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Ștafeta Prieteniei Romîno-Sov.etice a trecut ieri prin Capitală

ieri după-amiază, în Piața Repu
blicii, au fost primiți într-un cadru 
festiv purtătorii Ștafetei Prieteniei 
Romîno-Sovietice care aduceau mesa
jele regiunilor Pitești, Ploești, Bucu- 
reșii și ale raioanelor Capitalei. Nu
meroși sportivi și activiști sportivi 
reprezentind colectivele și cluburile 
bucareștene au asistat, împreună ou 
components ștafetelor, la un miting 
sărbătoresc. Cu acest prilej delega
ții! regiunilor au dat citire mesajelor 
sportivilor, tineretului și oamenilor 
muncii din țara noastră crtre spor

tivii sovietici, mesaje care vor fi 
predate în ziua de 7 Noiembrie la 
punctul de frontieră Ungheni, solilor 
sportivilor sovietici. Vorbitorii au ară
tat dragostea fierbinte pe care o 
poartă tineretul rornîn pentru marea 
țară a socialismului victorios, precum 
și o seamă de realizări în muncă, cu 
care sportivii regiunilor respective au 
întîmpinat cea de a 41-a aniversare 
a Marii 
Octombrie.
vîntul tov. Petre Capră, președintele 
U.C.F.S. oraș București, care a adre-

Revoluții Socialiste din 
In încheiere, a luat cu-

Imediat după sosire, motocicliștii componenți ai ștafetei regiunii Pitești 
s-au aliniat și așteaptă momentul cind vor preda mesajul adus de ei celor 
ce-l vor purta mai departe, pentru a-l preda sportivilor sovietici.

(Foto; I. Mihăică)

actuala ediție a crosului de masă 
riSă întâmpinăm 7 Noiembrie11 

— un frumos succes

sat tuturor narticipanților In acea«*ă
l. rportantă manifestație sportivă un 
călduros salul.

După festivitatea de primire a șta
fetelor regionale a fost îmnîinat con
ducătorului ștafetei centrale mesajul 
către sportivii sovietici care va fi 
purtat în continuare de zece molo- 
cioliști. Ștafeta centrală va pleca 
astăzi de dimineață la ora 9 din fața 
U.C.F.S. oraș și va parcurge drumul 
către Ungheni trecînd prin -Focșani, 
(astăzi după-amiază la ora 16), Ba
cău (miercuri ora 11,30) și lași 
(miercuri seara). Pe parcurs, în aceste 
localități, vor avea loc primirile șta
fetelor din alte regiuni ale patr'ei 
noastre. Joi 6 noiembrie la ora 15,30 
se va desfășura la Iași un tntling 
urmat de concursuri și demonstrații 
sportive, iar vineri la or» 7 ștafeta 
va străbate ultima parte a parcursu
lui său pentru a ajunge în cursul 
aceleiași dimineți la Ungheni, unde 
într-un cadru solemn se va face pre
darea mesajului către 
vietici.
Sportivii cooperatori

Sîmbătă după-amiază, 
trolul din localitate a fost gazda unui 
roușit concurs de atletism organizat 
de colectivul sportiv Voința Ploești, 
în cinstea zilei de 7 Noiembrie. Au 
participat aproape 50 de tineri și ti
nere reprezentind cele 12 cooperative 
din craș. Cu acest prilej s-au remar

cat o serie de sportivi ca Elena 
Avădanci (coop. Steau-a Roșie), Elena 
Ghiță (Higiena), Silvia Stanciu (șc. 
LLC.E.C.O.M.) Mihail Ionescu, (Re
construcția), Toma Ion (Tehnometa!) 
etc.

In afară de concurs, atletul Vale
rin Jurcă a alergat 11,3 sec. pe 100
m. și a sărit 6,52 m. la lungime.

Florian Albu, corespondent

sportivii so

în înlracere 
stadionul Pe-

Compei'jie atletică școlară la 
Timișoara

Și

A fost alcătuita reprezentativa, 
de natație a Capitalei

— Oaspcfii sosesc astăzi cu un lot valoros —
Capul de afiș al evenimentelor spor

tive de Ia sfîrșitul acestei săptăniîni 
îi va forma fără îndoială întîlnirea de 
natație (înot, sărituri, polo pe apă și 
înot artistic) dintre selecționatele ora
șelor București și Budapesta. Vineri 
și s’mbătă, la bazinul acoperit de la Fio

fan, Sclimaltzer; 100 m. fluture: AI* 
Popescu, Șt. Kroner; 200 m. fluture^ 
Șt. Kroner, St. Ionesco; 100 m. spate\ 
Vqsiliu, Caminsclii; FEMININ: 100 mț 
liber: I. Rothe, I. Wăchter, V. Iurciucț 
400 m. liber: I. Wăchter, V. Iurciuc* 
100 m. bras și 200 m. bras: S. Iordan

Mihai Mitrofan in plin efort...
reasca se vor găsi, deci, față în față 
tinerii reprezentanți ai natației bucu- 
reștene cu înotătorii maghiari, repre
zentanți ai unei natații cu. veche tra
diție, foarte bine' cotată pe plan eu
ropean. In vederea acestei îrttîlniri. 
lotul echipei bucureștene a fost astfel 
alcătuit: MASCULIN: 100 m. liber: 
Voicu, Blajec; 400 ni. liber: Șt. Io
nescu, Mocanii; 100 m. bras: Mitro
fan, Al. Popescu; 200 m. bras: Mitro-

și H. Boieehovschi; 100 ni. fluturei, 
N. Ștefănescu și El. Bralu; 100 
spate: H. Țincoca, N. Ștefănescu.

