
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

In acest număr:
Pag. III

Pag. IV

’ag. VII

* Pag. VIII

— Cu privire la unele 
manifestări negative 
ale sportivilor noș
tri fruntași.

— Rugbiul romînesc în 
preajma unor 
fruntări 
nale de prim ordin.'

— Kilogramele mai ușoa-| 
re, metrii mai scurți 
și pilulele misterioa
se au fost înlocuite

cu talpa îngroșată.
— C.C.A. debutează în 

Cupa Campionilor 
Europeni.

con- 
intemațio-

LE
3;

TENIS DE MASA
• Delegația romînă la campio

natele internaționale are» 
Scandinavei pleacă mîine lai 
Stockholm
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rește necontenit numărul membrilor
înscriși în Ut C, F. S,

au acordat un prețios sprijin colecti
velor sportive din comunele respec
tive în acțiunea de înscriere a mem
brilor în U.C.F.S.

Gh. Donciu
LA CONSTANȚA, ACȚIUNEA DE 
REORGANIZARE ...................

Convorbire cu prof. MDHTAR SENGER, 
vicepreședintele Federației de baschet a Turciei 
e „Călătoria în Romtnia, un șir de plăcute amintiri** 
• Federația turcă propune reluarea Jocurilor Balca
nice de baschet și dorește să organizeze la anul — la 
Istanbul — prima ediție • Forurile noastre și-au dat 

asentimentul.

Lotul jucătoarelor și jucătorilor rom în fi 
de tenis de masă oare va participa la un; 
turneu de trei slptămîni peste hotare,, 
părăsește mîine dimineața Bucureștiull 
'plecînd la Stockholm pe calea aerului.. 
In capitala Suediei sportivii romînl vor» 
lua parte la campionatele Internaționala! 
ale Scandinavei (29 nolembrie-1 decem
brie). Apoi jucătoarele și jucătorii noș
tri vor mal evolua tn alte cîteva orașeb 
suedeze și la Copenhaga (Danemarca) șt) 
Berlin.

In Suedia și Danemarca vor face de
plasarea Angelica Rozeanu, Ella Zeller^ 

I Marla Golopența, Matei Gantner, Tibe- 
riu Harasztosi și Toma Reiter. In R.D.G.,, 
pe lingă acești sportivi, vor mal concurat 

|Și aiți jucători șl jucătoare din R.P.R- >'

o-

Tot mai numeroase sînt în ultimele 
zile veștile care ne vorbesc despre 
acțiunea de reorganizare a mișcării 
noastre de cultură fizică și sport ce 
se desfășoară pe întreg cuprinsul pa
triei și, în primul rînd, despre înscrie
rea de noi membri în U.C.F.S. Dar 
să dăm mai bine cuvîntul corespon
denților ziarului nostru.
PESTE 1.500 DE MEMBRI ÎNSCRI
ȘI IN U.C.F.S. IN RAIONUL 

RAȘTIE
Acțiunii de constituire a comitetu

lui de organizare a U.C.F.S. din raio
nul Orăștie i-a urmat campania de 
înscriere de membri în U.C.F.S. Pină 
acum s-a împărțit în colectivele spor
tive din raion un număr de 2000 a- 
deziuni dintre care 1.500 au și fost 
completate și înregistrate. Acțiunea 
înscrierii membrilor in U.C.F.S. în 
raionul Orăștie este susținută de o 
vie propagandă ca și de munca asiduă 
a unor activiști sportivi cum sînt 
N. Munteanu, Gh. Cauciucu, E. Todea, 
A. Roko membri ai comitetului de or
ganizare a U.C.F.S. raionul Orăștie.

O contribuție de seamă în acțiunea 
de înscriere de membri în U.C.F.S. 
au adus-o colectivele sportive Ener- 

hgia „30 Decembrie", Șc. prof. Cugir, 
|Bc. profesională Orăștie, Recolta Ge- 
oagiu, Progresul Orăștie etc. In pre
zent, în majoritatea colectivelor spor
tive din raionul Orăștie se fac in
tense pregătiri pentru desfășurarea a- 
legerilor.

iheorghe Balogh
MEMBRI ÎNSCRIȘI IN 

SATELE RAIONULUI 
URZICENI

Tineretul din comunele raionului 
Urziceni se interesează în aceste zile 
în mod deosebit de prevederile Ho- 
tărîrii Partidului și Guvernului cu 
privire la reorganizarea mișcării noa-< 
stre de cultură fizică și sport. La 
toate întrebările, răspunsurile dorite 
au venit din partea profesorilor de e- 
ducație fizică și a membrilor comite
tului de organizare a U.C.F S.-raion 
Urziceni care desfășoară în prezent o 
rodnică activitate. Ca urmare a mun
cii depuse de aceștia s-a reușit ca 
pînă la data de 18 noiembrie să se 
înscrie în U.C.F.S. un număr de 
1200 membri. Fruntașe în această ac
țiune sînt comunele Armășești, Coșe- 
reni, Broșteni, Adîncata și Eliza. Me
rită să fie scoasă în evidență munca 
depusă de profesoara de educație fi 
zică Lia Troia (corn. Armășești) și 
Ștefan Vănescu (corn. Coșereni) care

NUMEROȘI
U.C.F.S. IN

CONTINUA CU 
SUCCES

In orașul Constanța continuă să 
se desfășoare cu multă însuflețire ac
țiunea de reorganizare a colectivelor 
sportive și înscrierea de membri în 
U.C.F.S. Pînă acum au avut loc 
alegeri în 9 colective sportive dintre 
care 4 sîr.t colective școlare. De un 
frumos succes s-a bucurat conferința 
de alegeri de Ia colectivul sportiv al 
Șantierului Naval Constanța la care 
au luat parte aproape 250 de delegați. 
Cu acest prilej s-au purtat de către 
numeroși participanți discuții referi
toare la baza materială a colectivului, 
munca de educație și dezvoltarea unor 
ramuri de sport. Adunări generale de 
alegeri la fel de reușite au mai avut 
loc la colectivul I.R.P.C. și colectivele 
școlilor medii Nr. 1 și 2 din Cons
tanța.

Un merit deosebit în obținerea a- 
cestor succese îl au și acti
viștii comitetului de organizare a 
U.C.F.S.-Constanța V. Cusi, V. Ca- 
zacu, Gh. Ltrpu, Al. Sabarez, I. Di- 
nescu și profesorii de educație fi
zică Sultana Angheliu și V. Gheor
ghiu. Din păcate exemplul acestora 
nu este urmat însă și de consiliile co
lectivelor Locomotiva -D.R.N.C. și E- 
nergia Flacăra care dovedesc lipsă de 
interes față de poblema înscrierii mem
brilor în U.C.F.S.

P. Enache

Este o plăcere pentru un ziarist 
de a intervieva oameni ca profesorul 
MUHTAR SENGER, vicepreședintele 
federației de baschet a Turciei și con
ducătorul delegației sportive turce 
care ne vizitează țara. Se în
țelege că în compania unui aseme
nea interlocutor minutele trec cu re
peziciune și interviul îți pare că s-a 
terminat prea rapid. Pentru început 
oaspetele nostru ne-a vorbit despre 
impresiile vizitei în țara noastră, des
pre capitala noastră, publicul romînesc 
și, se înțelege, despre... baschet.

„De la vizita echipei romîne în țara 
noastră m-am convins cit de simpa
tici sînt romînii. Acum, cînd mă aflu 
la dv. constat cu plăcere că sentimen
tele ce le-am avut atunci în compa
nia cîtorva ambasadori ai țării dum
neavoastră le trăim acum reprezen
tate de un întreg popor. Ne-am simțit 
excelent din primele momente ale so
sirii la București. Gazdele noastre se 
străduiesc să ne facă șederea cît mai 
plăcută și constat, adăugind toate 
mulțumirile noastre, că reușesc din 
plin. Bucureștiul este un oraș conta
minant de veselie, și bună dispoziție.

zvelte 
tonice

D. MUHTAR SENGER
(văzut de NEAGU)

FOTBAL
• 13 echipe candidează perf» 

tru a întîlni 
liminariile 
mondial

Israelul în pre-<
campionatului

Ședința comitetului 
campionatului mondial da fotbal desfă-, 
șurată ieri la Daussanne a hotărît ca ad
versara Israelului din preliminariii® 
competiției să fie desemnată totuși prirt 
tragere la sorți. 13 echipe, în rînduj că
rora au fost incluse și cele din Ame
rica Latină, candiaează ia tragerea la. 
sorți pentru a obține acest drept*
(Citiți alte detalii in pag. 8-a). j

de organizare a)

ȘAH
• Maria Pogorievici conducă 

la Krakowia
alură plăcută, clădiri cu linii | In turneuI Mnal feminin 

alaturi de monumente arhitec- <desfăsurarea a opt runde, 
vechi și valoroase pe care «noastră 
(Continuare în pag. 4) ffl fruntea

ft în pag.
W acestui

de șah, după 
reprezentanta 
a trecut
«

S-a amănunte asupra 
concurs).

Maria Pogorevicl 
clasamentului cu

VOLEI
Cu blocnotesul la drum...

La centrul mecanic din Cărei: 
DE CINCI ORI MAI MULȚI MEMBRI

Îndemnul de a poposi în mijlocul 
harnicilor muncitori de la cen
trul mecanic agricol îl simți 

de fiecare dată cînd vizitezi frumoa
sele așezări ale Caretului. De data 
aceasta, mi-am îndreptat însă pașii 
spre centrul mecanic, nu fără unele 
rețineri. Știam că aici oamenii au a- 
cum mult de lucru, de cîteva zile 
începuse campania reparațiilor pentru 
muncile agricole de primăvară. Poate

La recentul concurs international de scrimă, unii arbitri 
stăteau la Îndoială asu pra părții lovite deși acțiunile erau 
olare, categorice I

IPtisa de MATTY},
Arbitrul ;

despre sport voi găsi mai puține o- 
cazii să discut — mă gîndeam. În
doiala mi s-a risipit însă încă înainte 
de a ajunge la centru. Pe stradă, 
drept în fața mea gonea — cu alura 
unui veritabil campion de ciclism, 
directorul centrului mecanic. Mi-arri 
permis totuși să-l opresc din 
„cursă". Și în cele cîteva minute cît 
mi-a servit drept binevenit interlocu
tor, Ștefan Sorkdszi, mi-a spus cum 
s-a înscris în colectivul sportiv : „Am 
făcut-o cu toată inima, din dorința 
de a contribui și eu la dezvoltarea 
activității sportive în rindurile mun
citorilor noștri11, mi-a spus directorul 
centrului mecanic. Probabil din mo
destie nu mi-a mărturisit că el a 
completat prima adeziune, oferind 
astfel tuturor muncitorilor un exem
plu din cele mai frumoase.

★

Lista muncitorilor care s-au în
scris în U.C.F.S. este lungă 
și ea cuprinde numele multor 

oameni de nădejde ca : lăcătușul Paul 
Danca, inginerul Aurel Trandafir. 
contabilul Iosif Gașpar. montatorul 
VasAe Ambruș, turnătorul Ștefan Al- 
foldi. timplarul ton Aman... Mai bine 
de 60% dintre muncitori au devenit 
— încă din primele zile — membri 
în U.CLF.S. și așteaptă acum să- 
activeze.

★
ansa torul Adrian Ardeleana este 
un tînăr muncitor prețuit și 
iubit de 

i adresat 
: secretar

toți muncitorii. Lui 
insă și în calitatea 

al organizației U.T.M 
multă căldură despre 
care titemîșlii de la 

s-au înscris în

n-am 
sa de
Mi-a vorbit cu 
entuziasmul cu 
centrul mecanic
U.C.F.S. Cine an fost primii ? Greu 
de spus. Poate desenatorul tehnic Gh. 
Matișan, poate montatorii Enrich Ha- 
yer sau losif Benze, poate strungarul 
Gh. Fischer...

Cert este însă că mai bine de 90% 
dintre utemiști au devenit membri ai 
U.CF.S. Am stat de vorbă cu cîțiva,

în. 
pct. (citiți 

desfășurării

• Reprezentativele 
au sosit în Capitală.

Berlinului

m Ieri după'-amlază au sosit în Capitală 
(((cu expresul de Episcopia Bihorului, re- 
/a prezenta tlvele de volei ale Berlinului 
Scare vor susține în compania echipe- 
((lor Dinamo București cîte două întâlniri 
/« astăzi și joi. La sosire, conducătorul

... . , , . r- i- , "delegației sportivilor berllnezi Erich
dintre ei. întrebarea „Ce v-a Iacul® Rochler împreună cu adjunctul său
sa va înscrieți . am rostit-o de mai))Hasso PuiS) ambii membri cu funcții 
multe ori. Răspunsul a fost răspunăere în federația respectivă
aproape întotdeauna același: „Sintem.H ...
tineri, ne place sportul șl recenta \i 
Hotărîre arată că fiecare utemist treÂ

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare în pag. 3)

de volei, au subliniat că întorcînd vi
zita făcută anul acesta de asociația Di
namo la Berlin au nu numai ocazia do 
a întîlni formații de primă valoare, dar 
și pe aceea de a face un rodnic schimb 
,de experiență cu voleibaliștii romîni pa 
care-i apreciază la cei mal înalt nivel,

Să înceteze experiențele
cu arma atomicăl

împotriva experiențelor nucleare, împotriva războiului atomic, se rî1 
dică astăzi întreaga omenire. Unindu-și glasurile, oameni de toate condi
țiile sociale, de toate religiile, de toate convingerile politice, protestează 
cu hotărîre împotriva celor care, refuzind să dea ascultare mulțimilor, nu 
vor să oprească nebuneasca cursă a înarmărilor atomice, nu vor sa puna, 
frîu experiențelor cu arma atomică. Savanți de renume mondial, publiciști, 
artiști, celebrități ale vieții științifice și culturale ca și oamenii simpli, mo
dești și harnici truditori pentru o viață însorită, eliberată de griji și ne
voi își spun în aceste zile cuvîntul, cu deosebită fermitate, cu credința ca 
numai prin eforturile conjugate ale popoarelor pot fl oprite acțiunile agre
sive ale cercurilor imperialiste. _ . .

Era atomică trebuie să devină o eră a binefacerilor civilizației și nu o 
eră a distrugerii umanității! Aceasta este dorința arzătoare a maselor. De 
ce să fie folosite materiile fisionabile, uraniul și plutomul pentru uciderea 
omului și nu pentru tericirea lui? De ce să distrugem omul, cînd îl putem, 
tace să simtă din plin că trăiește în era celor mai fantastice cucerin ști
ințifice? .. . „

Oamenii muncii din țara noastră, conștienți de primejdia uriașa po 
care o reprezintă experiențele cu arma atomică, se alătură protestelor care 
se fac auzite pretutindeni. In adunările publice, la București și Sibiu, _ la1 
Constanța și Pitești în toate colțurile țării, ei cer răspicat să fie pusă îit 
aplicarea propunerea guvernului Uniunii Sovietice cu privire la interzicerea 
imediată și necondiționată a experiențelor atomice. Poporul nostru, alături 
de celelalte popoare ale lumii, cere să înceteze pălăvrăgeala despre așa- 
zisa bombă „curată", să se termine odată pentru totdeauna cu experiențele 
cu arme nucleare.

El își exprimă astfel, cu deosebită fermitate, acordul deplin cu De
clarația Consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești 

din țările socialiste șt cti Manifestul Păcii, e«re adresează un vibrant apel 
popoarelor lumii, pentru apărarea păcii.

Și popoarele au dovedit că știu să-și impună voința L



Viitorul schiului romînesc 
este tineretul I

Amatorii de schi au de ce să se 
bucure. Calendarul intern și inter
național pe anul 1958 cuprinde trn 
număr impresionant de competiții cu 
caracter republican, programate în 
diferite centre ale țării. In afara 
concursurilor organizate de forul de 
specialitate campionatele naționale 
de seniori, senioare, juniori și ju
nioare, concursul de deschidere a 
sezonului, Cupa Federației Romîne 
de schi, Cupa de vară, calendarul 
cuprinde o serie de interesante în
treceri eșalonate săptămânal de-a 
lungul întregului sezon: Cupa Buș
teni (în organizarea U.C.F.S. Plo- 
ești), Campionatele naționale șco
lărești (organizate de MI.C.), Cupa 
Victoriei (organizată de C.CA.), 
Cupa Orașului Stalin (Progresul Si
naia)', Concursul Probelor Nordice 
(U.C.F.S. Stalin), ca și alte nume
roase concursuri tradiționale, vor fi 
găzduite de pîrtiile din Poiana 
Stalin, Bușteni, Sinaia, Paring, Se- 
menic, Mogoșa, Borșa sau Vatra 
Dornei.

In plus, trebuie să amintim de 
concursurile internaționale ce vor 
fi organizate de țara noastră și a- 
nume: „Cupa speranțelor" (9—12 fe
bruarie. la Poiana, probe alpine pen
tru băieți)) și Campionatele Inter
naționale ale Romîniei (28 februarie 
—3 martie, la Poiana, probe alpine 
băieți). Ca un amănunt foarte im
portant: pentru prima dată con
cursurile internaționale organizate 
de țara noastră sînt incluse în ca
lendarul Federației Internationale de 
schi.

Firește, bogata activitate preconi
zată de federația de schi nu poate 
decît bucura pe schiorii fruntași din 
tara noastră, care vor avea posibi
litatea ca aDroape săptămânal să 
concureze, să-și măsoare forțele, să 
realizeze un rodnic schimb de ’ ex
periență. In felul acesta, ei vor pu
tea progresa mai rapid și (de ce nu), 
să ajungă la o valoare reală, prin 
care să facă față întrecerilor de 
peste bota-e.

COPIII ȘI ȘCOLARII...

nu trebuie uitați însă. Iar campio
natele școlărești și campionatul re-

Viitorii mineri,

nifestă o gravă indiferență față de 
educația fizică, lipsind de sprijinul lor 
prețios profesorii, de educație 
zică. Așa se explică de ce

Elevii școlilor tehnice
Ascultam de cîteva minute refe

ratul prezentat de tov. RODICA 
POPA, în cadrul consfătuirii organiza
te de Direcția Generală a Invăță- 
mîntului profesional și tehnic și Di
recția Educației Fizice din Ministerul 
Invățămîntului și Culturii cu reprezen
tanții ministerelor în scopul îmbună
tățirii activității de educație fizici 
în școlile profesiona'e și tehnice.

CIND IMAGINAȚIA O IA RAZNA-

Stimulată de acest subiect atît de 
interesant imaginația o luă la un 
moment d.at înaintea raportoarei a- 
dueîndu mi în față exemple care în 
urmă cu un an sau doi mi au prilejuit 
multă satisfacție. Așa s-a făcut că 
în timp ce asistam la ședința din 
sai.a de festivități a ?Ainisterului În
vățământului și Culturii, gîndul mă 
transportă tocmai la Cîmpia Turză. 
J.a elev.i școlii profesionale despre 
ale căror rezultate pe linie de sport 
si învățătură păstrez și acum amin
tiri din cele mai frumoase. Și cum 
gînduîui îi sînt atît de accesibile dis
tanțele mari am „revăzut" apoi la 
treabă pe harnicii elevi ai școlii pro
fesionale agricole din Urziceni. regiu
nea București, pe cei ai școlii profesio
nale nr. 1 din Arad, iar la... reîntoar
cere pe cei de la școala profesională 
a uzinelor 23 August din Capitală. 
Plăcute „revederi"...

