 
ca aceștia să fie francezi sau italieni. 
Se așteaptă acum răspunsul sau con- 
tra-propunerea germanilor.

• Cum pînă la 13 decembrie mai 
sînt citeva săptămîni, campionatul re
publican pe echipe continuă să se afle 
încă pe primul plan al preocupărilor. 
Astfel, la sfîrșitul acestei săptămîni, 
la București și Sibiu va avea loc 
penultima etapă a competiției. In Ca
pitală, Energia va avea de suportat 
asaltul tinerii formații a asociației 
Locomotiva. Reuniunea va avea loc, 
după toate probabilitățile sîmbătă 
seara, în sala Floreasca. In caz că nu 
se va putea obține sala Floreasca, în
tîlnirea se va disputa, tot sîmbătă, dar 
după amiază, în sala de festivități a 
uzinelor „23 August". La Sibiu, Voința 
va înfrunta Progresul. Dacă Pro
gresul n-a dat încă formă definitivă 
echipei, la Voința, în schimb, se a- 
nunță două modificări importante :

WISMUT — AJAX AMSTERDAM 
1—3 (0—2)!

BERLIN. — Ieri la Aue, în apro
piere de Karl Marx Stadt, s-a des
fășurat meciul din cadrul „Cupei 
Campionilor Europeni" dintre echipele 
Wismut KarI Marx Stadt și Ajax Am
sterdam. Partida s-a terminat cu un 
rezultat surprinzător: 3—1 (2—0) în 
favoarea echipei olandeze. Deși din 
formația echipei gazdă au lipsit doi 
dintre jucătorii ei de bază (mijloca
șul Karl Wolf și înaintașul Troger), 
Wismut a dominat tot timpul, dar nu 
a reușit să-și impună superioritatea 
prin goluri... Echipa olandeză Ajax 
a contraatacat rar, dar foarte pericu
los, conducînd pînă în min. 87 cu 
3—0 prin golurile marcate de Van der 
Kuil (2) și Leinberg. Pentru învinși 
a înscris Muller. întîlnirea a fost ar
bitrată de austriacul Franz Grill. 
Prin această victorie, Ajax Amsterdam 
(care joacă acasă returul, la 27 noiem
brie) are toate șansele să se califice 
în sferturile de finală ale competiției.

• Ieri, la Milano, în meci de an
trenament, naționala Italiei n-a reu
șit să facă decît meci egal (1—1)' 
cu echipa Charlton Athletic, din 
liga a Il-a engleză.

Toma llie, rănit la arcadă, va ced 
locul lui Ludovic Ambruș, iar Dd 
mitru Adam îl va înlocui, la „semimi 
locie", pe Manon Florescu, care | 
lăcut duminică un meci slab.

Modificări in organizarea] 
„Cupei Europei Centralei

Ziarul Sport" din Belgrad anunța 
că sîmbătă trecută a avut loc îtl 
capitala R. P. F. Iugoslavia ședința 
comitetului de organizare a „Cupei 
Europei Centrale", cu care prilej aia 
fost discutate o serie de problema 
importante în legătură cu viitoarea! 
desfășurare a acestei competiții fot-l 
balistice internaționale. I

Deoarece în cursul anului viiton 
echipele clasate pe primele locuri înl 
campionatele țărilor in.eresate ar 
putea fi descompletate prin absența 
jucătorilor care vor fi selecționați în 
reprezentativele care participă Ia 
campionatul mondial, iar pe de altă 
parte cum Italia » anunțat că nu va 
participa la viitoarea ediție, s-a ho-, 
tărit ca în locul acesteia să fie pro
gramată o competiție tranzitorie, în 
anu| 1959 umiind ca să fie relua FL 
,,Clipa Europei Centrale". ■

In această competiție tranzitorie 
din 1958 vor fi admise echipe de club 
clasate pe primele 6 locuri în cam. 
pionatede naționale. Deocamdată, nu 
s-a luat încă o hotărîre precisă asu
pra acestui proect și n.a fost fixat 
numărul țărilor participante.

După cum se știe, ultimele două 
ediții ale Cupei Europei Centrale au 
fost cîștigate de echipa maghiară 
Vasas.

PE SCURT
• La invitația clubului Slovan, au 

plecat în R. Cehoslovacă selecționatele 
de baschet ale Asociației sportive Jal- 
giris din Vilnius. Echipa feminină va 
participa la marele premiu al orașului 
Prag a, iar cea masculină va între
prinde un turneu în citeva orașe 
cehoslovace.

• Sîmbătă 23 noiembrie va avea loc 
la Palatul sporturilor din Paris întîl
nirea de baschet dintre echipele re
prezentative ale Franței și Poloniei.

• Meciul de hochei pe gheață din
tre echipele Spartak Moscova și Legia 
Varșovia, disputat marți seara pe pa
tinoarul de la Sokolniki, s-a terminat 
cu scorul de 8—3 în favoarea jucăto
rilor sovietici.

• Cel de al cincilea meci în Anglia 
al selecționatei Australiei s-a încheiat 
cu o victorie. Oaspeții au învins cu 
14—6 o selecționată a cluburilor din 
Țara Galilor, formată pe scheletul 
echipei Swansea. Pînă acum, austra
lienii au înregistrat în turneu 2 vie-

' torii, 1 meci egal și 2 înfrîngeri.
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