SĂRITURI: băieți: A. Breja, A* 
Rolnian; fete: Etn. Lupu, V. Kele* 
men. 5

POLO: Mureșan, Ștefănescu, Zahan^ 
Bădiță, Blajec, Grințescu, AL Popes»-
•

(Continuare in pag. 3)

Duoă întîlnirea cu Turcia

Duminică dimineața s-a desfășurat ultima etapă din ediția 1958 a unei 
competiții tradiționale, mult îndrăgită de tineretul patriei: crosul de masă 
:„Să întîmpinăm 7 Noiembrie". Această mare întrecere sportivă, a cărei semni
ficație depășește cadrul pur sportiv al unei alergări pe teren variat, constituind 
de fapt o manifestare de masă a caldelor sentimente frățești ce ne leagă dc 
marele popor sovietic, s-a bucurat și în acest an de un frumos succes.

O sărbătoare a tineretului sportiv
...Un stadion frumos pavoazat. Con- 

curenți mulți, bine pregătiți, îmbrăcați 
în frumoase echipamente. Tribunele pli
ne de tineri și tinere, participanți din 
prima etapă, dornici să vadă cine va 
teși. învingător, cine se va putea mîndri 
cu,, titlul de echipă campioană a cro
sului de masă pe oraș sau raion... A- 
cestej sînt elemente care au cc/ntribuit 
la crearea cadrului sărbătoresc al fie
căreia. dintre întrecerile raionale și oră
șenești desfășurate duminică. Iar elanul 
tineretului în luptă pentru un loc cît 
mai bun, animația deosebită pe care 
f iecare cursă a produs-o în rîndul spec
tatorilor, au creat acel minunat climat 
de tinerețe și entuziasm, caracteristic 
marilor întreceri sportive de masă. La 
Ploești. unde Hipodromul orașului a 
găzduit întreceri dîrze, soldate cu vic
toriile echipelor Școlii profesionale de 
meserii (juniori). Voința (senioare) 
și Șantierul Te'.eajen (seniori), la Ora
șul Stalin, unde pe aleile de sub Tîrhpa 
s-au întrecut peste 200 concurențt, la 
Brăila, ca și în alte orașe ale țării, 
finalele raionale și orășenești ale cro
sului de masă au constituit un eveni
ment contrai, un prilej de manifestare 
a entuziasmului cu care tineretul în- 
tîrnpină ziua de 7 Noiembrie, o sărbă
toare a miilor de concurenți și a zecilor 
de mii
Crosul

au participat la finalele raionale 
orășenești, în Capitală crosul a 
avtrt o etapă intermediară: etapa 
raion. Fiecare cursă a prilejuit o 
trecere dîrză, iar sosirile au fost atit
de strînse. incit numai buna lor orga
nizare a permis stabilirea clacamentu-

sau 
mai

pe 
în-

La Timișoara, 13 echipe de fete
18 de băieți s-au întrecut înțr-un mare 
concurs atletic școlar închinat zilei de 
7 Noiembrie. Cele mai multe victorii 
le-au obținut reprezentanții școlii me
dii Nr. 10. O comportare meritorie 
au avut și echipele școlii de exploa
tare C.F.R., școlii medii Nr. 2 și șco
lii textile. Rezultate promițătoare au 
fost obținute în probele de 100 m. 
p'at (Kreiling 11,9 sec.), 1000 m. 
(Baciu 2:48,5), înălțime (Nedoni 1,70 
m.) și greutate (Brașovan 13,86 m.), 
la băieți și 500 m. plat (AtigMhiță 
1:25,3) și greutate (Lindacher 9,36 
m.), la fele.

Al. Gross, corespondent regional

Jocul cu Turcia a încheiat sezonul 
internațional pe anul în curs, al echi
pelor noastre reprezentative. Această 
ultimă confruntare internațională ne-a 
adus satisfacția unei victorii prețioase 
obținută în fața unui adversar care a 
dovedit progrese remarcabile pe plan 
tehnic-tactic — și în cadrul wnei com
petiții internaționale menite să devină 
una din cele mai populare și mai im
portant; în. fotbalul mondial: „Cupa 
Europei".

Dar, nu numai rezultatul final al 
întîlnirii cu fotbaliștii turci a consti
tuit uu cîștig pentru noi. Această par
tidă, ca și aceea cu R.P. Ungară, au 
contribuit și la alte succese foarte 
importante pentru activitatea fotba
listică și în special pentru orientarea 
noastră în problema selecționării și 
pregătirii loturilor reprezentative.