...DAR REALITATEA II PUNE STA
VILA

Iată însă că atît raportoarea cit și 
cei care iau parte la discuții amintesc 
acum mai mult de lucruri triste. Cu 
acest prilej iau cunoștință că de vreo 
doi ani încoace în foarte multe școli 
profesionale și tehnice nu se mai 
respectă numărul orelor de e- 
ducație fizică și nici a celor de 
colectiv, că unele ministere nu au do
vedit în ultimul timp nici o preocu- 
nare pentru asigurarea bazei materia
le a activității spoi t ve din școlile 
tehnice și profesionale, după cum u- 
nii dintre directorii acestor școli ma-

spe- 
des 
de 

rin-

Cornel Tăbăraș, un tinăr afirmat în ultima vremi, în plină cursă.

ȘTIRI DE VINATOARE Șl

publican, la care vor participa 
ranțele schiului românesc, sînt 
parte de a satisface necesitățile 
popularizare ale acestui sport în 
durile tineretului. Această misiune
revine însă Ministerului Invățămîr»- 
tului și Culturii, U.C.F.S. regionale 
și orășenești și colectivelor din ora • 
șefe de munte. Nu exagerăm de loc 
afirmînd că de felul în care ver Ini 
țelege aceste foruri să sprijine acti
vitatea copiilor și elevilor, depinde 
viitoarea dezvoltare a schiului din 
țara noastră.

Ministerul Invățămîntului și Cul
turii are o datorie de onc-ire din a 
crea cele mai bune condiții elevilor 
pentru practicarea schiului. Repari 
zarea unor profesori de educați: 
fizică cu specializarea schi în orășel 
de munte (Sinaia, Predeal Bușteni, 
Azuga, Petroșani, Baia Mare, Va- j 
tra Dcrnei, Gheorghieni), procurarea I 
materialelor necesare, organizarea 
in timpul vacanței de iarna a unor 
tabere și organizarea cît mai multor 
concursuri pentru școlari, iată ce 
poate face M.I.C. pentru a sprijini- 
viitorul schiului. Iar secțiile de schi, 
ca și U.C.F.S. din localitățile de 
munte, nu trebuie să se mărgineas
că la trimiterea schiorilor care s au 
afirmat la concursurile cu caracter 
republican, ci trebuie să inițieze or
ganizarea cât mai multor competiții 
în care să fie angrenate elementele 
tinere, de nădejde. Voința, Dinamo, 
Flamura roșie, Știința 
Stalin, Locomotiva 
Predeal, Energia, 
Voința Sinaia, Energia Bușieni, Re
colta Fundata, ca și colectivele din 
apropierea centrelor de la Borșa, 
Semenic, Mugoșa, Vatra Dornei, 
sînt datoare să stimuleze dezvoltarea 
schiului prin asigurarea condițiilor 
de pregătire și concurs a copi.lcr și 
tineretului.

Tineretul! Aceasta trebuie să fie 
deviza tuturor celor care doresc a- 
firmarea schiului romînesc. Și fără 
îndoială că din miile de proaspeți 
schiori ce se vor avînta în viitorul 
sezon 
putea 
roase

din Orașul 
si Progresul 
Progresui și

pe pîrtiile munților noștri, vor 
fi selecționate elementele valo- 
de care avem atîta nevoie.

D. STANCULESCU

ofelari sau petroliști,

și profesionale trebuie să facă și ei sport
fi- 

~ u-
neîe școli profesionale (metalurgică 
Medgidia, construcții Sibiu) nu au 
găsit nici pînă acum mijloacele de 
utilare cu aparate a sălilor de gim
nastică, iar în alte cazuri ca acelea 
ale școlilor profesionale Metal-I.emn 
Brăila, materiale de construcții și 
sc prof. „Tudor V?adim:rescu“ din 
Capitală, sălilor de sport li s-a dat o 
întrebuințare străină scopului pentru 
care ele au fost create. Nic: proble
ma cadrelor didactice nu se 
prezintă mai bine. Unii d rectori, ca de 
pildă, directorul adjunct al șco
lii profesionale C.F.R. Timișoa
ra, rezolvă de obicei problema orelor 
de educație fizică în interesul lor per
sonal sau al unora fără nici o califica
re, cu intenția de a Ie mai „îndulci" 
viața. Așa a ajuns tov. Gutman, de 
meserie tîmplar, profesor de educație 
fizică la școala profesională Metal- 
Lemn din Brăila. Auzind acsasta am 
căutat să-mi imaginez cum s-ar des
curca un profesor de educație fizică în 
funcția de... maistru tîinpiar la aceeași

• LUNA 
tru vină tort 
de vîrf. Acum este permis 
na iepuri, mistreți, icrunci,

NOIEMBRIE este pen- 
o perioadă de activitate _ —------ ,js a vț.

,__  V ", i, iazani.
sitari, becaține, cocori, giște, rațe și 
alte specii de vînat de baltă. De ase
menea se pot vina vtoate răpitoarele 
cu pene și păr, cu excepția celor 
ccrotite prin lege. Astfel nu se pot 
împușca zăganij, foita r ii, acvilele, 
bufnițele, cucuvelei^, și corbii.

Tot în acest timp este permis a 
se vîna dar cu autorizație specială 
cerbii, caprele negre (numai țapi), 
jderii, urșii (nu însă și ursoaicele 
cu pui).

• IN LUNA noiembrie, epoca de 
împerechere a cerbilor lopătari și 
a caprelor negre continuă, iar că
priorii încep să-și lepede coarnele. 
Ursi»! se pregătește pentru 
retrăgfcidu se în bîrlog, iar 
fac același lucru dădindu-și 
caid in fund de vizuină.

• ACȚIUNEA de ocrotire 
tecție a vinatului este și ea în plină 
desfășurare. Se așează hrana la 
locurile de hrănire pentru a se o- 
bișnui vînatul cu aceste locuri. în
cepe și hrăniraa sistematică 
ailor.
• PARALEL cu aceste 

trebuie intensificată lupta 
combaterea braconajului, în 
oupâ căderea primei zăpezi.

iernat, 
viezurii 
culcuș

și pro-

a faza-

măsuri, 
pentru 
special 

Se

școală. Tot la această consfătuire am 
aflat că din cauza lipsei de preocu
pare din partea departamentelor res
pective, elevii unor școli profesionale 
și tehnice (chimie Iași, electrică CraJ 
iova, construcții Săcele, etc.) nu au 
luat parte la campionatele rezervate 
lor. Că unele ministere cum ar fi 
cel al Comerțului sau cel al Trans
porturilor nu acordă atenția cuvenită 
educației fizice a elevilor din școlile 
profesionale a reieșit și din faptul că, 
deși convocați, reprezentanții acestor 
ministere nu s-au deranjat să ia 
parte cel puțin la această importantă 
consfătuire.

Sînt multe lipsurile amintite 
raportoare și în glasul ei ca și în 
cel al participanților la discuții se 
simte o notă de regret pentru toate 
cîte s-au întîmpinat de vreo doi ani 
încoace. Și cînd te gîndești ce avînt 
luase activitatea sportivă într-un timp 
în școlile profesionale, cît de mîndri 
ni se înfățișau acei tineri vînjoși, o- 
țelarii, minerii, sau petroliștii de mîi- 
ne — în timpul orelor de educație 
fizică sau, mai ales, a numeroaselor 
întreceri sportive la care ei luau 
parte. Este într-adevăr așa cum spu-

la 
dela ciorchini de viermi

răcindu-se simțit.r. nu
mari la pescuitul crapului

continuă vînătaarea cu bufnița pen
tru distrugerea răpitoarelor aripate.
• PRIMA zăpadă creează posibili

tatea unor constatări interesante și 
importante în ceea ce privește situa
ția vînatului, a trecătorilor, țiitoa- 
relor și efectivului lui.

• BLANA răpitoarelor devine din 
ce în ce mai bună, astfel că vîna- 
rea lor este rentabilă.

• IN DOMENIUL pescuitului, ră
pitorii: știuca, bibanul, avatul, oferă 
înză prilejuri bune de pescuit. Știuca 
se pcate pescui la lingură și alte 
năluci, dar și la pește viu sau mort 
în mentură. Bibanul se dă bine ‘ 
rimă sau 
carne.

• APA 
sînt șanse 
și a celorlalți pești din neamul lui.

★
De curînd. la Invitația Asociației 

Generale a Vlnătorilor și Pescarilor 
Sportivi din R.P.R.. țara noastră a 
fost vizitată de o delegație sovietică 
compusă din: N. V. Eliseev, Direc
torul General al Direcției Generale 
a Eccmomiei Vinatului și Rezerva- 
țiuniior de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al R.S.F.S.R.; N. S. Be- 
Iiaev, Președintele Asociației vînă
torilor din Moscova; V. M. Gar- 
banschi, Președintele Asociației pes- 

.................... A. A. 
Con 

din 
Preșe 

carjlor sportivi din Moscova; 
Vitruc. membru în Prezidiul 
ducerii Asociației vînătorilor 
Moscova; P. A. Iarovitchii, 
dintele unei secții a Asociației vină 
torilor 'din Moscova.

Delegația sovietică a vizitat Capi 
tala și a luat parte la o serie d- 
consfătuiri cu reprezentanți ăi 
A.G.V.P.S. și alți specialiști în vînă- 
toare și pescuit. Apoi oaspeții so
vietici au_ făcut o călătorie de docu
mentare în regiunile București, Pit
ești, Stalin, RAM., blind cunoștință 
cu această ocazie de organizarea lo
cală a Asociației, de măsurile ce se 
întreprind pentru a se asigura ocro 
firea și paza faunei noastre, practi
carea corectă a vînătparei și pescui
tului sportiv etc.

In timpul șederii lor în R.P.R
oaspeții sovietici an fost primiți de 
tov. Ion Cozma Ministrul Agricul
turii și Silviculturii și de tov. Ma
nele Dodnăraș președintele comitetu
lui de organizare a U.C.F.S.

nea și tov. S. BARANY, directorul di
recției Educației Fizice din 'Ministe
rul Invățămîntului și Culturii, un 
regres care nu poate fi justificat în 
nici un fell. Dar oare justificările ne 
interesează acum,? Important este fap
tul să cunoaștem lipsurile și prove
niența lor și că, așa cum am obser
vat. cele două direcții din cadrul Mi
nisterului Invățămîntului și Culturii 
ca și majoritatea reprezentanților 
nistereior sînt gata să îndrepte 
crucile.

mi-
ht-

DIN NOU LA DRUM. .

Clasamentele 
turului campionatului

categoriei C la fotb
Seiia i

1. Locomotiva Iași 13 10 2 1 32:
1 33:2. Dinamo Brăila 13 8 4

3. Progresul Rădăuți 13 7 3 24:
4. C.S.A. Tecuci 13 & 1 4 20:
5. Fl. roșie Buh uși 13 5 4 4 19:1
6. Locom. Pașcani 13 6 2 5 23:1
7. Știința Galați 13 4 5 4 21:1
e. Energia Mo in ești 13 5 3 5 18:2
9. Progresul Dorohoi 13 4 3 G 19:2

10. Știința I.M.F. Iași 13 5 1 7 13:2
11. Flamura r. Botoșani 13 » • ' 18:3
12. Energia Bîrlad 13 : 9:2
13. Energia Bacău 13 3 2 8 8:2
14. Locom. Tg. Ocna 13 3 0 10 10:2

Progresul Rădăuți-Știința I.M.F.
1—0 (0—0).

Energia Bîrlad-Dinamo Brăila 0—
Flamura roșie Botoșani-Energia Ba

3—0.

Seria a n-a

1. Energia Tîrgoviște 13 9 2 2 45:15
2. Energia București 13 8 3 2 311:16
3. Energia 131 13 8 2 3 29:16
4. Energia Sinaia 13 8 14 39:20
5. Locomotiva Galați 13 7 2 4 26:21
6. Energia Galați 13 5 3 5 18:14
7. Energia Constanța 13 5 3 5 19:20
8. Fl. roșie București 13 5 17 12:19
9. Energia Medgidia 13 5 17 14:23

10. Energia Victoria 13 5 17 17:28
11. Energia 4 Cîmpina 13 4 2 7 37:31
12. Dinamo Pitești 13 4 2 7 13:22
13. Energia Leordeni 13 3 19 14:38
14. Flamura r. Giurgiu 13 2 2 9 14:38

Flamura roșie Giurgiu-Energia Con 
tanța 0—1 (0—1).

Seria a IV-a

Seria a IM-a

1. En. Oțelul Roșu 13 10 0 3 29:lf
2 Locom. T. Severin 13 8 3 2 32:15

Fl. roșie R. Vîlcea 13 7 3 3 31:14
4. Progresul Brad 12 6 4 2 24:12
5. Știința Craiova 13 7 2 4 25^
6. Energia 103 13 6 2 5 20:"
7. Progresul Corabia 13 5 3 5 16:14
8. Locomotiva Craiova 13 5 2 6 17:19

Fl. r. 7 Nov. Arad 13 4 4 5 14:19
10. Energia Tg. Jiu 13 4 2 7 17:26
11. Energia 3 Reșița 13 4 2 7 16:26
12. Energia 14 13 4 2 7 11:30
13. Energia Craiova 13 2 5 6 12:21
14. En. Constr. Arad 12 0 2 10 6:28

Clasamentele sînt întocmite în baze 
ultimelor rezultate neomologate.

1. Progresul Bistrița 13 9 2 2 31:12 2
2. Flamura roșie Oradea 13 8 2 3 33:21 1
3. Recolta Sighet 13 5 5 3 21:21 1
4. Fl. roșie Sf. Gh. 13 3 8 2 21:15 1
5.Progresui Satu Mare 13 6 2 5 19:24 1
6. Progresul Turda 13 5 3 5 27:21 1
7. Flamura roșie Cluj 13 2 8 3 14:15 1
8. Energia Oradea 13 5 2 6 18:20 1
9. Recolta Toplița 13 3 6 4 11:16 1!

10. Recolta Salonta 13 4 4 5 15:23 11
11. Voința Tg. Mureș 13 5 1 7 21:23 1
12. Recolta Cărei 13 3 5 5 17:21 11
13. Dinamo Baia Mare 13 4 3 6 16:22 11
14. Energia 7 13 3 1 9 24:37 1

tre toate organele interesate și mai 
ales o hotărîre comună î,n privința în
cadrării profesorilor de educație fizică 
ar fi binevenită. In ceea ce îi privește 
pe directorii școlilor profesionale, a- 
ceștia pot face multe lucruri bune și 
ei trebuie să știe că de înțelegerea și 
străduințele lor depinde în cea mai 
mare parte succesul dezvoltării edu
cației fizice în școlile ce le conduc. 
O mai strînsă legătură cu aceștia, un 
control mai eficient din partea minis
terelor, la acestea adăugîndu-se di
ferite forme stimulatorii ar crea de
sigur condiții optime de muncă și 
progres.

... CU UN ALIAT PREȚIOS. REOR
GANIZAREA

Un ajutor prețios în toată această 
treabă îl pot da bineînțeles colecti
vele sportive școlare. Și pentru a pu
tea conta cît mad mult pe ajuto-ut 
acestora este necesar să se proce
deze cu toată grija și atenția la re
organizarea colectivelor sportive șco
lare respectîndu-se întocmai instruc
țiunile primite. La reorganizare se va 
ține seama ca în colective să intre și 
personalul didactic și administrativ 
al școlii după cum este de pr ferat 
ca în conducerea colectivului sportiv 
școlar să intre directorii și directorii 
adjuncți ai școlilor, aceasta constituind, 
o bună garanție pentru activitafea de 
viitor.

OCTAVIAN G1NGU



Unele manifestări 
negative ale 

sportivilor noștri 
fruntași • Record . .. în materie de începerea aritrer.amen- 

te tor • Un turneu la Budapesta • „Cupa 30 Decem
brie14 se orgțanizează și anul acesta • Antrenorii 
sînt satisfăcuți dar... nu fac prorost'crriacă citind grăbiți acest titlu vă veți aștepta, dragi cititori, să 

țj affați în rindurile de mai jos o nouă filipică împotriva acelor spor-
■ tivi care au fost sancționați recent pentru unele grave abateri, vă 
■elați. Poziția luată de ziarul nostru în această problemă prin arti- 
lul redacțional „Pentru întărirea continuă a educației și disciplinei 
■ortive" a fost clară și nu a lăsat loc la nici un echivoc. Și mai răs- 
■ate au fost cuvintele adresate prin ziarul nostru sportivilor de către 
Biestra emerită a sportului Elena Pădureanu și maestrul sportului Victor 
■hiopu. Considerăm că cei ce au greșit înțeleg acum mai limpede vina
■ și că ceilalți vor lua aminte și învățînd din pățania primilor se vor 
Iri de grcșa’ă.
I Astăzi ne vom ocupa, însă, de alt soi de manifestări negative.
I Și iată despre ce e vorba. Pregătirea unui sportiv fruntaș care
■păta înalta cinste de a apă.a culorile patriei este o treabă anevoioasă, 
li reclamă din partea sportivului și antrenorului său sute și sute de 
le de muncă încordată, răbdare, stăruință, ambiție și voință de a în- 
Inge toate greutățile. Numeroase sînt acele cazuri cind un sportiv este 
■eterat altuia, doar în urma unor ample discuții intre antrenori și 
Becialișli și după o cîntărire am.'nuntită a calității și pregătirii fie- 
Bruia.
I Aceste lucruri sînt cunoscute de mult. Ei bine, ce spuneți, de pildă, 
Ispre atitudinea luptătorului Vasile Onoiu care cu ocazia celei de a 
l-a ediții a jocurilor prietenești ale tineretului (Varșovia) a făcut de
lăsarea ascunzînd conducătorilor și antrenorilor că ar fi bolnav, re- 
lantmd aceasta abia în preziua concursului. Imi amintesc că situația 
I care s-a aflat delegația noastră sportivă a fost atît de neplăcută incit 
n locul lui Onoiu s-a prezentat să lupte antrenorul de stat Ion Corneanu. 
lire, bineînțeles că a pierdut, deși a depus mari eforturi. Mai recent 
la întîrrplat un alt caz. Campionul și recordmanul la haltere — Silviu 
lazan — nu era pe deplin sănătos în perioada pregătirilor in vederea 
lampionate'.or europene de la Helsinki. De dragul de a face deplasarea 
lină în ..țara celor o mie de lacuri*1 Cazan a pretins, cu cîteva săptă- 
nîni înainte de campionate, că se simte bine și că se poate prezenta în 
loneurs. Medicii și antrenorul l-au crezut. La Helsinki, insă, rezultatele 
Ib'iirite de campionul nostru au fost cu mult sub posibilitățile saie, 
lovedind că, de fapt, Cazan a înșelat buna credință a celor ce s-au 
Ic.'pat de pregătirea sa.
I Aceste două cazuri se referă la sportivi care dînd dovadă de lipsă 
■^conștiință și patriotism, au dăunat intereselor țării de dragul unor 
j^rese personale. Sînt, însă, și alte cazuri asemănătoare, cind nu e 
porba de boafă. După meciul pierdut la Belgrad în condițiile cunoscute, 
m coleg de breaslă l-a întrebat pe centrul atacant al reprezentativei 
koastre cum de a jucat atît de slab. Răspunsul dat de Alexandrescu 
uimește, pur și simplu : „nu sînt în formă și nu am putut juca mai bine.". 
Pe bună dreptate ne-au telefonat numeroși cititori rugîndu-ne să-l în
trebăm pe Alexandrescu de ce nu a spus acest lucru înainte de meci 
tind ar mai fi putut fi schimbat. Așa cum a procedat el este o dovadă 
de lipsă de conștiință și patriotism căci știa prea bine cite discuții s-au 
purtat în jurul problemei dacă joacă el sau Ene I. Prezența acestuia din 
urmă în centrul liniei de atac ar fi dus probabil și la înlocuirea lui Za- 
voda 1, care și el a jucat foarte slab la Belgrad. Este foarte posibil că 
și în acest caz să fi pierdut meciul dar poziția lui Alexandrescu rămîne 
condamnabilă și constituie un prost exemplu. Fără îndoială că și an
trenorii observînd forma slabă a lui Alexandrescu ar fi trebuit să ia 
măsuri de înlocuire.

Cit de pozitivă apare însă poziția fui Constantin! Acesta, văzînd 
că antrenorii insistă să-l mențină în echipa A, înaintea primului meci 
cu reprezentativa iugoslavă, a rugat stăruitor să fie lăsat rezervă întru 
cît nu este în formă.

Nu-i așa, tov. Alexandrescu. că acest coleg de echipă a procedat 
mai frumos, mai patriotic ? Oare, nici pilda comportării de-a dreptul 
excepționale a lui Toma, care deși grav rănit a continuat să apere, nu 
te-a pus pe ginduri ? Nici exemplul ardoare! cu care au luptat Zavoda
II și Bone ?

Noi credem că da, și Alexandrescu va dovedi-o jucind așa cum 
miile de iubitori ai sportului o doresc din inimă, în meciul de la Dort
mund. Și laudele noastre îl vor ajuta să arate pe viitor că este un om 
de nădejde ca și marea majoritate a colegilor săi de echipă, ca și cei mai 
mulți dintre sportivii noștri fruntași.

ȚICL SIM10N

La centrul mecanic din Cărei:
De cinci ori mai mulți membri

(Urmare din pag. 1)

buie să devină membru al U.CJ'.S."...
Simplu, din inimă, cu toată convin

gerea.
înă acum, la centrul mecanic 
agricol din Cărei a funcționat 
un cerc sportiv considerat frun

taș. Iată care era activitatea ce se 
desfășura aici :

— participarea la Spartachiade și 
crosuri

— cîțiva fotbaliști, șahiști și jucă
tori de tenis de masă erau membri 
ai secțiilor respective din cadrul co
lectivului Recolta care funcționa pe 
lingă S.M.T. iar cîțiva scrimeri acti
vau la colectivul sportiv... Voința.

In rest, muncitorii au luat contact 
cu activitatea sportivă în calitate de... 
spectatori ai diferitelor manifestații 
.sportive ‘organizate în oraș. Acum, 
perspectivele de dezvoltare ale acti-

vității sportive sînt mult mai mari și 
tocmai de aceea, cunoscîndu-le, mun
citorii centrului s-au înscris cu en
tuziasm în U.C.F.S. La centrul me
canic — unde există toate condițiile 
necesare — va funcționa un colectiv
sportiv care cuprinde la început sec
țiile de fotbal, șah, tenis de masă și 
popice, iar apoi de volei și box, spor
turi îndrăgite și cunoscute de mulți 
muncitori. In secții vor activa zeci 
și zeci de membri. Ceilalți membri 
vor participa la campionatele de 
casă ale colectivului, la concursuri 
inter-colective, la competițiile de 
masă organizate nu numai pe plan 
central, precum și la o susținută 
activitate în cadrai complexului 
G.M.A.

Seriozitatea cu care este privită 
munca de reorganizare sporti
vă la centrul mecanic agricol 

am cunoscut-o nu numai din discu
țiile purtate cu numeroși tineri sau

CAMPIONII DE HOCHEI PE GHEAȚA... 
DAU SEMNE DE VIAȚA

Unul dintre cei mai buni jucători 
ai echipei Recolta M. Cine este șf 
Torok I pe care îl vedeți în foto
grafia noastră.

(Foto: L. TIBORj

Intî’nire — puțin așteptată — pe 
una din străzile Bucureștiului cu 
Francisc Csaszar, cel care împreună
cu Ludovic Vacar, se ocupă de pre
gătirea echipei campioane de hochei 
pe gheață. Recolta M. Ciuc.

— Cu ce ocazie pe aci ?
— Treburi... Și încă foarte impor

tante. Peste puțină vreme plecăm în 
Ungaria și am venit să mă interesez 
care este stadiul formalităților.

— Tot a venit vorba despre pregă
tiri, ați început de mult antrenamen
tele ?

— De la 20 octombrie. Pînă la 15 
noiembrie ne-am antrenat la Miercu
rea Ciuc insistînd asupra pregătirii 
fizice generale și asupra îmbunătăți
rii jocului de ansamblu. Cred că ob
servi că am început pregătirile mai 
devreme ca niciodată. Sîntem hotă
rîți să ne păstrăm titlul de campioni 
și să nu ne facem de rușine în întîl- 
nirile internaționale. De altfel de la 
15 noiembrie echipa se găsește la la-

ULTIMELE MECIURI
DIN CAMPIONATUL CATEGORIEI A 

LA TENIS DE MASĂ
In cele două jocuri restante din cam

pionatul republican masculin de tenis 
de masă s-au înregistrat următoarele re
zultate: Flamura roșie București-Energia 
Reșița 6—3 Reiter—Șiclovan 2—0, Pomo
je—Nagler 6—2, Gantner—Senger 2—0, 
Reiter—Nagler 2—0. Gantner—Șiclovan 
2—0, Pomoje—Senger 0—2, Gantner— Na
gle r 2—0, Reiter—Senger 2—0, Pomoje— 
Șiclovan 0—2; Voința L. M. București- 
Progr. Cluj 7—2 (Nazarbeghian-Cobîrza.i
1— 2, Bottner-Demeter 2—0, Stan. Ilie-Pa- 
neth 2—0, Bottner-CoLîrzan 2—0, Nazar- 
beghian-Paneth 2—1, Stan Hie-Demeter
2— 1. Bottner-Paneth 2—0 (neprezentare), 
Stan Ilie-Cobîrzan 1—2, Nazarbeghian- 
Demeter 2—®). 

vîrstnlci, muncitori care au fost sau 
nu membri ai colectivului sportiv. Te 
impresionează plăcut faptul că aici 
toți muncitorii știu de ce este nece
sară această reorganizare, ce impor
tanță are și în ce măsură va con
tribui Ia dezvoltarea activității spor
tive.

Așa stînd lucrurile nu m-am mai 
mirat aflînd că în acest cerc sportiv 
în care activau pînă acum aproxi
mativ 50 de muncitori, au fost com
pletate 250 de adeziuni. De cinci ori 
mai mult. De cinci ori mai mulți 
oameni care se vor întîlni în aerul 
curat al terenurilor de sport, care 
vor petrec* aici ceasuri de bineme
ritată destindere după încordarea 
unei zile de muncă, căpătînd noi 
forțe pentru activitatea lor atît de 
importantă.

cui Bîlea, unde împreună cu jucătorii 
de la C.C.A., face serioase antrena
mente.

Aflăm, în continuare, că jucătorii 
3b La RecoMa M. Ciuc vor rămîne la 
lacul Bîlea pînă la 1 decembrie și de 
acolo vor pleca direct la Budapesta. In 
capitala R. P. Ungare hocheiștii de la 
Recolta M. Ciuc vor susține 2—3 
jocuri amieale și apoi vor participa la 
un turneu internațional, unde alături 
de două echipe budapestane și de 
echipa Recolta M. Ciuc va juca și o 
echipă poloneză. Turneul echipei 
noastre în R. P. Ungară este organizat 
de formația Epitok din Budapesta.

întorși din acest turneu hocheiștii 
din M. Ciuc își vor continua pregăti
rile. La sfirșitul anului se va disputa 
în orașul lor tradiționala Cupă .,30 
Decembrie" la care vor fi invitata 
cele mai bune echipe de hochei pe 
gheață din țara noastră.

După aceea, în ianuarie, echipa Epi
tok va întoarce vizita făcută de ho
cheiștii noștri jucind probabil 2 me
ciuri la București și unul la M. Ciuc.

— Programul este foarte frumos, 
dar cam încărcat. Vor rezista jucă
torii voștri la un asemenea efort ? Nu 
uita că mai sînt și campionatul repu
blican și alte meciuri internaționale...

— Oh, din punctul acesta de vedere 
noi antrenorii sîntem liniștiți. Ir. pri
mul rînd am întinerit echipa trans- 
ferînd doi tineri jucători, Biro și 
Varga, de la Progresul M. Qiuc. Dar 
asta încă nu înseamnă prea mult. Ma
joritatea jucătorilor noștri au făcut cu 
conștiinciozitate programul de pre
gătire fizică generală și au cîștigat 
mult în forță, viteză și elasticitate. 
O formă deosebită au manifestat pînă D. Munteaziu — corespondent

UITE MECIUL, NU E MECIUL!
Deobicei, cind una din cele două 

echipe din Baia Mare, Energia sau 
Dinamo, juca în deplasare, cealaltă 
își apăra șansele pe teren propriu, 
astfel că amatorii de fotbal din a- 
cest important centru miner nu ră
mâneau niciodată ou o duminică 
„fără fotbal". Dar iată că duminică 
10 noiembrie n-a mai fost așa: po
trivit programului, ambele echipe 
locale aveau meciuri în deplasare. 
Energia la Arad și Dinamo la Că
rei. AfUnd acest lucru, bineînțeles, 
spectatorii din Baia Mare au fost... 
„fierți". Iată că trecea o duminică 
tn care nu mai aveau să 
grăbească pasul spre sta
dionul lor drag ți să 
trăiască acolo emoțiile 
inerente, dar de cele mai 
multe ori atît de plăcute, 
ale meciurilor susținute 
de fotbaliștii băimăreni.

Cîttd cerul... fotbalistic 
părea mai întunecat ca 
oricînd, ochii spectato
rilor au căzut pe niște 
afișe care anunțau cu o 
literă de o șchioapă: 
„Pe stadionul 23 August, 
la 10 noiembrie 1957 ora 
11, se întîlnesc în cadrul 
campionatului regional 
echipele Progresul Cehul 
Silvaniei și Energia „Pe
tre Gheorghe" Săsar .

„Bravo!" și-au zis unii și în ziua 
respectivă au plecat spre stadionul 
23 August. Nu ii aștepta un meci de 
.B" și nici măcar unul de „C, dar 
nu de puține ori o partidă din cam
pionatul regional, prin dîrzenia șl 
ambiția cu care luptă cele două e-

In seria l-a a campionatului 
categoriei B de fotbal. Șîtiința 
Cluj deține primul loc în cla
sament, iar Locomotiva Cluj, 
ultimul.

Le înțeleg raționamentul
Și drept să-ți spun nu-i rău de loc: 
Oricum se-.ntoarce clasamentul 
Tot Clujul e pe primul Iod

ZENO SINGER -. TURDEANU 

acum Torok I, Ferencz, Fenke I Șl 
Fodor. Și încă ceva, un fapt care va 
bucura desigur pe simpatizanții noș
tri. dar care va neliniști pe viitorii 
adversari. Știi că principala defecțiune 
a echipei era lipsa de coeziune, de o- 
mogenitate. La pregătirile de pînă 
acum ne-am îndreptat atenția spre 
corectarea acestei lipse...

— Cum ?
— Am organizat la antrenamente 

jocuri de hochei pe... uscat, cu crosa 
însă cu mingi de oină. Cred că am 
făcut progrese mari și că anul acesta 
veți putea admira jocul colectiv al 
echipei noastre.

— Deci, după cum se pare, sînteți 
hotărîți să vă apărați foarte serios 
titlul de camp'oni.

— Nu vreau să fac pronosticuri, dar 
cred că... Mai bine să nu mai spun 
nimic. în locul meu vor vorbi în 
curînd rezultatele !

CALIN ANTONESCU

Optimile campionatului 
republican de șah

Dacă optimile campionatului de șah 
ai Capitalei au găsit puțini amatori, nu
mai... 14, în schimb', cele ale R.P.R. (a- 
similate cu sferturile de fixialâ' ale cam
pionatului Bucureștiului) au strîns un 
număr record de participant: 88 (!) îm- 
părțiți pe grupe, ei sînt abia ia începutul 
întrecerii, jucînd în zilele de luni, 
miercuri și vineri Ia cluburile Locomoti
va (2 grupe) și Gara de Norcî (2 grupe). 
In cea de a 5-a grupă, ale cărei jocuri 
sînt aproape de încheiere, se întrec ar
bitrii bucureștcni care sînt în același 
timp și jucători de categoria I și II. 
înaintea penultimei runde, conduce de
tașat Th. Nicoară cu 12 p. (din 13) uru 
mat la distanță de un grup compact: L. 
Sîrbu, D. Munteanu, U. Langhaus și O. 
Niculescu. Primii trei se vor califica în. 
etapa următoare.

chipe, te poate ține mai încordat de- 
cit cel mai mare meci internaționali

Ajunși Insă la stadion, au găsit 
poarta închisă, iar îngrijitorul terep 
nului, tov. Geza Szekely, le-a ex-i 
plicat că primise dispoziție de la tov. 
Ștefan Zvara, președintele U.C.F.S, 
regional, să nu permită disputarea 
meciului, întrucit plouase toată 
noaptea și s-ar fi stricat gazonul. 
Argumentul era just, așa că oame
nii nu s-au supărat prea tare, deși 
pînă la stadionul „Phbnix", unde fu
sese... transferat meciul, era drum.

nu glumă. Cam vre~o 30 minute de, 
mers voinicesc l

Dar iată că, după ce bătuseră a- 
tita drum, spectatorii au găsit și ta 
stadionul „Phonix" lac aiul pus. Ce 
se întimjjlase ? Tov. Zvara se răz
gândise și hotărlse ca meciul să aibă 
loc totuși pe stadionul 23 August.

Vreo 10—20 spectatori, mai bine 
puși la punct cu... condiția fizică, au 
făcut din nou cede întoarsă șl au 
ajuns la timp la stadionul 23 Au
gust. Dar cam asta a fost toată a- 
sistența, pentru că cei mai mulți ne- 
avînd suflul necesar pentru o cursă 
de marș atît de lungă (măcar să fi 
fast anunțați din timp, ca să se... 
pregătească!), s-au lăsat păgubași.

Nu se poate spune totuși că, da
torită celor intimplate, băimărenii. 
n-au făcut... sport în duminica a- 
oeea!

JACK BERARIU 
V. SASARANU 

corespondent



Primele rezultate 
din „Cupa Orașelor”

va rămîne cunoscut — și pe drept cu- 
vînt — în analele rugbiului romînesc, 
drept un an foarte însemnat. In acest 
an, echipa noastră națională de rug
bi ’ a întîlnit reprezentativa Franței, 
selecționatele redutabile ale Londrei și 
Cardiff-uluî, Cehoslovacia, echipa cu 
multi internaționali de faimă a Lla- 
nellyului; urmează să înfrunte în con
tinuare din nou Franța, ia Bordeaux, 
la 15 decembrie după ce mai înainte, 
la lumina reflectoarelor stadionului 
Heysel din capitala Belgiei, va în- 
tîlni — într-un meci de verificare — 
o selecționată europeană, alcătuită 
din internaționali belgieni, olandezi, 
englezi și francezi.

Acest program, mai bogat decît în 
oricare alt an, a avut darul de a 
consacra rugbiul romînesc în arena 
internațională, de a-i sublinia va
loarea mereu crescîndă. Bilanțul din 
acest an este categoric pozitiv. Chiar 
dacă numărul victoriilor: (trei) asu
pra unor echipe cu faimă cum ar fi 
Cardiff (6-3), Llanelly (6—3), și 
Cehoslovacia (12—11), nu întrece de
cît cu unul pe cel al înfrîngerilor 
'(3—11 cu selecționata Londrei și 

.15—18 cu naționala Franței) afirma
ția de mai sus își păstrează întreaga 
ei valabilitate. Pentru că, dacă în 
meciul cu Londra, echipă cu mulți 
internaționali, reprezentativa bucureș- 
teană a jucat nejustificat de nervos, 
cu deficiențe tehnice, în schimb, în 
partida cu Franța, sportivii romîni 
s-au întrecut și au luptat de la egal 
la egal cu cea mai reduabilă forma
ție din continentul european. Și puțin 
a lipsit ca ei să realizeze o victorie 
de mare răsunet (vă amintiți cu toții 
că în min. 65 de joc conduceam cu 
15—61). Numai lipsa de experiență 
ne-a privat de satisfacția unei mari 
victorii a rugbiului romînesc, victorie 
la care, prin desfășurarea de ansam
blu a partidei, am fi putut aspira în 
'mod legitim.

Părerile specialiștilor care au vizio
nat întîlnirea ca și ale presei inter
naționale au fost deosebit de favora
bile rugbiului romînesc. Ziarele au 
subliniat valoarea crescîndă a sportu
lui cu balonul oval din Romînia.

Dacă aceste aprecieri ne bucură, în 
schimb ele ne și obligă, reamintin- 
du-ne sarcinile și răspunderea care 
ne însoțesc de acum permanent și de 
care nu avem voie să uităm, dacă 
vrem ca prestigiul cîștigat să crească 
neîncetat.

La 
hale 
lona, ne-am dat seama că întreaga o- 
pinie -----o—<-
veste 
tîlnire, și, în general, evoluția rug- 
biștilor naționalei noastre.

Formația Franței, care a apreciat 
pe „propria-i piele" forța de joc a 
rugbiștilor romîni se pregătește intens. 
Francezii vor încerca la Bordeaux 
să-și impună tactica favorită (joc'des
chis pe linia de trei sferturi cu ata
curi supranumerice, cu fundașul și ari
pa părții închise; joc pe trei sferturi 
pentru a evita lupta directă pe înain
tare). Iată de ce, cea de a doua con
fruntare Romînia—Franța apare ne 
cît de importantă, pe atît de dificilă. 
Tendința francezilor spre un joc des-

Congresul Federației Internațio- 
de rugbi amator, de la Barce-

rugbistică internațională pri- 
cu deosebit interes această în-

Dinamo II campioană de rugbi 
a orașului București

Duminică pe stadionul Tineretului în 
finala campionatului orașului Bucu
rești: Dinamo II (tineret) a întrecut 
Știința Institutul de Mine cu 11—3 de
venind astfel campioană a Capitalei pe 
anul 1957, obținînd totodată și promova
rea în campionatul categoriei B.

V. Hossri — corespondent

__ ______ _____ _________ . realizarea încruci- 
vicepreședinte al comisiei ?anIar ?> «centră- 

centrale

chis, spectaculos, Emil Drăgăfiescu — 
fe-a adus de multe , 
ori rezultate valo
roase. Să ne amin
tim de frumoasa lor demonstrație de 
la Moscova în compania echipei Ceho. 
slovaciei (38—19) ca și de rezultatele 
lor cu Italia (38—6) și, din nou, re
cent la Liberec, cu Cehoslovacia 
(30—3). Dacă luăm în considerație că 
în cadrul pregătirilor lor în vederea par
tidei de la Bordeaux, francezii au in
clus și recentul meci Paris—Londra 
(pe care l-au cîștigat cu 8—0), ca și 
jocurile de trial între reprezentativele 
A și B ne dăm seama că ei acordă 
importanță deosebită intilnirii cu Ro- 
mînia.

Echipa țării noastre nu s-a lăsat 
nici ea mai prejos în ceea ce privește 
pregătirile. Ne aflăm la sfîrșitul cam
pionatului și al 
nale interne. Și

de rugbi rHor ^a*on
Trebuie luptat cu 

hotărîre împotriva comiterii unor gre
șeli elementare care costă echipa 
noastră multe lovituri de pedeapsă. 
Pentru a exemplifica cele de mai sus 
e suficient să arătăm că înfrîngerea 
din mai, în fața francezilor, se dato- 
rește în bună măsură, tocmai unor a- 
semenea greșeli ■-- -
puncte, fiindu-ne marcate din lovitul i 
de pedeapsă).

sta este necesar ca purtătorul balo
nului să fie mai mult urmărit, astfel 
ca el să poată deveni „vîrf de să
geată" și în felul acesta să aibă 
sibilitatea de a schimba —'. .1.
o parte pe alta .

★

la handbal de sala i

după amiază,

atacul do
po- 
pe

: de
_ . - noa-

stre sportive, rugbiul nostru s-a 
dezvolta și cunoaște o creștere

Datorită condițiilor oferite 
partid și guvern mișcării 
cfrrs cnnriivo rnrrhinl nr>dr

(12 din cele 18

In meciul cu Franța trebuie 
ratăm publicului francez, 
cunoscător al sportului cu

activității competițio- 
din acest punct de

Franța trebuie să a- 
, bun 

al sportului cu balonul 
frumos, tendința spre 
Socotim că pentru a fi 

prestăm o partidă va- 
aspect tactic ni se

oval, un joc 
un joc deschis, 
în măsură să 
loroasă sub 
cere mai multă seriozitate și răspun
dere în pregătire. Pe ce trebuie axată

putut
la care nu ar fi putut visa nici cei 
rriai optimiști și pasionați rugbiști din 
trecut.
echipe 
roase 
întreg

La „ .
deosebit de important îl aduc întîrni- 
rile internaționale. Aceste întîlniri 
însă trebuie mai bine valorificate, 
sportivii romîni trebuind să arate mult 
mai mult roadele acestor partide. Rug- 
b:știi romîni au acum datoria să răs
pundă cu cinste sarcinilor care le 
stau în față; ei trebuie să arate că 
e departe timpul cînd echipele noastre 
pierdeau la scoruri ,,astronomice" în 
fața apusenilor. Sportivii romîni care 
mînuiesc balonul oval pot demonstra 
că au ajuns la nivelul celor mai bune 
formații din Europa și că sint capa
bili să se măsoare, in cadrul unor 
competiții oficiale, cu cei mai buni. 
Noi avem încredere în combativitatea 
și înaltul lor spirit de devotament, 
fiind siguri că cei care au cîștigat 
primul loc în turneul de la Moscova 
ne vor reprezenta cu cinste in me
ciurile din decembrie!

Avem astăzi cîteva valoroase 
de colectiv și tot mai nume- 
sînt echipele care iau ființă pe 
cuprinsul patriei, 
creșterea rugbiului, un aport

Primul joc dintre Rominia și Franța s-a disputat la Paris în 1919. Scorul 
48—51 în favoarea francezilor. Ulii ma partidă, a avut loc în luna mai 
la București. Victoria a revenit tot Franței cu 18—115. Dar ce diferență 
între cele 
romînesc.

două jocuri I Ea marchează concludent creșterea valorii rugbiului 
In fotografie Haget (pur tătorul balonului) este placat cu fer

mitate de Chiriac.Chiriac.
(Foto: L. TIBOR)

poale spune că jucătoriivedere se 
noștri se prezintă în avantaj față de 
confruntarea din luna mai, deoarece— 
de data aceasta—forma sportivă este 
de partea lor. Au fost selecționați, 
într-un prim lot, 25 de jucători dintre 
cei mai buni. S-a avut în vedere îm
binarea experienței unui Ionescu, Pîr- 
călăbescu, Marinache, Penciu, Moraru 
cu tinerețea și elanul lui Țibuleac, 
Manole, Stănescu ș. a. Și cînd vor
bim despre selecție trebuie arătat 
că punctul nostru de vedere este: 
forma sportivă și nu criteriul „tineri 
sau bătrîni". Mergem pe linia înti
neririi, echipei, însă rațional.

Din punct de vedere tactic, e- 
chipa noastră este, în linii mari, 
bine orientată. Totuși, în parti

dele anterioare s-a vădit o dozare ne- 
justă, neproporțională a eforturilor, și 
o slabă legătură între cele două 
compartimente (în întîlnirile cu Fran
ța și Londra jucătorii noștri au mar
cat. spre sfîrșitul partidelor, o vizibilă 
cădere fizică). Către remedierea aces- 
stei lacune trebuie să-și îndrepte a- 
cum îndeosebi atenția cei care se o- 
cupă de îndrumarea echipei naționale. 

Avem o înaintare grea, care joacă 
în forță și grupat £a a primit pen
tru aceste atribute felicitări de pre
tutindeni. Dar forța înaintării noastre 
(cîștigarea baloanelor) nu 
sită așa cum se cuvine de 
stră de trei sferturi. Dacă 
romîni dau dovadă de un
spirit defensiv, ei suferă, din păcate, 
de complexul supraaprecierii adversa
rilor. De aceea atacurile lor sînt rare, 
și, atunci cînd au loc, timide.

Rugbiștii noștri trebuie să-și îmbu
nătățească pregătirea în prinderea ba
lonului, desfășurarea jocului la mînă,

aceasta ? După părerea mea trebuie 
în primul rînd îmbunătățite: a), con
ducerea mingii în grămadă (balonul 
iese de prea multe ori încet din gră
madă) și o mai rapidă transmitere a a- 
cesteia de către mijlocașii liniei de trei- 
sferturi); b). îmbunătățirea culegerii 
mingii (de multe ori am putut vedea 
jucători lansați asupra balonului, ra- 
tînd o fază clară din cauza nestăpî 
nirii tehnicii culegerii. Și cîte puncte 
nu s-ar putea realiza dacă această 
execuție tehnică ar fi reușită!;, c). îm
bunătățirea execuției paselor și a tu
turor formelor loviturilor da picior: 
d) realizarea cît mai multor în
crucișări între centri. Pentru acea-

21 de jucători și jucătoare de vo
lei din Berlin, aparținînd cluburilor 
S. C. Rotation, S. C. Dinamo, la 
fete, și în plus, A S K. Vorwârts Ber
lin, la băieți, se află de ieri în Bucu
rești pentru a întoarce vizita făcută 
de echipele Dinamo în iunie și august 
în capitala R.D. Germane și pentru 
a susține cîteva întîlniri în compania 
voleibaliștilor dinamoviști. Lotul fe
minin ăi oaspeților este deosebit de 
valoros, în el figurînd majoritatea e- 
chipierelor naționalei țării prietene, 
care a înregistrat rezultate remarca
bile în ultimii doi ani. (3—2 cu Po
lonia la „mondialele" de la Paris și 
2—3 cu Cehoslovacia la Jocurile de

este folo- 
linia noa- 

atacanții 
remarcabil

Ieri 
a găzduit din nou 
sport care și-a cîștigat „un loc bine
meritat în preferințele spectatorilor 
bucureșteni: handbalul de sală.- De 
această, dată, paralel cu întîlnirile 
din cadru etapei orășenești, a con
cursului republican, au avut lcc pri
mele meciuri ale „Cupei orașelor", 
competiție rezervată juniorilor. Men
ționăm că la aceste întîlniri profe
sorii de educație fizică din Capitală 
își pot aduce elevii în med gratuit, 
pa baza unui tabel nominal aprobat 
de inspecția de specialitate

Iată acum rezultatele: Timișoara— 
Rm. Vijlcea 12—6 (3—3). Juniorii din 
Rm. Vilcea au meritul de a fi re
zistat onorabil în fața reprezentati
vei unui oraș cu o veche tradiție în 
handbal ca Timișoara. București — 
Sighișoara 22—12 (13—7).

In cadrul etapei orășenești a con
cursului republican, Energia 23 
August a dispus dc Locomotiva 
P.T.T. cu 25—13 (11—4).

In ultimele jocuri de ieri seară s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
C.C.A. — Știința I.C.F. 19—18 (10— 
6); Dinamo — Voința 17—10 (8-8).

Programul continuă azi și mîine ast- 
fel: azd: ora 17.15: Sighișoara—Boto
șani (b); ora 18.20» București—Rm. vîl- 
cea (b); ora 19.30: Locomotiva GN.— 
Progresul I.T.B.; mîine: ora 14.30 Ora
șul Stalin—Lugoj (f); era 15.15 Sighiș
oara—Rm. Vîlcea (b.)î ora 16.15: Timi

șoara—Botoșani (b>; ora 17.15: București 
—Sibiu (f.); ora 18.00: Ploești—Odorhei 
(b): ora 19.00: Tg. Mureș—Sighișoara (f); 
ora 19.45 Sibiu—Orașul Stalin (b); ora 
20.45: Timișoara—Bistrița (f).

sala Floreasca 
meciuri într-un

la Moscova). Cele zece jucătoare sînt 
maestrele sportului: Ruth Korn, (că- 
pitana echipei), Ursula Reeck ș: Mar
got Rother, Ingeborg Wolif, Gisela 
Hafermann, Liselotte Miiller, Ingria 
Sohle, Gisela Fehling, Rita Weber, 
Marion Ulrich (antienor Herbert Ga
briel). Lotul masculin cuprinde pe: 
Franz Doring (căpitanul echipei). Fer 
ry Binder, Gerhard Brandenburg, 
Ulrich Brockow, Dietern Brockow, Wer
ner Finow, Jiirgen Kessel, Konrad 
Klemm, Gunther Klapproth, Gunther 
Muller, Wolfgang Webner (antrenor 
Helmuth Hampel). Arbitru: Horst 
Karschewski.

Partidele vor avea loc azi și joi în- 
cepînd de la ora 17,30 în sala Dinamo

Din nou despre rostul și valoarea apărării
in

Mai presus de forma bună și 
valoarea evident superioară la un 
moment dat a echipelor învingă
toare. de diversele ambiții și animo
zități sau de influența uneori nega
tivă a arbitrilor, un fapt este cu to
tul incontestabil: se joacă în genere 
prost de la o vreme încoace în cam
pionatele de volei ale primei noas
tre categorii, iar observația vizează 
mai cu seamă jucătorii fruntași, ca
drele loturilor reprezentative. Cu 
trei zile în urmă, la Floreasca, un 
malițios credea a fi găsit explicația 
în lipsa... stimulentului, înțelegînd 
prin aceasta perspectiva întîlniri'lor 
internaționale — și mai precis — 
a deplasărilor peste hotare. E desi
gur o doză serioasă de răutate în

Convorbire cu prof. MUHTAR SE NG ER, 
vicepreședintele Federației de baschet a Turciei

(Urmare din pag. I)

le-am cercetai — atît cit mi-a permis 
timnul — cu plăcere. Publicul româ
nesc, exuberant dar obiectiv, creează o 
atmosferă ideală unui meci. Duminică 
seara in sala Floreasca a existat a- 
ceastă atmosferă de important meci 
'internațional. încheind acest prim ca
pitol al convorbirii noastre, cîteva cu
vinte despre echipa Romîniei: este o 
formație de valoare care ne-a învins 
pe merit, fiindcă a fost mai bună. Aș
teptăm acum o nouă vizită a jucători
lor de baschet din Rominia la Istan
bul spre a ne lua... revanșa. Dar vic
toriile sau Inf ringerile contează mai 
puțin. Esențialul este că legăturile de 
prietenie, de amiciție sinceră dintre 
tineretul țărilor noastre se dezvoltă 
electiv și real prin asemenea îrrill- 
niri"

— Fiindcă ați vorbit despre 
dezvoltarea legăturilor dintre

sportivii celor două țări, cum 
.edeți în perspectivă realizarea 
acestui deziderat comun ?

„Pot să vă furnizez un fapt con
cret. Federația noastră inițiază orga
nizarea campionatului balcanic de 
baschet. Propunerea noastră este ca 
acest campionat să aibă loc în anii 
în care nu se dispută campionate eu
ropene masculine. Ar urma așadar 
ca primul campionat să aibă loc la 
anul și noi propunem să ni se acorde 
cinstea găzduirii lui la Istanbul. Țin 
să mulțumesc -pe această cale fede
rației romîne de specialitate care și-a 
dat în mod oficial avizul participării 
la această competiție, real mijloc de 
strîngere a legăturilor de prietenie 
dintre popoarele balcanice. Ea trece
rea prin Belgrad am discutat. în scur
tul răgaz ce am avut la dispoziție, 
această chestiune cu reprezentanții 
forului iugoslav de specialitate și ei 
s-au declarat de asemenea, în princi

piu, de acord. Iată deci că există toa
te șansele ca o competiție de tradiție 
să fie reluată. Ne bucurăm nespus că 
vom putea primi pe bunii noștri 
prieteni romîni la Istanbul, Ca oaspeți 
la o competiție de asemenea am
ploare" .

— Doriți să spuneți ceva 
pentru cititorii ziarului nostru ? 

„Desigur. In primul rînd să-i salut 
în numele delegației noastre. Iar în 
al doilea să mulțumesc tuturor ace
lora care ne-au dovedit în timpul vizi
tei noastre atenție, amabilitate și prie
tenie făcînd ca voiajul nostru în Ro
minia să însemneze un șir de plăcute 
amintiri".

Am mulțumit prof. Muhtar Senger 
pentru amabilitate și ne-am retras. 
Interlocutorul nostru se grăbea căci 
în orariul acceleratului de Tg. Mureș 
— unde urmau să plece oaspeții noș
tri — nu erau prevăzute întîrzieri 
determinate de Interviuri...

jocul de volei
gluma aceasta, dar... poate și un 
pic de adevăr. Ar fi însă foarte grav 
să fie așa.

Cauzele sînt în orice caz mai multe. 
Principala generatoare a jocurilor 
slabe din ultimul timp rămîne to
tuși după părerea noastră pregătirea 
nesatisfăcătoare a echipelor, în ceea 
ce privește activitatea din apărare. 
Din toate punctele de vedere, dar 
în special la capitelul defensivei din 
linia de fund. Nu ne gîndim însă 
numai la atributele de ordin strict 
tehnicc-tactic, oi și la scăderile care

FIERARII (Știința I.M.F. Cluj) 

țin de o deficitară pregătire moral- 
volitivă, scăderi ce pot influența a- 
deseori nefavorabil și mișcarea în 
teren, ci și preluările, și chiar poziția 
Fundamentală.

Antrenorii trebuie să aducă mereu 
aminte jucătorilor că în volei nu a- 
tacul e apărarea cea mai bună și 
că de fapt nu poate exista atac bun 
la o echipă care se apără prost. 
Iar, pe de altă parte, șă nu uităm 
că voleiul e un sport eminamente 
de luptă. Astfel încît, o apărare 
bună fără un dezvoltat spirit de 
luptă nu poate exista de regulă în 
volei, iată adevărul susținut de cea 
mai elementară logică:

Rememorați acum, înarmați cu a- 
ceste considerente, oricare din me

ciurde slabe 
semeni nouă, 
o observație 
veți afla foarte aproape de cauza 
primordială a jocurilor de nivel scă
zut, a apărărilor falimentare și în
deosebi a preluărilor, uneori de-a 
dre-ptuil catastrofale, chiar ținînd cont 
de lumina într-adevăr proastă de 
la Floreasca. Căci, folosind aceeași 
lumină, unii greșesc totuși 
puțin, ca, de pildă sîmbătă, 
terii de la Energia Trustul 3 în 
meciul cu Progresul l.T.B. sau cei 
de la Locomotiva C.T.F.T. în întîl
nirea cu C.C.A. Atunci, unde 
adevărul? Priyiți-i ,pe cei care gre
șesc mai mult Ia acest capitol...

O să vă dați astfel seama că în 
apărare sint puși în derută aproape 
exclusiv cei care folosesc o poziție 
fundamentală greșită, de dezechili
bru, așteptînd crispați, iar nu în- 
tîmpinînd balonul. Și, într-adevăr, 
veți vedea că de cele mai multe 
ori. în asemenea cazuri nu jucătorul 
acționează asupra mingii, ci mingea 
parcă are inițiativa asupra apărăto
rului Fie că e vorba de preluarea 
— fără plonjon avansat sau amor
tizare — a unei „bombe", fie că e 
doar c preluare de servici executată 
din poziție rigidă.

cauza reală a celor ce urmea
ză în situații de soiul acesta: pase 
anapoda și deci inutilizabile, de aci 
atac nesigur și, finalmente, înfrîn- 
gere. Și iată în sfîrșit de ce, dînd 
prețuirea cuvenită jocului în mișcare 
Și spiritului de luptă ce i dă naș
tere deobicei, evidențiem cîteodată 
chiar și echipe care, din pricina 
unor lacune de altă natură, nu ob
țin satisfacția victoriei. Ca, de. 
exemplu, Energia Trustul 3 și FI 
roșie M.I.B.C. din Capitală, Ener
gia Uz. de Tr. Or. Stalin, Energia 
Arad sau, mai a'*s Sf'infn ' m f. 
Cluj...

la care ați asistat. A- 
veți face cu ușurință 
mulțumită căreia vă

mai 
jucă-

este

CONSTANTIN FAUR



Știri de fotbal
® Comportarea nesportivă a jucă

torului BIRTAȘU în meciul cu Ener. 
gia Ploești a fost analizată de con
ducerea colectivului Progresul F. B., 
care a hotărît suspendarea pe trei 
luni a jucătșrului vinovat.

IJLTiMA DUMINICA BOGATA IN MANIFESTĂRI FOTBALISTICE...
0 constatare care bucură: eficacitatea liniilor de înaintare A Tineri fotbaliști care nu se dezmint și alții 

care promit a Iași candidează mai departe la un loc în categoria A A Categoria C și regiunile reprezentate 
în faza finală a Cupei K. P. H.

• Restanța din categoria A, Fla
mura roșie Arad — Dinamo Cluj 
se va disputa la 8 decembrie la 
Arad.

• Joi la Timișoara, un eveniment 
important pentru antrenori: ur>
schimb de experiență între colegiile 
regionale București și Timișoara, 
privind munca acestor colegii pe a- 
nul 1957. Bucureștenii pregătesc o 
expediție numeroasă în vederea a- 
cestei ședințe: 30 de antrenori vor 
fi prezenți ia Timișoara. Mai ales 
că a doua zi, vineri, va avea loc 
și un meci de fotbal între selecționa
tele de antrenori ale orașelor Ti
mișoara și București. Iată un meci 
așteptat cu viu interes de timișo
reni.

• Jocul restanță dintre Energia 
Moroni și Progresul CPCS Bucu
rești se va disputa joi la Tîrgoviște 
întrucât echipa Energia Mireni a 
pierdut dreptul de organ zare acasă 
pe 6 etape în urma incidentelor pe
trecute la jocul cu Locomotiva Con
stanța.

Joi se dispută un meci de Cupa 
R.P.R.: Dinamo Bîr’ial Știința Iași 
la Bîrlad.
• întîlnirea de categorie C Ener

gia Cruste. Arad-Progresul Brad 
va fi reprogramată.

La ce vîrstă pot să înceapă tinerii 
practicarea sportului cu haltere

Penultima duminică de activitate fotbalistică oficială a fost și ultima 
mai bogată in manifestări, înaintea vacanței care se pregătește să cuprindă 
întreaga activitate a fotbalului nostru. Jocurile de categorie A (penultima 
etapă), cele din categoria C (ultima etapă) și întrecerile din Cupa R.P.R. 
(de asemenea, ultima etapă înaintea fazei finale) au alcătuit afișul acestei 
duminici. In general, partidele au oferit întreceri vii, disputate, cu suficient 
de multe goluri și fluctuații de scor pentru a compensa lipsa de factură 
tehnică.

O NOTA BUNA PENTRU ÎNAIN
TĂRI

Iată, de pildă, meciurile de catego
ria A. Etapa de duminică a oferit 
destule aspecte interesante și mai 
ales rezultate care au produs du
reri de cap._ pronosport'știlor și 
schimbări în clasament și au făcut 
mai pasionantă bătălia pentru primul 
loc. Două echipe sînt la egalitate de 
puncte (Energia Ploești și Energia Pe
troșani); una are 12 puncte și un 
meci mai puțin jucat (C.C.A.), deci 
cu șanse de a ajunge și ea la 14 
puncte; iar patru echipe au cîte 11 
puncte (Dinamo București, Știința Ti
mișoara. Dinamo Cluf, Energia Stea
gul Roșu).

O caracteristică a etapei: eficacita
tea liniilor de atac. S-au marcat 22 
de goluri în 5 meciuri, deci o medie 
de 4,4 goluri de med, ceea ce acordă 
o notă bună înaintașilor, chiar dacă 
apărările au contribuit și ele la ro
tunjirea acestei cifre. Înaintașii au 
dovedit duminică suficentă hotărire 

practicat timp de 4 sau chiar 5 ani, 
tncît nu se mărginesc numai să-și 
continue antrenamentele, ci mai mult 
decît atît, devin Ia rîndul lor instruc
tori, antrenori, elemente stimulatoare 
ce propagă acest sport în noul lor 
loc de muncă. Koselev a declarat, 
răspunzînd cu întreaga sa autoritate 
de cele afirmate, că recentele cerce
tări științifice asupra legăturii dintre 
începerea mai timpurie a antrenamen
telor și sănătatea sportivilor, a dus 
la concluzia că sănătatea sportivilor 
nu suferă niciodată, dacă antrena
mentele se desfășoară metodic și cu 
măsură.

De pildă, în primul an de dobîndire 
a cunoștințelor, sportivii foarte tineri 
nu trebuie să fie primiți la antrena
mente mai mult de 228 ore anual, 
în al doilea și al treilea an de antre
nament, numărul de ore puțind ajun
ge, cel mult, pînă la 386. Trebuie 
evitate antrenamentele de haltere, pa
ralele cu antrenamente prea puter
nice de canotaj sau atletism. Rezul
tate excelente au dat antrenamentele 
de haltere combinate cu exerciții de 
gimnastică la sol, spaliere, gimnas
tică cu mingea medicinală etc. Afir
mațiile lui Koselev au fost confir
mate în cadrul aceleiași conferințe

• In urma trierii celor 656.201 varian
te depuse la concursul Pronosport nr. 
47 (fin 24 noiembrie au fost găsite:

1 variantă cu 11 rezultate;
27 variante cu 10 rezultate
304 variant^ cu 9 rezultate;

Omologarea este în curs de desfășu
rare.

• Ca în fiecare săptămînă, un succint 
comentariu asupra concursului Prono
sport (nr. 46 din 1 decembrie);

I. Progresul București-Dinamo Bucu
rești

Dinamovi^.ii bucureșteni au arătat 
duminică la Oradea o forma care-i in
dică favoriți în întîlnirea cu Progresul 
București. Deci primul pronostic ar fi 
.2” Sîntem de părere totuși să adăo- 
gațl și un ,,x”, deoarece Progresul — 
indiferent de formația pe care o va 
prezenta — știe să lupte în campionat

II. știința Timișoara-Dinamo Cluj

Duminică studenții au cedat . pe te
ren propriu Energiei Orașul Stalin, în 
timp ce clujenii au dispus de lider cu 
2—.1. Totuși, noi ne îndoim că timișo
renii sînt ...de acord să ofere o nouă 
deziluzie suporterilor, așa că: „1”. Pen
tru dinamoviști maxim ,.x”.

III. Energia Ploe?tl-Flamura roșie A- 
rart

Un meci la care ,,calculul hîrtiei” este 
categoric: Energia Ploești solist. Ar
gumente: ploeștenli, proaspăt instalați 
în fruntea clasamentului, sînt în formă, 
joacă acasă și în plus arădenii ..schioa* 
rStă” din t<>ate punctele de vedere

rv Energia Orjișțq , staMn-Progresul

O situație asemănătoare cu cea din

Ploeștenii înscriu al cincilea gol. Saltul lui Birtașu a fost inutil. Șutul 
lui Zaharia i-a răpit orice speranță.

(Fază din jocul Progresul Bucu rești — Energia Ploești 4—5) 
(Foto: 1. M1HAICA)

de către profesorii N. Kurasenco și 
O. Winterhalter care au arătat cu 
date concrete rezultatele pozitive ob
ținute în această problemă în cadrul 
cercetărilor efectuate la Institutul 
de Cercetări în Cultură Fizică din Le
ningrad.

Mehanik și Kosarev, maeștri eme 
riți ai sportului, urmați de maeștrii 
sportului Duganov, Petrov, Kriasto- 
lov, Falameev, cercetătorii științifici 
Novikov și Bușenko, au completat 
apoi problema în discuție afirmînd 
că antrenamentele tinerilor haltero
fili trebuie începute de la 14 ani. 
S-a arătat apoi că, sub auspiciile In
stitutului de Cultură Fizică din Le
ningrad este în curs de pregătire un 
program de antrenament complet și 
științific pentru tinerii ce debutează 
în 9portul halterelor.

In încheierea articolului din „Muscle 
Power”, după ce-și exprimă nădejdea 
de a obține cit mai curînd detalii cu 
privire la noul program de antrena
ment al tinerilor halterofili sovietici, 
autorul articolului spune: „Voi a- 
duce acest program la cunoștința ci
titorilor noștri, care nu mă îndoiesc 
că vor fi puternic interesați să afle 
cum îndrumează sovieticii pe tinerii 
halterofili pe calea cea mai bună".

onosport
meciul precedent: Energia Orașul Sta
lin deține o formă bună. Un al doilea 
„1“ solist.

V. Energia Tg. Mureș-Energia Petro 
•ani

Oaspeții și-au cedat la golaveraj (—din 
„vina- dinamoviștilor clujeni) locul oe 
lideri. Și-i vor recuceri la Tg. Mureș? 
Nu ar fi de mirare ! Noi o credem 
așa că indicăm ..2”.

VJ. Verona-A ta Lan ta

Gazdele se comportă bine, dovaoă și 
scorul egal (1—1) obținut duminică, în 
deplasare, cu Spăl. Atalanta, în schimb, 
nu a reușit (deși a beneficiat de avanta
jul teienului propriu) să smulgă măcar 
un punct în meciul cu Torino. Conclu
zia care se impune: „1” și cel mult .jc”.

VII. Lanerossi-Genoa

Lanerossi nu a pierdut nici un meci 
pe teren propriu, în timp ce Genoa 
nu a cîștigat niciodată în deplasare. 
Acceptînd continuarea acestei situații 
noi indicăm „1” solist

VIII. Saint Etenne-Reims

întîlnirea se anunță ca un veritabil 
derbi și cum pronosticul derbiurilor 
este „x” nu-1 vom neglija mai ales 
că el constituie și o „specialitate” a 
formației gazde (11 meciuri egale din 
14 disputate!). Un al doilea pronostic 

în fața porții. Și — fapt de aseme
nea de reținut — au marcat ehiv 
spre sfirșitul jocului, ceea ce presupu
ne ritm de joc susținut, constituind 
un alt aspect pozitiv al acestei etape 
care a menținut treaz interesul celor 
51.000 de spectatori în 5 jocuri, nu
măr destul de redus.

CE I MULȚUMEȘTE PE PLOEȘ
TENI

Două sînt motivele satisfacției plo- 
eștenilor, exprimată printr-un repre
zentant autorizat, antrenorul Ifie 
Oană-

1. Eficacitatea mărită a înaintării 
Și

2. Comportarea bună și conf:rmarea 
valorii jucătorilor tineri, ridicați, cres
cuți și formați în cadrele proprii.

Sînt însă și motive de nemulțumire 
pe care ni le-a arătat tot Oană: 
„Apărarea a comis greșeli, contri
buind — de altfel, ca și apărarea 
Progresului — la marcarea unor go
luri. Portarul nostru, Sfetcu a jucat 
prea emoționat și a primit două go
luri parabile, iar fundașii au jucat 
prea departe de extreme lăsîndu-le 
cîmp liter de acțiune".

In sfîrșit, obligații: „La începutul 
campionatului nu ne-am gîndit la o 
eventuală candidatură a echipei la 
primul Ioc. Acum însă, dacă prin re
zultatele noastre și „jocul” celorlalte 
rezultate, am ajuns în frunte, avem 
obligația să ne apărăm poziția. Va fi 
greu, dar nu imposibil" — a încheiat 
Oană.

CINE ESTE KOCZKA?

Și pentru că veni vorba de p'oește- 
nii Tabarcea, Dridea și G. Marin, să 
pomen'm și de un alt jucător tînăr 
(18 ani) care a apărut în categoria A: 
Koczka, mijlocașul stînga al Flamu
rii roșii Arad. Koczka n-a jucat ex
cepțional, dar — păstrînd tot timpul 
același ritm de joc — el a făcut mul
te lucruri bune, nu s-a lăsat emoțio
nat de debut și adversar și s-a ridi
cat, ca joc și randament, chiar peste 
jucători consacrați și cu pretenții. Cine 
este Koczka? Un junior care s-a re

ar putea fi „1" ca o recunoaștere a a 
vantal ului terenului propriu.

IX. Monaco-Cens

Victoria înregistrată de Lens dumi
nică (3—1 cu Marseille) și înfringerea 
lui Monaco cu 2—9 în țața Iui Lyo.i, 
ar putea determina eventual pe mulți 
participant! să diminueze șansele gaz
delor, mai ales ci în trecutul campio
nat Dens a obținut în ambele ocazii 
victoria. Bazați pe avantajul terenului 
propriu și totodată pe forma mai tună 
arătată de-a lungul celor 14 etape ale 
campionatului indicăm „1”.

X. Beziers-Tonlouse

Deși Toulouse nu deține o formă prea 
bună și în plus va juca în deplasare, 
totuși noi credem că are șanse mal mari 
decît proaspăt promovata pentru care nu 
pledează decît avantajul terenului pro
priu. In această situație alături de ,p” 
noi vă sfătuim să adăugați și un ,.x".

XI. Angers-Soehaux
Urmărind evoluția asemănătoare a 

celor două formații In acest campionat 
am fost, de la început, înclinați să con
siderăm .,x"-ul cel mai indicat prono
stic. Cum însă duminică Angers a ob
ținut un punct juci.nd în deplasare cu 
Nice, în timp ce Sochaux a pierdut a- 
casă cu Ltlle ne gîndim că șl „1” tre
buie să însoțească pronosticul de mal 
sus. Deci: „x", „1”.

XII. Lille-Nîmes
Scriam mal sus de victoria obținută 

de Lllle (4—2 cu Sochaux în deplasare). 
Să considerăm aceasta ca un argument 
categoric în favoarea gazdelor? Nu sîn
tem de părere deoarece Nîmes a dove
dit în ultimul timp că e în ...posesia 
unei forme superioare. Așa că, încli
năm spre „2”. 

marcat în echipa de juniori a Flamu
rii roșii Arad (antrenor N. Dumi
trescu III), participant la tabăra de 
juniori de la Rm. Vîlcea, unde a fă
cut dovada unor reale calități. Pro
movarea sa în prima echipă — e 
drept, determinată de caz de forță 
majoră (lipsa titularului) — a lost 
bine inspirată. Ea trebuie »ă convingă 
pe conducători și antrenori .le nece
sitatea reîmprospătării cadrelor pri
melor echipe cu asemenea demente 
care să înlocuiască — cum foarte 
bine spunea antrenorul de stat C. Braun 
— nu pe vîrstnicii care totuși cores
pund. ci pe jucătorii care nu cores
pund.

IAȘI IȘI MENȚINE CANDIDATURA

Singurul joc de categorie B a per
mis Științei Iași — o dată cu victoria 
asupra Progresului C.P.C.S. — să a- 
cumuleze 17 puncte din 13 jocuri, să 
ocupe locul trei în c’asament (la ega
litate cu Dinamo Bacău, dar cu gol
averaj mai bun, și la 2 puncte de li
derul Locomotiva Constanța) și să-și 
mențină candidatura la primul loc, 
deci la aducerea Iașilor în categoria

IN CATEGORIA C ȘI IN CUPA 
R.P.R

Turul campionatului categoriei C 
s-a încheiat duminică, consfințind suc
cesul în acest sezon al e-’’-’inelor 
Locomotiva Iași, Energia Tîrgoviște, 
Energia Oțelul Roșu și Progresul 
Bistrița, care au ocupat primii locj 
nu însă fără emoții.

In Cupa R.P.R. o serie de rezul
tate interesante, după partide viu 
disputate (multe au avut nevoie 
chiar de prelungiri), au dus ’a ca
lificarea următoarelor echipe :

Categoria B: Dinamo Bacău. Loco
motiva Constanța, Energia Moreni, 
Dinamo 6 București. Energia uz. 
tr. Or. Stalin, Progresul Sibiu. StTnța 
București, Energia Reșița, Energia A? 
rad, Energia c. Turzii, Energia Hune
doara și Energia Lupeni.

Categoria C: Locomotiva Iași, 
Dinamo Brăila, Energia 23 August 
București, Recolta Salonta și Pro
gresul Bistrița.

Regiune: Energia Satu Mare.
Aceste echipe, plus cele din catego

ria A și încă două care urmează să 
se califice, vor disputa în primăvară 
faza finală.

P. GAȚU

f

I

Nr.

următorul cuprins:

C.

G.

E.

N.
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tot avîntul la trans- f

A apărut revista

• • A
Marelui

* * Cu
punerea în viață a Hotăririi 
partidului și guvernului nostru | 
cu privire la reorganizarea 
mișcării sportive ! |

KRĂL și I. PROS: Femeia și 
sportul (1).
TUDOSE: Conținutul, sfera și 
interdependența noțiunilor : 
..cultură fizică", „educație fi' 
zică” și „sport” (li).
BANAT AN : Probleme ale ac
tivității de educație fizică în 
învățămîntul superior.

L. BRAN: Bilanțul unei reuni-
a

de
uni atletice: a X-a ediție 
campionatelor internaționale 
atletism ale R.P.R. 
L1ULKO: Unde greșește 
Korobkov ?

TIBACU : Gimnastică și jocuri 
în clasă — în bănci.

BARUCH : Să se 
rinfele metodice 
rea crosurilor de 
BAIAȘU : Aparat 
gistrarea duratei 
șocului produs 
bătăii, 
stică.
GAMULEA: Antrenamentul

patinatorilor în tot cursul 
anului.
HARALAMB1E: Recenzie.

respecte ce- | 
în organiza- \ 
mase. (
pentru înre- S 
și a forței ;

în momentul i 
la sărituri, în gimna-

FL.

G.

La ce vîrstă pot începe tinerii prac
ticarea sportului cu haltere ? Această 
problemă mult discutată în ultima 
taeme, care interesează direct și pe 
Blterofilii noștri, a fost pusă în dis
cuție cu prilejul unei conferințe in
ternaționale care a avut loc la Lenin
grad și unde s-au întrunit cei mai 
mari specialiști din lume în domeniul 
acestui sport.

Revista americană ..Muscle Power” 
editată în S.U.A. publică sub semnă
tura secretarului Federației Interna
ționale de haltere Oscar State (care 
ne-a vizitrt țara în 1953 cu prilejul 
primei ediții a Jocurilor Sportive 
ale tineretului) un lung articol despre 
lucrările acestei conferințe. Conside
răm util să relatăm unele idei alo 
articolului în această problemă, mult 
discutată

Unii antrenori, activiști sportivi, ba 
chiar și unii medici susțineau — 
după cum arată articolul de mai sus 
— că vîrstă minimă la care pot fi 
începute antrenamentele de haltere 
ar fi 17 ani.

I Tinerii care încep antrenamentele 
Ide haltere mai de timpuriu, credeau 
kr.ei activiști, riscă să sufere întîr- 
bieri în creștere, să capete picior 
plat, sau eventual, să dobindească 
In viitor, o poziție dorsală defec
tuoasă.
I Rezultatele acestui punct de vedere, 
luai degrabă extremist, s au făcut 
In multe cazuri resimțite negativ.
I Începerea tîrzie a antrenamentelor 
B făcut ca practic, numeroși tineri 
lalentați, cu aptitudini, să părăseas- 
lă sportul halterelor. Intr-adevăr, 
■lupă cum a arătat maestrul emerit
■ 1 sportului, Koselev, într-un raport 
|u plivire la această problemă, lu- 
Irurile s-au petrecut și se petrec 
■st fel:
I Mulți tineri încep antrenamentele 
■bia la 17 ani. Cu un an mai tîrziu 
li termină școala, îndreptîndu-se fie 
Ipre producție, fie spre universitate. 
In tot cazul, ei părăsesc de cele mai 
multe ori localitatea în care s-au 
întronat inițial.
I Legăturile pe care și le-au format 
Iu sportul halterelor, fiind — dato- 
lită numărului relativ mic de antre
namente făcute — destul de slabe, ei 
|u reiau adesea antrenamentele in 
■oua localitate în care-și stab'lesc 
Bom’ciliul.
I Dimpotrivă, s-a constatat că situa 
■ia tinerilor care au început antrena
mentele la o vîrstă mai timpurie 
114—16 ani) a fost cu totul alta.
■ Pînă a termina școala, cei ma* 1 
■nulți din ei au devenit sportivi de 
lategoria a IlI-a sau chiar a 11-a și 
■n ipoteza că după terminarea școli' 
li pleacă în alta locil't ti, ei ppac.î 
Itît de legați de sportul pe care l-au



Motociclismul poate cuceri simpatia maselor!
Pe marginea unor

Deși întrecerile motoc ici iste 
teză pe circuit oferă dispute 
culoase, mult gustate de către pu
blic, nu se poate spune că s-a făcut 
un pas înainte în ceea ce privește 
creșterea numărului de sportivi. 
Cauza, după cum se știe, se dato- 
rește faptului că mașinile speciale 
pentru curse de viteză sînt foarte 
costisitoare. De unde și 'lotul res- 
trîns de protagoniști, aceiași 
mici excepții) de mai mulți ani.

Din acest motiv, marea masă 
posesori de motociclete de serie ră- 
anin în afara concursurilor impor
tante, căci, firește, nu se pot mă
sura cu cei care au mașini speciale.

Situația a dat serios de gîndit fo
rurilor care dirijează activitatea 
sportului cu motor din țara noastră. 
Mai ales, pe linia noii orientări a 
mișcării noastre sportive. Ca atare, 
în cadrul forului de specialitate s-au 
făcut propuneri ca în anul viitor 
campionatul republican de viteză pe 
circuit să fie rezervat motocicletelor 
de serie. Considerăm binevenită a- 
ceiastă măsură, deoarece în felul a- 
cesta se creează o emulație puter
nică în rîndurile numeroșilor pose
sori dc motociclete de serie. Intr-un 
astfel de campionat startul diferite
lor faze: raionale, regionale și finală 
(deninde care va fi formula de dis
putare) va fi mult mai populat.

Noul campionat va contribui ast
fel efectiv la dezvoltarea sportului 
cu motor în 
acolo unde, 
prea puține 
motncicliștii 
o activitate

Noua formulă a campionatului 
publican nu elimină totuși activitatea 
celor cu mașini speciale. Aceștia vor 
concura și mai departe, în cadrul fa
zelor de campionat. Este vorba însă 
de un concurs cu caracter republican

de vi- 
specta-

interesante propuneri

anume sens, 
frunzelor des-

IN SEMN ARI

Concursurile de viteză

multe orașe din ța.ră și 
pînă acum, aveau 

comnetiții pe circuit, 
localnici se rezumau 
mai mslt turistică.

loc 
iar
Ia

re

pe circuit sînt, după cum se vede, deosebit de spec
taculoase. In clișeu, un aspect de la o probă la categoria ataș.

depuse toate diligentele pentru reme
dierea unei 
un traseu special pentru probe 
circuit, în Capitală.

Din această pricină, i>ucureștenii 
nu au mai văzut de foarte multă 
vreme alergări pe circuit. Un aseme
nea traseu special (închis pentru tra 
ficul ziinic) constituie un prețios 
aport pentru dezvoltarea și populari
zarea motociclismului, prin asigura
rea unei activități continue, după 
program anual judicios alcătuit.

Iată, pe scurt, cîteva probleme 
oare este cazul să ne îngrijim 
vreme pentru ca, taceptad din 
zonul 1958, să se poată trece la

care se va desfășura concomitent cu 
campionatul republican, avînd un 
clasament aparte.

Astfel programate, întrecerile mo- 
tocicliste vor aduce o largă contri
buție ia popularizarea sportului cu 
motor, din păcate destul de puțin 
răspîndit la noi, deși în mai toate 
orașele există un important număr 
de motocicliști.

In legătură cu acțiunea de po
pularizare a motociclismului, ne pu
nem întrebarea de ce au fost aban
donate, în ultimii ani, concursurile 
de îndemînare și supleță, care oferă 
spectacole interesante, 
chiar? Tot aci este cazul să 
necesitatea introducerii (leiuam, 
mai bine spus) a probelor de dirt
track ( pe piste de zgură 
bă). De asemenea, trebuie

vechi și mari lacune:
pe

un

pasionante 
amintim 
(reluării,

sau iar- 
să fie

de 
din 
se- 

o 
susținută și rodnică acțiune de dez
voltare și popularizare a sportului 
cu motor.

EMIL IENCEC

Finala campionatului republican de șah 
un „maraton" cu multe necunoscute

decembrie este o dată care tre- 
memorată de toți iubitorii de 
In acea zi începe la București 

finala campionatului republican 
sah, întrecerea care desemnează 
fiecare an pe cel mat bun ș-ahist 
țării.

După cum se știe, ediția 1957 
tradiționalei competiții prezintă

3 
buie 
sah.

de 
în 
al

a 
o 

caracteristică puțin obișnuită. Intr-a
devăr, ea va dura mai mult decît 
oricare alt concurs de șah desfășurat 
pînă acum în țara noastră. Acea
sta datorită faptului că din semifi
nale s-au calificat 19 participanți, 
la care au fost adăugați alți 4 fina- 
îiști de drept. Cu 23 de concurenți, 
turneul urmează să se desfășoare pe 
distanța de 23 runde, un adevărat 
maraton șahist...

Firește, această caracteristică spe
cială a finalei a stîrnit justificate 
comentarii în rîndurile 
participanți și ...spectatori. Dacă a- 
ceștia din urmă au toate motivele 
să se bucure că vor avea prilejul 
să asiste la un turneu de durată, 
în schimb unii dintre candidații Ia 
titlu se întreabă dacă seria de 23 
partide pe care le vor avea de sus
ținut, să nu constituie o încercare 
prea grea pentru puterile lor. O altă 
opinie afirmă că lungimea concursu- 
•iii va face pe jucători să încline 
către un stil strict pozițional, pre
ferind remizele scurte, în locul par
tidelor de luptă.

Acestea ar putea fi unele din de
zavantajele unui turneu lung. Prin
tre avantaje, trebuie menționat însă 
în primul rînd că el va constitui un 
excelent antrenament pentru jucăto
rii noștri fruntași în vederea turne
elor internaționale, știut fiind că 
jucătorul trebuie pregătit la un 
coinsum de forță mai mare decît cel 
reclamat de participarea la concurs. 
O întrecere de durată — chiar dacă 
va dezavantaja în oarecare măsură 
pe jucătorii de atac — poate fi sa
lutară pentru obișnuirea șahiștilor 
noștri la o dozare mai. judicioasă a 
efortului, la un stil mai temperat 
Mai mult chiar, credem cȘ viitorul 
campion va trebui să prezinte cali
tăți de jucător multilateral, deoarece 
este greu de crezut că un stil abso
lut pasiv va fi eficace pe distanța 
a 23 runde. Dimpotrivă, jucătorii 
cu start puternic, care vor ști să se 
distanțeze de Ia început, vor putea 
In continuare să adopte prudența și 
să-și mențină avansul inițial. [n pa
ranteză, ar mai fi dc citat un avan-

viitorilor

taj al acestui maraton șahist. Anu
me, prin lungimea lui, el asigură 
în bună măsură departajarea celor 
egali, evitînd o prea deasă folosire 
a sistemului Soneborn-Berger, ca și 
meciurile de încheiere pentru cei so
siți la egalitate pe primele locuri.

Se pune evident întrebarea cine
va fi acel jucător care va ști să 
folosească cel mai bine circumstan
țele create de această cursă șahistă 
de mare fond... Fără a ne lua ris
cul unor 
acum pe 
întrecerii, 
litatea că 
fi prezent 
mare ca altă dată 
se situeze pe prim plan. Vom aminti 
astfel, că actualul deținător al titlu
lui republican, dr. Troianescu. are 
de înfruntat pe alțj trei calificați 
direct în finală, pe baza bunelor 
lor rezultate internaționale: Băla
nei, Ciocîltea și Mititelu. Aceștia 
formează un cvartet remarcabil, care 
în mod normal trebuie să se clase
ze pe locuri fruntașe. Imediat 
după aceștia, se impun atenției cîș- 
tigătorii celor patru semifinale, ju
cători 
recent 
țescu, 
priză 
înțeles 
rîndul 
candidați de maeștri — au cu toții 
prilejul să arate că sînt mai buni 
decît cei citati mai sus...

pronosticuri, putem cita 
principalii protagoniști al 
aceia care — în eventua- 
elementul surpriză nu va 
în luptă'in proporție mai 

ar trebui să

care au manifestat cel mai 
o formă bună: Drimer, Ghi- 
Radovici și — singura sur- 
— tinărui Bozdoghnă. Bine- 
că, și ceilalți finaliști — în 
cărora se află maeștri și

deaSă așteptăm deci ca finala să 
răspuns la toate ipotezele expuse în 
aceste rinduri de cuvînt înainte.

RADU VOIA

Sfîrșitul toamnelor aduce din tot
deauna o anume doză de me
lancolie, nedisimidată nici de 

elanul tinereții, nici de perspectiva 
fascinantă a fulgilor de nea. Toamna 
e toamnă și, oricît te-ai strădui, nu-l 
poți citi pe Bacovia, încercînd sim
țămintele anailoage unei lecturi din 
Anton Părui! Strecurată cu discre
ție, cu pudoare parcă, melancolia au
tumnală își lasă pecetea și pe activi
tatea sportivă. Haida-de, se vor găsi 
să spună unii, sport și melancolie ? 
Ei bine, da! Intr-un 
tranziția de la ruginiul 
nrinse din copaci 
la cascadele de 
omăt căzute, din
înaltul cerului, se face simțită și în 
snort. Acum e vremea bilanțurilor nu 
numai pentru... contabili. Sportivii, 
cei mai mulți, și-au ous sau se pre
gătesc să-și pună uneltele în cui. 
rememorînd satisfacțiile majore ale 
succeselor și trecătoarele amărăciuni 
ale Ințrtngerilor. Totul, în umbra clo
cotitoarei activități de peste an, cu 
nărerea de rău că verbul a fi sau a 
avea se conjugă uneori și la trecut...

Anul acesta, cu toate că ambasa
dorii credincioși — frigul pătrunză
tor, burnița, cenușiul opac al noritaț 
— au făcut tot ce le-a stat în pu
tință pentru a ne vesti prezența Mă
riei Sale Toamna, ea a trecut pe 
lingă noi fără s-o simțim. De ce s-a 
întimplat așa ? Cum de a fost posibil ? 
Care este tulburătorul mister al ab
senței melancoliei autumnale în sec
torul sportiv ? Răspunsul este clar, 
simplu, iapidar: REORGANIZAREA 
e de vină! Cuvîntul acesta, REOR
GANIZARE, fără rezonanțe deosebite, 
cu circulație, dacă vreți, obișnuită, are 
acum efecte magice. El a pornit de 
la centru, încorsetat în haina rigidă 
a instructajelor și dispozițiunilor, a 
pătruns în coclauri unde sportul în
cepuse să amorțească și a irumpi 

deodată frenetic, stîrnind eferves
cență, punîitd oamenii pe treabă, 
zgîndărind moleșeli, stimuli nd ener
gii.

Peste tot, viața sportivă se reorga
nizează. C.C.F.S. a devenit U.C.F.S. 
Nu este o simplă modificare de ini-

p’aZe. Este infinit mai mult. O schim
bare de concepție, de metode, deschi- 
zînd sportului nostru alte perspec
tive. Și oamenii —- sportivi, antrenori 
activiști — au înțeles aceasta. Au în
țeles și s-au grăbit să se înscrie In 
Uniunea de Cultură Fizică și Sport, 
înscrierea a fost de data aceasta o 
treabă de loc formală. Adeziunile 
au fost căutate, cerute, uneori smulse- 
pur și simplu din mina activiștilor 
sportivi. Dacă directori de întreprinderi 
sau de școli s-au înscris printre primii 
în U.C.F.S., n-au făcut-o doar așa, 
ca să se spună că sînt mereu în frun

te. Nu, au făcut-o 
din dragoste pen
tru sport, din con

vingere, din încrederea în țelurile 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport.

Peisajul nu este însă pretutindeni 
trandafiriu. Dacă ați avut curiozitatea 
să citiți veștile care ne vin din toate 
cele patru colțuri ale țării, ați putut 
vedea și singuri că mai sînt activiști 
care au făcut uitate adeziunile prtn 
sertare, care au organizat de nun- 
tuială alegerile în colective, care n-au 
depus toate silințele pentru a lămuri 
masele de tineri asupra noii forme de 
organizare. S-au întîmplat și aseme
nea cazuri. Și — poate — destul de 
multe. S-au întîmolat și încă se 
întîmplă. Cînd însă trupul, organic, 
sănătos, semnele de boală 
sortite să dispară. Mai devreme 
mai tîrziu. Firește, dacă nu se
nicizează. Dar REORGANIZAREA 
are grijă și de asta. Va mătura cu 
siguranță nepăsarea, indolența. Va 
pune capăt abaterilor. Va întrona un 
spirit de disciplină, de corectit'adine, 
de lealitate. Va face ca sportul nos
tru să urce pe culmi pe care încă nu 
le bănuim. Va face ca sportul să de
vină o autentică preocupare de mase 
și un strălucit ambasador al poporu
lui romînesc peste hotare. Intrezărim^A 
toate acestea din activitatea laborioa-^ 
să, febrilă, intensă pe care o depun 
în aceste clipe toți cei ce iubesc tu
multul stadioanelor.

Mai este timp, în astfel de împre
jurări, de bacoviene melancolii ?

mai 
este 
sînt 
sau 
cro-

MARIUS GODEANU

NOTE PUGILISTICE

DESPRE UTIL ȘI... MAI PUȚIN UTIL
Nu de puține ori, scriind despre 

mijloacele cele mai utile de populari
zare a boxului, ne-am exprimat convin
gerea că organizarea de reuniuni pu- 
gilistice în incinta marilor întreprin
deri, adresindu-se în principal (dacă 
nu în exclusivitate) salariatilor între
prinderilor în cauză, se poate dovedi 
deosebit de eficace. Am socotit de 
aceea binevenite, reuniunile de box 
care au avut loc la uzinele „Mao-Țze- 
dun“, „Semănătoarea" și , Boleslaw 
Bierut“. Situația se schimbă (și încă 
radical!) atunci cind este vorba de o 
întrecere cu caracter republican, că
reia trebuie să i se as'gure nu numai 
cele mai bune condițiuni tehnice de 
desfășurare, dar și posibilitatea de a 
fi urmărită de un număr corespun
zător de spectatori.

Iată de ce nu ne-a părut prea fe
ricită alegerea sălii de festivități a 
uzinelor „23 August" pentru disputa
rea întîlnirii de box Loccmotiva-Ener- 
gia. Dacă nu avem de reproșat nimic 
organizării în sine (colectivul-gazdă 
a depus reale străduințe în acest 
sens), ni se pare totuși nejust

lipsești 
tori de 
de a asista la această întîlnire. 
tuată Ia o foarte mare depărtare 
centrul orașului (la capătul liniei 
tramvai 23, apoi o 
mers pe jos), sala uzinelor „23 
gust" este aproape 
relui public. Or, în 
este ca în jurul ringului să se adune 
cît mai mulți spectatori !

N-am fi avut n’mic împotrivă, dacă

ti

CONCURS „DRUMEȚII VESELI” 
PE TEMA: ..SA CUNOAȘTEM 

REGULAMENTUL DE FOTBAL”
Joi 28 noiembrie, începînd de la 

ore’e 15.30. va avea loc — în uzinele 
BOLESLAW BIERUT din Capitală — 
un concurs „DRUMEȚII VESHJ", 
organizat în cinstea alegerilor orga
nelor sportive. Concursul se va desfă
șura pe ’ 
lamentai 
activiștii 
bal sau 
parte".

BRIE, ora 19.30, Floreasca.
Printre concurenți vor fi foști și ac
tuali boxeri: Lucian Popescu, C. Nour, 
Mieiu Doculescu, Ion Chiriac, Ion Popa. 
Albert Blank, D. Teică, etc. Examina
tor prof. NICOLAE SAFTU.

Biletele s-au pus in vînzare Ia casa 
sălii Dalles, Ia agenția 
nosport, agenția Dinamo 
str. Ion Vtdu

centrală Pro- 
și la casa din

tema „Să cunoaștem regu- 
de fotbal'*, sînt invitați 

sportivi, jucătorii de tot- 
echipele care doresc să ia

..CUPA SFATULUI 
LA BOX

POPULAR"

CON'CURSUL „DRUMEȚII VESELI" 
ARE LOC LUNI 2 DECEMBRIE

Concursul „DRUMEȚII VESELI” cu 
tema „BOXUL ROM.1NESC DE-A LUN
GUL ANILOR”, care fusese amînat din. 
motive independente de voința organiza
torilor, va avea loc LUNI 2 DECEM-

Dumlnică s-au disputat finalele fazei 
a doua a competiției pugilistice „Cupa 
Sfatului Popular”. Cel mai atractiv 
meci a fost furnizat de tinerii boxeri 
Oscar Silberman (Centrul școlar) șl 
Alexandru Moise (Loc. ICCF). După ce 
a condus două' reprize, Mol se a cedat 
prin abandon în ultimul round. Sil- 
berman a avut un finiș excelent.

Mîine seară, cu începere de la ora 
18.30. în sala de festivități a uzinelor 
„Mao Tze-dun" vor avea loc finalele 
celei de a doua etape.

(N. Tokacek — coresp.)

un număr apreciabil de ama-
box de posibilitatea practică 
' ‘ - ............... Si

de 
de 
de 

Au- 
rn a-

bună bucată

inaccesibilă 
interesul boxului

Nu știm dacă timpul i-a împie
dicat duminică dimineața pe ama
torii de box din Sibiu să vizioneze 
gala de box dar cert este că la ora 
anunțată (9,30), foarte puțini s-au 
încumetat să ia drumul manejului 
(sală pentru antrenamentele 
complet 
o gală de 
celor opt 
seama că 
aveau ce

Imaginiați-vă o hală mare, întune
coasă și friguroasă, în care praful 
și bolovanii abundau, iar în mijlocii! 
ei un ring de lemn, scîrțîind din 
toate încheieturile. In acest decor a 

cadrul cam- 
box pe e-

ca Mor, 
necorespunzătoare pentru 
box). Du.pă consumarea 
meciuri însă, mi am dat 
cei care nu veniseră, nu 
regreta.

a avut, așa

avut loc o reuniune în 
pionatului republican de 
chipe.

Intîlnirea de la Sibiu
cum subliniam în cronica noastră de 
ieri, multe „puncte negre". Din 
na organizatorilor ea a început 
45 minute întîrziere, fapt care 
produs și mai mult o atmosferă 
sănătoasă în rîndul publicului, 
acestea s-au adăugat și unele 
ri ale juriului. De pildă în - meciul 
Stan Bogoi—Luca Romano (care, 
după părerea noastră a fost cîțtigat 
de ultimul) crainicul Dumitru Fa-

vi
ciu 

a 
ne- 
La 

ero-

s-ar fi făcut o serioasă popularizare 
a reuniunii printre muncitorii uzine
lor, dacă aceștia ar fi venit în număr 
mare să vadă cele zece meciuri. Dar, 
din păcate, numărul spectatorilor a 
fost penibil do mic. Deci, nici măcar 
sub aspect propagandistic, gala de la 
, 23 August" nu și-a atins scopul. 
Poate că în viitor organizatorii (în j 
cazul de față: asociația Energia) vor 
dovedi o mai judicioasă orientare...

M. G.

nea a anunțat „învingător la punc-i 
te Luca Romano". Publicul a aplau
dat însuflețit și aștepta meciul 
mător, dar nu mică 
rea cînd același crainic 
diuipă cîteya minute 
„meci ns.il",

Toa'te cele de mai sus 
colectivul organizator - 
sul 
mică măsură de această 
competiție, fapt care i-a 
mer-oase manifestații de 
re din partea publicului 
și a sportivilor.

uri
i.a fost mira- 

a anunțat 
rectificarea :

dovedesc că
Pragre- 

Sibiu ■— s-a preocupat ta foarte 
importantă 
adus nu- 
nemulțumi- 
sibian ca

r. c.



Căzute în desuetudine...

Kilogramele mai ușoare, metrii mai scurfi și pilulele 
misterioase au fost înlocuite cu talpa îngroșată 

Manevrele dușmanilor sportului sovietic împiedică omologarea 
celui mai valoros record atletic al anului 1957

Sînt mulți ani de atunci, aproape 
25, de cînd primul halterofil sovietic 
a stabilit un record mondial. Faptul 
petrecindu-se în 1934 era sortit să 
producă senzație. Și a produs-o... 
Iubitorii sinceri ai sportului celor 
puternici s-au bucurat și au salutat 
din inimă strălucita performanță a 
lui Nikolai Satov.

S-au găsit însă oameni care pen
tru „a explica1* rezultatul au mers 
pînă acolo incit au afirmat (și unele 
ziare -— pretinse serioase — au re
produs aceste afirmații} cum că 
kilogramele sovietice ar fi... mai 
.ușoiare și deci performanța nu con
stituie (de fapt) un record al lumii.

„Ideea“ li s-a părut ademenitoare 
„obiectivilor" gazetari apuseni și 
astfel în 1939 cînd Nina Dumbadze, 
cea dintîi dintre atletele sovietice, 
stabilea un record mondial la arun 
carea discului, ei se consolau cu 
explicația că metrul sovietic ar fi 
mai scurt, scriind printre altele: 
„Propagandă comunistă. Mauer- 
mayer a atins deja limitele posibili
tăților omenești în această probă. 
Cine a mai inventat-o și pe Nina 
Dumbadze...".

Bîrfelibr și răutăților țesute cu 
atîta minuțiozitate pe seama perfor
manțelor sovietice li s-a pus capăt 
după război chiar de către sportivii 
sovietici. Și cînd la Paris Grigorîi 
Novak cîștiga titlul de campion al 
lumii la haltere și stabilea un nou 
record mondial, cînd atleții sovietici 
obțineau în debutul lor la campio
natele europene de la Oslo răsună 
toare succese, cînd în micul orășel 
norvegian Saapsborg N'na Dumbadze 
(în carne și oase) arunca discul 
peste 50 de metri, s-a văzut, și ar 
bitrii au consemnat-o, că kilogramul 
sovietic are exact 1000 de grame, 
că șj ta Moscova metrul măsoară 
nici mai mult nici mai puț’n de 
100 centimetri, că secundele sau ze
cimile de secundă curg la fel pe 
pămîntul sovietic ca și în oricare 
altă parte a globului nostru.

Din păcate, palma usturătoare pe 
care au primit o scribii presei capi
talului nu i-a învățat minte. Ei 
au inventat — inspirați probabil din 
literatura polițistă — „faimoasele" 
pilule sovietice, niște droguri mis
terioase care, pasămite, dădeau pu
teri supranaturale fotbaliștilor sau 
atlefilar, patinator fior sau gimna;ti- 
lor, hocheiștilor sau schiorilor. N-a 
fest însă greu de văzut (la o ele 
mentară analiză chimică) că aceste 
„miraculoase pastile" conțineau glu
coza, nimic altceva decît banalul 
și binecunoscutul zahăr, acela care 
se pune în ceai, în cafea sau in 
cozonac.

2 -0 în favoarea sportivilor so
vietici 1 Apei, de-a lungul anilor, 
scorul s-a mărit necontenit în a- 
ceastă „dispută", luînd proporții as
tronomice. Dușmanii democrației nu 
puteau digera toate victoriile sportu
lui sovietic care au cui minat cu 
splendida biruință de la Melbourne 
ia cea de a XVI-a Olimpiadă. Dar 
ce mai puteau zice: competiția se 
desfășurase la 18.000 km. depărtare 
de granițele U.R.S.S. și ar fi fost 
cu tortul ridicol să se afirme că la 
mijloc a fost... mina Moscovei.

Anul acesta lumea atletismului a 
trăit un eveniment cu totul remarca
bil. La 13 iulie, pe stadionul „Dina
mo" din Leningrad săritorul în 
■înălțime furii Stepanov trecînd șta
cheta înălțată la 2,16 m. a stabilit 
un nou și excepționali record mon
dial la săritura în înălțime. Pentru 
prima dată după 60 de ani recordul 
lumii în această atît de dificilă pro
bă tehnică a trecut din Statele 
Unite (considerate drept patria sări
turii în înălțime) în Europa.

Vestea strălucitei performanțe a 
făcut repede înconjurul lumii. Zia
rele de specialitate nu s-au arătat 
deloc zgîrcite în superlative față de 
performanța atletului soviotic In 
„HELSINKIN SANOMAT" din 14 
Iulie trimisul special al ziarului Ia 
Leming rad scria:

„Ultima pr bă a meciului atletic 
Helsinki-Leningrad a fost săritura 
în înălțime care s-a transformat in
tr-un adevărat eveniment istoric... 
Ș'acheta a fost ridicată ia 2,16 m„ 
ceea ce reprezenta un nou record 
mondial. Iurii Stepanov a făcut un 
avînt scurt dar energic și a trecut 
curat peste ștachetă. Astfel, a văzut 
lumina zilei noul record al lumii".

La 16 iulie „GAZETTA DELLO 
SPORT" scria: „Minunatul succes 

al lui Iurii Stepanov!“ Stilul plon
jon trebuie privit ca prima cauză 
a marii ridicări a sportivului sovie
tic". Iar cu o zi înainte ziarul fran
cez de specialitate „L’EQUIPE" re
marca: „Stepanov smulge un record 
sută la sută american! S.U.A. sînt 
lipsite pentru prima dată de un re
cord care le aparținea din... 1895.

întreaga presă sportivă mondială 

Iurii Stepanov in momentul săriturii record la 2,16 m.
a dezbătut pe larg senzaționala per- 
fotmanță. Au fost publicate portrete 
și biegrafii ale iui Stepanov, grafi
cele drumului său sportiv. Evoluția 
ulterioară a atletirlui sovietic a de 
mcrKtrat cu convingere că primul 
săritor al lumii este un maestru de 
cea mai înaltă clasă. După victoria 
sa la Jocurile de la Mosccva (2,13 
m.) specialiștii erau cu toții de pă
rere că Stepanov este cel mai bun 
săritor în înălțime din lume, că 
alături de el Kașkarov și Sitkin sînt 
„seoondanți" demni ai recordmanului 
lumii.

Secția de atletism a Uniunii So
vietice a trimis la LA.A.F. (Fede
rația internațională amatoare de 
atletism) toate materialele și întrea
ga documentare necesară pentru o- 
mclagarea strălucitei performanțe a 
fui Stepanov în calitate de nou re
cord al lumii.

Nu se îndoia nmeni că omologa
rea se va produce. Și totuși...

...Pe stadionul White City se des
fășura meciul Marea Britanie — 
U.R.S.S. La săritura în înălțime 
din nou Stepanov și Kașkarov sînt 
în frunte trecînd de data aceasta 
2,11 m. Organizatorii meciului roa
gă pe proaspătul recordman al lumii 
și pe tovarășul său să-și mai de
monstreze încă odată măiestria. Con
ducătorii șj antrenorii echipei sovie
tice sînt invitați Ia Studioul de Te
leviziune din Londra și dinfr-o dată 
întrebați;

„N-ațî putea să arătați telespec a- 
torilor noștri încălțămintea in care- 
a fost stabilit noul record mondial?

— Cu plăcere! E atît de intere
sant?...

S-a văzut că da ..
In timp ce atleții sovietici zburau 

spre Londra, cunoscutul ziar francez 
„L’EQUIPE" publicase în prima pa
gină o fotografie imensă a unui să
ritor care trece peste ștachetă, iar 
îu medalion pantoful cu talpa în
groșată. Redacția a dat acestei foto
grafii un titlu dubios: „Un docu
ment. Misterioasa încălțăminte a să
ritorilor în înălțime sovietici".

Și au început să curgă valuri de 
cerneală pe această temă...

Va să zică talpa este „secretul" 
recordului lui Stepanov. De fapt fo
tografia fusese a lui Kașkarov, dar 
îără îndoială că și Stepanov sare 
cu aceeași încălțăminte. Nu se știa 
din ce este făcută această talpă. Din 
cauciuc sau din crep. Poate că ea 
conține o... trambulină. (O trambu
lină într-c talpă de 2 cm. ar bate 
toate recordurile de miniaturi exis
tente pînă acum). In campanie se 
include pana redactorului șef al 
ziarului, Gaston Meyer. El nu-i 
de acord cu stilul lui Stepanov des
pre care spune că ar fi „acrobatic 
și nu atletic". „Ehei, săracul Char

les Dumas, el se comportă cu totul 
altfel...".

Campania deschisă de L’EQUIPE 
este imediat preluată de ziarul el
vețian „SPORT" care reproduce fo
tografia lui Kașkarov însoțind-o 
insă de un articol pe ton virulent 
și plin de afirmații calomnioase la 
adresa sportivilor sovietici.

Este interesant de remarcat că

L’EQUIPE nu și-a limitat activita
tea >a publicarea feluritelor bîrfeli 
ți neadevăruri Ziarul francez și a 
ales misiunea cu totul lipsită de 
glorie de a fi organizatorul acțiunii 
necinstite care să împiedice omolo
garea valorosului record al sporti
vului sovietic. S-au făcut interven
ții și presiuni de culise pe lîngă dl 
Mericamp, președintele Comitetului 
european al federației, căutîndu-s» 
a-I convinge că problema „nu tre
buie să-l lase nepăsător".

Dar adevărul iese totdeauna ca 
untdelemnul la suprafață. In sep
tembrie, la Jocurile Universitare de 
la Paris, Stepanov și Kașkarov e- 
voluează cu c strălucire mai con
vingătoare decît toate articolele ie
șite de sub pana feluriților gazetari 
apuseni. Și același L’EQUIPE este 
nevoit să scrie la 6 septembrie.

„După strălucita săritură a ltd 
Stepanov povestea cu talpa îngro 
șată trece pe planul doi (P. DU
PONT).

„Stepanov a demonstrat că manie
ra sa de săritură se bazează pe ca
lități atletice de cea mai înaltă ca
litate, iar acurateța săriturii a pus 
capăt discuțiilor, care începuseră să 
se nască pe socoteala sa... In privința 
tălpii, după părerea mea, îngropa
rea ei se face într-un mod cu totul 
moderat.. Atleții vechii Grecii e- 
voltiau desculți, dar nu se poate în
toarce înapoi istoria... Mai bine în- 
groșarea tălpii decît complicarea re-

-= V A
„PASAREA ALBASTRA’ ZBOARA

DIN NOU (CU PESTE 400 KM 
PE ORAt

Ați auzit desigur de Sir Malcolm 
Campbell, cunoscutul pi.ct englez, 
care înainte de război obținea recor
duri cu automobilul său și apoi cu 
barca cu motor, denumită „Pasărea 
albastră". Rămmînd în domeniul ac
vatic, Donald Camobell, fiul lui Mal
colm, a bătut recordul mondial absolut 
la bărci cu motor, înregistrind o viteză 
medie de 384,644 km. pe oră! Per
formanța este de-a dreptul senzațio
nală. pentru că toți specialiștii de
clarau că obținerea unei viteze de 
peste 400 km. pe oră este imvssbdă 
Si totuși Dohatd Campbell a at'ns 
viteza de 418,4 km. pe oră (!) fără 
ca ..Pasărea albastră" să sufere vreo 
avarie. Demarajul bărcii este de-a 
dreptul de necrezut: în nu-mai cînd 
secunde de la start ea atinge viteza 
de 235 km. ce oră! După ce Camp
bell a bătut acest racord a declarat 
că va face în curînd ue locul Conis- 
ton din sud-vestul Angliei, noi teq- 

gulamentelor a căror mare calita
te este tocmai simplitatea". (M. 
CLARE).

„Și americanul Shelton și ceho
slovacul Savcinski au sărit de ase
menea la Jocurile Universitare c» 
talpă groasă, dar fără srcces". (R 
PARIENTE)

La aceasta trebuie adăugată de
clarația secretarului asociației de a 
tletism din Anglia JACK CRAMP 
care în numărul din noiembrie a’ 
revistei .WORLDS SPORTS" scria- 
„Am urmărit cu interes polemica 
In timp ce unii consideră că noii 
pantofi pot da cîțiva centimetri în 
plus, după părerea mea avantajul 
este in realitate foarte îndoielnic. 
Consider ci sportivul și nu pantofii 
trec peste ștachetă".

Nu a rămas nepăsâtoare ia cam
pania deschisă de L’EQUIPE presa 
de peste ocean. Pe americani nu-i 
durea poate atît de mult faptul că 
recordul a trecut în Europa, cit mai 
ales acela că el a intrat în posesia 
unui reprezentant al sportului sovie
tic. La 2 noiembrie ziarul . „NEW 
YORK HERALD TRIBUNE" a pu
blicat „CRONICA RECORDULUI 
LUI STEPANOV", un articol plin 
de răutăți, minciuni și bîrfeli la a- 
dresa sportivilor sovietici. Aici apare 
printre sitele și că la Paris Stepa
nov și-ar fi păzit cică „pantofii mis
terioși" de privirile celor din jur și 
că Shelton surprinzîndu-1 în flagrant 
delict a reușit să fotografieze miste
rioasa talpă.

„Nu trebuie nici recunoscut și nici 
omologat recordul Iui Stepanov" - 
conchide ziarul.

Va să zică pentru asta s-a dus 
toată bătălia. Dar cu ce drept este 
posibil să nu fie omologat acest ex
cepțional record? Mai ales că toate 
cele țesute pe seama lui sînt plăs
muiri și minciuni ordinare. Iată 
pentru convingere declarația lui 
Shelton:

„Pentru mine întrebuințarea noi
lor pantofi reprezintă o chestiune 
de progres. Personal ii folosesc din 
luna martie a acestui an. I-am pri
mit cadou din partea iui Charles 
Dumas. Și nu văd nici un motiv să 
fiu împotriva lor".

Ce am mai putea adăuga acestei 
declarații?

„Misterioșii" panfcfi pe care Shel
ton „i-a fotografiat cu atîta greu
tate" sînt de fapt darul lui... Dumas 
campion olimpic și deținător al fos
tului record. I-a folosit nu fără suc
ces fostul recordman al Europei 
Bengt Nilsson și performanța sa a 
fost recunoscută și omologată Ca 
record continental.

Excepționalul săritor sovietic a 
demonstrat nu odată în acest sezen 
inegalabila sa măiestrie și precum 
odinioară halterofilii, atleții, fotba
liștii au risipit toate răutățile ce se 
țeseau pe seama performanțelor lor, 
la fel Stepanov și ceilalți săritori 
sovietici au dovedit întregii lumi ne
temeinicia și reaua credință eviden
tă a afirmațiilor la care se dedau 
dușmanii sportului sovietic.

RECORDUL LUI IURII STEPA
NOV TREBUIE OMOLOGAT!

RIETAȚI
tative pentru doborîrea recordului 

lumii.

AH, SUPORTERII !

be pare că acele concursuri pentru 
„cel mai bun suporter"' au molipsit 
întreaga peninsulă scandinavă. Acum, 
un alt ziar din Oslo, „Dagbladet" a 
întreprins o anchetă în căutarea celui 
mai devotat suporter. După mai multe 
săptămîni el a fost găsit: numele 
lui este Ulf Oervill, în vîrstă de 48 
ani, pasionat suporter al echipei Bra- 
ge din Trondheim. De 30 de ani, Ulf 
Oervill a fost nelipsit la meciurile 
echipei sale favorite, fie că ea a jucat 
pe teren propriu sau în deplasare, 
l.a verificarea „actelor justificative" 
(biletele de intrare) s-a constatat că 
pasionatul suporter norvegian a lipsit 
la vreo... două meciuri, fiind bolnav. 
Totuși organizatorii au decis să-i fi» 
acordat premiul 1, oferindu-i posibili
tatea de a urmări (pe cheltuiala re
dacției Dagbladet) desfășurarea cam
pionatului mondial de fotbal din 
Suediq.

însuflețirea polonezilor 
fi-a fest suficientă în fața 

tehnicii și tacticii fotbaliștilor 
sovietici

Deci, în meciul decisiv dintre rej. 
prezentativele U.R.S.S. și Poloniei, e-i 
chipa Uniunii Sovietice a obținut vic
toria cu 2—0, calificîndu-se astfel în 
turneul final al campionatului mon
dial de fotbal. Scorul, cît și aspectul 
general al jocului a dovedit că fot
baliștii sovietici au fost superior’, ob-: 
ținînd o victorie pe deplin meritată. 
Cu excepția primelor 20 minute. în 
care polonezii au avut inițiativa, res
tul jocului a fost dominat de fotba
liștii sovietici care au jucat excelent 
demonstrînd un fotbal de înaltă va
loare tehnică și tactică. Jucînd foarte 
prudent în apărare cu Voinov și Netto 
retrași,_ tactica echipei sovietice era de 
a obosi adversarul, lăsîndu-1 să atace, 
■Iar să n-ajungă în poziție de șut. 
După 20 minute, echipa poloneză a 
cedat pasul, permițînd reprezentati
vei sovietice să treacă decisiv la 
contraatac. Strelțov și Ivanov au fost 
animatorii liniei de înaintare și cu 
toate că primul a fost accidentat (în 
min. 5 el a și părăsit terenul pentru 
cinci minute) excelentul inter stînga 
a[ echipei U.R.S.S. a reușit să deschi
dă scorul printr-un „șut rachetă" (ex
presia aceasta — foarte la modă — 
a fost folosită de radio-renorterul 
posturilor din R. D. Germana). Din 
echipa sovietică o impresie bună au 
lăsat Iașin, Netto și debutantul Ko-i 
valov, dar întreaga echipă își are me
ritul în această prețioasă victorie.

Polonezii au jucat cu multă însufle
țire, însă elanul și dîrzenia lor n-au 
putut întrece tehnica și stăpînirea de 
sine a jucătorilor sovietici. Portarul 
Stefaniszin, stoperul Koryr.t și mij
locașul Zientara, au făcut o partidă 
mare, oprind de nenumărate ori atacu
rile învingătorilor.

Cînd fluîeruî final al englezului 
Clough consemna că echipa U.R.S.S. 
este cea de a XlV-a echipă calificată 
în turneul final din Suedia, cei 
115.000 de spectatori din tribunele 
marelui stadion din Leipzig s-au ri
dicat în picioare și au aplaudat fre
netic victoria sovieticilor... In timpul 
acesta jucătorii echipei învingătoare, 
în frunte cu căpitanul lor Igor Netto, 
au fost purtați pe brațe! U.R.S.S. par
ticipă pentru prima oară la’ lupta fi
nală a celor mai bune 16 echipe din 
lume.

Al doilea meci 
al hocheiștilor sovietici 

in Canada
Echipa selecționată de hochei pe 

gheață a oralului Moscova și-a conti
nuat turneul în Canada, jucînd dumi
nică seara cu renumita formație Wind
sor Ulldogs (Ontario). Intîlnirea a pri
lejuit o luptă sportivă de o intensitate 
rară, încheiată cu un rezultat de egali
tate 5—5 (3—2; 2—0; 0—3). Deșt conduși 
;a un moment dat cu 5—2, hocae știi so
vietici au remontat acest handi—n, în
scriind 3 puncte în ultima par e a par
tidei prin Alexandrov, Cerepov ș. . zeli- 
zarov.

Marți seara, echipa orașului Moscova 
va întîlni în orașul Kitchener echipa 
Waterloo Dutchman, care a reprezentat 
Canada în 1356 la Jocurile Olimp.ee de 
iarnă și la campionatele mondiale tie la 
Cortina o’Ampezzo. (Agerpres).

GUTURAIUL STARTERULUI
In multe țări bîntuie epidew 

mia de gripă asiatică (zmrelejj

— Nu se poate spune că starterul 
nostru nu e un om practic. Face eco-. 
nomie de cartușe...

(Din „Nepsport’ Budspesțajț

Olimp.ee


MECIUL CIT TURCIA?
0 pledoarie pentru ch mai multe* întllniri internaționale de baschet

w

• Baschetbaliștii turci nu și-au dezmințit specialitatea de exe^lenți mistuitori ai 
batonului • B-avo! pentru atacul echipei noastre dar... ce facem cu apă

rarea? • Astăzi și mîine JChipa Turciei evoluează la Tg. Mureș
Cît de apreciate sînt partidele in

ternaționale de baschet în care apar 
echipe de valoare de peste hotare și 
cu cit interes urmărește publicul spor
tiv asemenea întreceri — mai ales 
cînd oaspeții se prezintă și cu avan
tajul ineditului apariției în țara noa
stră — a dovedit-o meciul de dumi- 
ncă seara dintre reprezentativele Ro
mîniei și Turciei, cînd sala Floreasca 
a lost luată pur și simpht cu asalt. 
Bine ar fi ca această dovadă a suc
cesului de atenție obținut de baschet 
să constituie un îndemn pentru orga
nizarea cît mai multor partide inter
naționale inter-reprezentative și de 
cOlect v.

• Cei mai buni baschetbaliști ai 
Turciei au L t o plăcută surpriză pen
tru spectatorii neștri. Buni tehnicieni 
— așa cum au renumele pe in regal 
continent — jucătorii turci au realizat 
adeseori acțiuni frumoase, au uovedit 
mai aies multă putere de luptă dind 
o adevărată lecție reprezentanților n-ș- 
tri asupra modului cum trebuie ac
ționat pentru dominarea panourilor. 
Ei s-au arătat deosebit de activi la 
acest capitol, mingile revenite dvt 
panou fiind urmărite de regulă de 3 
jucători. Așa se face că, în specia! în 
repriza întiia. reprezentativa Turciei 
a cîștigat majoritatea mingilor la a-

Tnîndouă coșurile. In general, însă, e- 
chipa Turciei a aruncat imprecis la 
coș. mai ales din acțiune. Foaia de 
arbitraj ne arată că din cele 74 de în
cercări ea a reușit doar 24. Iar la 
transformarea loviturilor libere a rea
lizat un procentaj sub 50 la sută (19 
încercări. 8 reușite). Tînărul jucător 
promovat in prima echipă — Tuncan 
Kabaner — are după părerea 
frumoase perspective. Ei poate rezolva 
într-un timp destui de scurt proble
ma unui pivot de concepție modernă 
de care echipa Turc ei duce lipsă.

• Așa cum ne arătam speranța în 
avancronică, partida cu Turcia a în
semnat pentru baschetbaliștii noștri 
o încurajatoare încheiere a unui se
zon foarte bogat și de bună amin
tire pentru echîp erii naționa'ei noas
tre fiindcă eî a fost punctat de o 
serie de performante răsunătoare pe 
plan european Victoria clară de du- 
m'nică seara a naționalei Romîniei 
scutește foarte mu!t asupra comenta
riilor privind scorul în sine sau evo
luția acestuia. De menționat în plus 
față de ceea ce s-a scris ieri ar fi 
buna coordonare a acțiunilor de atac, 
în taimul întîi în special. Aceasta a 
făcut să se ajungă d“ cîteva ori la faze 
de mare spectacol aplaudate „la scenă 
deschisă", din toată inima.de miile de 
spectatori. Avem o echipă C3re știe și

noastră
O minge a nimănui l Cucoț (Romi nia), Kabaner ș» Karatrelan (Turda) 

pricesc neputincioși batonul

poate să joace un baschet de prima 
clasă pe continentul nostru. Acesta 
este un adevăr verificat și din ce în ce 
mai de necontestat „Echipa Romîniei 
are de acum o faimă bună in toată Eu
ropa, ne spunea după joc arbitrul iu
goslav Ștefanovici. Interesant este insă 
că celebritatea nu i-au creat-o numai 
rezultatele ci și spectaculozitatea jocu
lui ei. Și In seara aceasta jucătorii 
romîni au creat momente de joc care 
le justifică renumele". Iată aprecieri 
care ne bucură desigur. Dar sîntem 
datori să amintim și de alte lucruri, 
mai ——*’ -------- ~~-----
este 
chiar 
lai te. 
deri.
ficientă în jocul de duminică și asta

puțin plăcute, asupra cărora 
foarte util să ne oprim. Poate 
mai necesar decît asupra celor - 
Este vorba despre unele scă- 

In printui rînd apărarea. Insu-

In preliminariile campiMatnlai mondial de fotbal

Adversarul Israelului va fi desemnat (totuși) 
tragere la

LAUSANNE (Agenwes). — Cmitet 1 
de organizare a campionatului m n- 
dial de fotbal, întrunit luni ia Lausanne 
sub președinția lui Thommon (Elveț a) 
a hotărît să ofere încă o șansă celor 
13 țări clasate pe locul doi in prelimi
nariile europene șl americane de a par
ticipa la finala campionatelor mondiale 
<lin 1958.

Comitetul ae organizare a acceptat 
propunerea delegatului c; d-american, 
Vilizio, de a include și țări e Americii

tragerea la sorți ce va de- 
2âversarul Israelului in me- 

final. Inițial această tragere la 
fusese rezervați numai echipelor

la 
pe

C.C.A. debutează mîine în „Cupa 
Campionilor Europeni"

• „Meciul cu Borussia la Dortmund se anunță foarte 
greu“ — este opinia jucătorilor bucureșteni • „Fr’ance- 
FootbaH" prezintă echipa Borussiei • Mîine se dispu

tă jocuri și la Amsterdam și Glasgow
Sorții au vrut ca, spre deosebire 

da Dinamo antri trecut, C.C.A. să 
debuteze în grandioasa competiție 
„Cupa Campionilor Europeni" în 
deplasare. Acest debut are loc mîi
ne, pe stadionul „Rote Erde“ (Pă- 
mîntul roșu) din Dortmund, în fața 
unei asistențe scontată la 40.000 de 
spectatori (capacitatea maximă a 
stadionului} și în compania echipei 
clubului Borussia, campioana R.F. 
Germane.

Acest debut se face fn condițiuni 
dificile.

JUCĂTORII ROMÎNI AU CUVIN- 
TUL

De peste hotare
• Cu prileju- Ca-Apio- 

ATI i KM natelor Braziliei desfă- 
M1 LL 1 lulvl șurate ia Rio de Ja

neiro, campionul olim
pic A. Ferreira da Silva s-a clasat pe 
primul loc la triplu salt cu rezultatul 
de 15,60 m. Atletul Gonceiro a cîștigat 
probele de 1^0 și 200 m. cu timpuri e de 
10,3 și respectiv 21,1 sec.

• Cunoscuta 
sovietică de 
T.S.K. M.O. a 
duminică într-

neu în R. D. Germană. Fotba.i; ii so
vietici vor susține mai multe întîlniri 
în compania echipelor germane.

FOTBAL
echipă 
fotbal 
plecat 

n tur-

Latine 
femna _ _ ____ _ __ __
ciul pentru al 16-lea loc vacant în turneul - ----- -
sorți . . ___  ___ __________________
clasate pe locul doi în cele 9 grupe eli
minatorii europene. Ca urmare a insis
tențelor federațiilor sud-americane s-a 
hotărît ca la tragerea la sorți ce va 
avea ioc la 15 decembrie în sediul FIFA 
din Zurich să participe în total 13 țări; 
Belgia. Rom.înia. Bulgaria, irlanda de 
sud, Tara Galilor, Olanda, Polonia, Spa
nia, Peru. Bolivia, Uruguay, Costa Rica 
și cea de a doua clasată în grupat a 
3-a (Trlanda de nord, Portugalia, Italia).

Secretarul general al FIFA, Gass- 
mann. a declarat după reuniune că pro
punerea Federației spaniole, care sugera 
ca adversarul Israelului să fie desemnat 
printr-un turneu intre echipele clasate 
pe locul do?, a fost respinsă. Comisia 
a apreciat că un astfel de turneu ar re
prezenta o competiție de mare anver
gură, un fel de campionat mondial în 
miniatură, a cărui importanță ar de
păși de departe scopul.propus: acela de 
a desemna un adversar pentru Israel.

Echipa care va 
la sorți șansa de 
baraj Israelul va 
(tur și retur) pînă

care... se strecoară printre ei.
(Foto: L. TIBOR)

nu trebuie să-i lase nepăsători pe ju
cătorii noștri. Desigur este splendid, 
este sublim chiar, să marcăm multe 
coșuri, cît mai multe coșuri frumoa
se. Dar dacă nu îți aperi zestrea cîș- 
tigată riști să treci în umbră chiar 
și după partide de mare spectacol. 
A doua deficiență a echipei noastre 
a fost aceea a „golurilor" de ritm. 
După perioade foarte bune, reprezen
tativa noastră avea momente de slă
biciune (generate, este foarte posibil, 
și de aerul destul de prost din sală 
datorită fumului de țigară), de con
fuzie. Aici intervine și problema omo
genizării lotului, astfel ca rezervele să 
se apropie mai mult de vatoarea ti
tularilor. încheiem cu un elogiu la a- 
dresa lui Folbert, redevenit adevăratul 
Folbert care, și duminică seara, ne-a 
demonstrat că rămîne unui dintre re- 
narcabilii jucători ai continentului. 
Novacek. Nedef Fcd>r și Niculescu 
I au secondct cu succes. i țt

• In continuarea turneului pe care 
H face în țara noastră, echipa Tur
ciei evoluează astăzi Ia Tg. Mureș în 
compania selecționate: de tineret, iar 
mîine, tot acoio, cu selecționata ora
șului sub numele de reprezentativa 
Istanbul. Ambele partide se anunță 
deosebit de grele pentru reprezentan
ții noștri care duminică s-au antrenat 
în comun victoria revenind echipei de 
tineret cu scorul de 72—57 (29—32). 
Amîndouă meciurile — care trezesc 
un mare interes 13 Tg. Mureș — vor 
fi arbitrate de cup'ul Veikey — Ste
fanovich

In mod normal, adică cu un efec
tiv complet și in ferma în care 
ne-am obișnuit s-o vedem, echipa 
noastră campioană, C.C.A. ar fi pu
tut disputa meciul de nume în ple
nitudinea mijloacelor sale. Dar, în 
ultimul timp, s-au ivit cîteva difi
cultăți destul de mari pentru a nu 
avea o influență asupra comportării 
și randamentului echipei militarilor. 
In primul rînd defecțiuni de lot In a- 
semenea condițiuni. destul de vitrege, 

,e normal ca jucătorii militari să pri
vească cu multă grijă prima lor întîl- 
nire din cadrul .Cupei Campionilor 
Europeni".

— „Meci foarte greu pentru noi, 
>dar și pentru Borussia — ne tnunea 
Constantin. Aș putea spune că ju
căm o carte mare: noi pentru a ne 
păstra șansele în jocul de 1a Bucu
rești, Borussia pentru a lua un a- 
vans cît mai liniștitor. Ne așteptăm 
că Borussia va ataca tare 
cep ut, dar sper — mai 
va reintra Apolzan — să 
rezultat cit mat strîns*.

„Dacă echipa noastră își 
mobiliza toate forțele și va juca 
tot calmul, am credința că

de Ia în- 
ales dacă 
facem un

va
I cu
vom 

obține un rezultat bun, într-un joc 
pe bună dreptate considerat drept 
greu de fot" — a completat mijlo
cașul Onisle.

— „Nu cunosc prea bine fotbalul 
din R.F. Germană — a spus Voi- 
nescu — dar din informațiile culese 
rezultă că deși mai tehnic, totuși 
păstrează caracteristici comune cu 
fotbalul din R.D.G.: forță, luptă a- 
tletică, multă combativitate. De a- 
ceea meciul este foarte greu, dar 
trebuie să țineți seama și de făptuit

PUNA TIRANA ÎNVINGĂTOARE

Tirana 25 (Radiogramă de la cores
pondentul nostru V. Kraja). —

Se apropie cea de a XlU-a aniver
sare a eliberării Albaniei. Pe tot cu
prinsul țării au loc numeroase mani
festații sportive în cinstea acestei mă
rețe sărbători a poporului albanez. Du
minică la Tirana, în cadrul unei mari 
festivități, s-a disputat și jocul de fot
bal dintre Puna Tirana (una din cele 
mal bune echipe albaneze) și Aripile So
vietelor din Kuibîșev. După un joc 
spectaculos, victoria a revenit fotbaliș
tilor albanezi cu 2—0.

EFTIMIE IONESCO

Turneu internațional 
de volei ia Belgrad

In zilele de 29. 30 
decembrie va avea loc 
mare turneu internațional de volei la 
care alături de echipe de club din 
Iugoslavia vor mai participa: Spar
tak Leningrad și Vasas Budapesta. 
In rîndurile echipei sovietice vor e- 
volua 8 maeștri ai sportului și 4 ju
cători din 
Budapesta 
aportul a 
parte din

Gazdele
Zelezniciar și O. K. Iugoslavia. Jocu
rile se vor desfășura în sala expozi
ției din Belgrad.

noiembrie și 
la Belgrad

1 
un

reprezentativa țării. Vasas 
beneficiază de asemenea de 
4 jucători care au făcut 
reprezentativa țării.

vor concura cu echipele

că întîmpinăm greutăți în alcătuirea 
formatei".
BORUSSIA — O ECHIPA GREA

Adăugăm la cele spuse de cei trei 
jucători militari că într-adevăr, Bo
russia este un adversar dificil prin 
caracteristicile jocului său. Revista 
franceză „FRANCE - FOOTBALL", 
vorbind despre echipa campioană a 
R.F.G., a scris: „Campioana Germa
niei occidentale, pentru a doua oară 
în doi ani, își datorește aceste suc
cese tehnicii sale, dragostei de joc 
și abacului său. Cei mat buni ju
cători ai săi: portarul Kwiatkow
ski. interul dreapta 
înaintaș 
Peters".

Deși 
russia 
clasamentului, 
manifestă o formă acceptabilă, to-, 
tuși își va disputa șansele 
toată ardoarea, folosind din plin 
avantajul terenului, al publicului 
propriu, precum și toate armele sale 
tehnice, tactice și ;— mai ales — 
atletice. Apărarea nu este imbata
bilă, dar atacul se anunță foarte 
periculos, prin maniera sa de ac
ționare (pe front larg și cu schim
bări de joc) 
trei „naționali" 
Schmidt.

I nfîlnirea va 
arbitri scoțieni: _. .. 
Paterson și F. Scott.

★
Tot mîine, mai au loc două 

ciuri în cadrul optimilor Cupei: 
Ajax-Wismut Karl Marx Stadt lai 
Amsterdam (în tur 3—1} și Ran- 
gers-F.C. Milan la Glasgow (pri
mul meci).

ULTIMELE VEȘTI DE LA DORTMUNDJ
Aseară, tîiziu, am vorbit la

fon cu antrenorul echipei CCA, IlWI 
SAVU, care ne-a transmis ultimele 
vești de La Dortmund :

„Am sosit cu bine la Dortmund.
In oraș există un interes enorm 
pentru joc. Echipa Borussia este foar] 
te simpatizată aici. Vremea este 
destul de bună. Doar ceața ne în] 
grijorează oarecum fiindcă, în noc] 
turnă, ea constituie indiscutabil un 
impediment. Echipa noastră a făcui 
un antrenament luni după amiază| 
dar la lumina zlei, căci nu ni s-a 
admis accesul pe stadion. Marți di-l 
mineață vom efectua ultimul antrel 

nament, ușor. Formația; BOROȘ—| 
DRAGOMIRESCU, ZAVODA II 
V. DUMITRESCU—ONISIE, BONE-I 
CACOVEANU, CONSTANTIN, aJ 
LEXANDRESCU, ZAVODA I, TAJ 
TARU. Jenei este accidentat. Sperăm 
să reușim un rezultat cît mai strînl 
deși improvizațiile din apărare ne! 
dau destule emoții. Băieții sînt ontij 
miști și calmi. Adversarii noștri âl 
terminat învingători partida de dil 
minică: 2-1 cu Hamborn. Ei vor faci 
marți dimineață, ca și noi, un usJ 
antrenament. Apoi ne vom vede] 
miercuri seara, la lumina reflectoare] 
lor în meciul debut pentru noi di] 
Cupa Campionilor Europeni." |

★ | 
MIINE SEARA, de la ora 20. URMAI 
RIȚI LA RADIO PE PROGRAMul 
I MECIUL BORUSSIA—CCA CRAI 
NIC REPORTER: DUMITRU îl 
NASESCU. . |

Kelbassa și

în actualul 
ocupă

Preissler, centrul 
extrema dreapta

campionat Bo- 
loc în mijlocul 

nu
un
și în general

cu

și prin forma celor
Kelbassa, Peters și

fi condusă de
J. A. Mowat, J.

trei 
W.

HM-

finii IMEHIDEIIEII EEFTIEI

cîștiga prin tragerea 
a întîlni în meci de 
susține două meciuri 
ia 2 februarie W58.

Turneul de scrimă de la Varșovia
TvJ-neul internațional de sabie de la 

Varșovia a luat sfîrșit duminici 
seara cu victoria echipei R. P. 
Ungare, care în ultimul meci a 
învins cu 13—3 echipa R. F. Ger
mane. Alte rezultate: Italia—Franța 
10—6; Franța—Polonia B 9—7; Italia—R.F. 
Germană 8—8 (italienii au cîștigat la tu
șuri). Clasament final: 1. R.P. Ungară 
5 victorii: 2. Polonia 4; 3. Italia 3: 4. 
Franța 2; 5. Polonia B. 1. 6. R.F. Ger
mană 1. (Agerpres)

Maria Pogorevici este pe cale să 
obțină un frumos succes la turneul 
zonal feminin de șah! O convorbire 
telefonică avută cu Krakowia ne-a 
adus o veste excelentă; după 8 run
de, fosta noastră campioană a tre
cut în frunte cu 6 puncte. Maria 
Pogorevici a cîștigat întrerupta cu 
Enevoldsen (din runda a 6-a) și a 
mai obținut apei alte două victorii: 
ia Ivanova și la Kertesz, fosta li
deră.

Pe locul doi în clasament se gă
sește acum poloneza Christina Holuj 
cu 5 puncte și o Întreruptă, iar a

treia este Kertesz cu 4 puncte și o 
întreruptă (dintr-un total de 7 par
tide).

Și cealaltă reprezentantă a țării 
noastre. Margareta Teodorescu, a 
reușit să urce în clasament. Ea se 
află pe locul 4—6, cu 3V2 puncte (și 
o întreruptă), la egalitate cu Iva
nova și Asenova. Teodorescu a în
vins pe Honsch și
întrerupta cu Eretova are o poziție 
egală. In clasament urmează Honsch 
și Litmanovics cu cite 3 puncte.

Asenova, iar in

Cum primele 3 clasate se ca 
fică pentru turneul candidatei or 
titlul mondial, este evident că șam 
le reprezentantelor noastre — și n 
ales acelea ale Măriei Pogorevici 
de a rămîne mai departe în corni 
tiție sînt considerabile. Maria Po| 
revici mai are de jucat cu Honsj 
Eretova, Altriehter și Holuj. Patl 
da aceasta din urmă poate fi de' 
sivă pentru primul loc în turnj 
Margareta Teodorescu i.. 
rele adversare: Bauman, 
vies, Hruskova-Belska și 
sen.

are următd
Litmai
Enevo
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