Cel mai mare succes îl reprezintă 
faptul că elementele tinere au cores
puns; unele mai mult, altele mai pu
țin, dar în general bilanțul este exce
dentar din r.ocst punct de vedere. A 
fost 0:1 adevărat un act curajos să 
introduci în prima reprezentativă șase 
jucători noi, alături de doi care abia, 
își făcuseră debutul, și alături de 
numai trei internaționali cotișacrați,

(Toma, Constantin și Tătaru). Aceas* 
ta înseamnă că ne putem bizui pe ca-» 
litățiile și valoarea tinerilor jucători} 
că trebuie mers mai departe pe acest 
drum, aducînd în loturile reprezenta» 
tive și alte elemente valoroase din 
cele numeroase care activează în în-» 
treaga țară. Colectivele și cluburile» 
sportive au datoria să urmeze aceeași 
orientare sănătoasă, în primul rînd el» 
pentru că pregătirea și perfecționarea 
fotbaliștilor se face aici, 
și în colective sportive.

Exemplul, elocvent, al 
noastre de fotbal, care a
menea inițiative îritr-o activitate da 
mare răspundere cum este aceea a 
echipelor reprezentative, trebuie să 
constituie o pildă pentru echipele 
noastre de categorie republicană.

Un cîștig deosebit îl constituie des»

P. GAȚU (

1

ia cluburi

federației 
luat ase»

(Continuare in pag. 5)

de spectatori.
de masă — poartă de intrare 

în atletism
deosebire de restul țării, unde 

primii clasați în întrecerile pe colectiv
Spre

(Continuare in pag. 2)

L/rta din ocaziile ratate de înaintașii noștri in partida cu Turcia. Diruilescu (nr. 9) deși in poziție c, ară, 
trage totuși pe lingă poartă. Apărătorii oaspeți, printre care remarcăm prezența interului Kadri (nr. 10) in 
stingă — (dovadă că echipa turcă a pus accent pe apărare) urmăresc faza fără posibilitatea de a interveni. 

a r- • -2. ~' (Foto; L Mihaica}
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Actuala ediție a crosului de masă 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie44 —1 

un frumos succes Și-au îndeplinit angajamentul
(Urmare din pag. 1)

ti exact. De altfel, trebuie spus că. 
ub toate aspectele, organizatorii și-au 
Scut pe deplin datoria! Sosirile strinse 
u fost o caracteristică în toate cele 
atru probe disputate și cu atît mai 
are este meritul tinerilor Constanța 
ană, (raion T. Vladimirescii) elevă la 
:<>a.!a medie nr. 16, Mihai Pleșa (ra- 
>n Lenin), muncitor la Combinatul 
odigrafie „Casa Scînteii", Florica Stă- 
escu (raion Grivița Roșie), elevă și

Dregatiri în vederea sezonului
sportiv de iarna

Iarna se apropie. Activiștii sportivi 
U acest lucru iar urmarea este că, 
majoritatea regiunilor, se fac pre- 

îtiri pentru a se asigura posibilita- 
a continuării activității sportive, în 
Spui sezonului de iarnă. „Baronie- 
11“ intensității pregătirilor îl consti- 
lie corespondențele tratînd această 
mă, ce ne sosesc la redacție.
ORAȘUL STALIN. La sfîrșitul săp- 
mînii trecute o comisie formată din 
diviști ai consiliului regional 
.G.F.S. și sportivi fruntași s-a de- 
asat în Poiană, pentru a constata 
area piftiilor și a trambulinei de să- 
uri. S-a văzut că este nevoie de unele 
imenajări care să permită îmbună- 
țirea condițiilor de întrecere în spor- 
rile de iarnă. Ca urmare, chiar săp- 
hîna aceasta vor începe lucrările, 
ntru a se asigura pîrtii necesare ce- 

■ două centre de tineret, organizate 
• clubul sportiv școlar, s-a por- 
- prin muncă voluntară, la amena- 
■ca unei noi pîrtii care, împreună

„pîrtia tineretului", să permită o 
livitale susținută.
PLOEȘTI. Corespondentul Florian 
bu ne-a telefonat pentru a ne anun- 
că în orașul „aurului negru" se fac 
tense pregătiri în vederea sezonului 
: iarnă. La stadionul Petrolul s-a 
•minat zugrăvirea exteriorului și s-a 
cut la amenajarea încăperilor de sub 
ibune. Sînt pregătite pentru începe- 
i activității sălile de box și g'im- 
stică, la fel ca și instalațiile sani- 
■e.
O deosebită grijă se acordă la co- 
etiviil Voința echipamentului și ma- 
rialelor sportive de iarnă. Magazine- 
1 Gh. Iliescu a inventariat acest 
atcrial și echipament, l-a recon- 
ționat și... l-a așezat în rafturi, gata 
ntru a fi folosit...
PETROȘANI. O scrisoare sosită re- 
rt de la corespondentul AL Rovența 
i face cunoscut că studenții* Institu
ții de Mine din Petroșani desfășoa- 

o frumoasă activitate în vederea 
igurăriî posibilităților de practicare 
sportului în timpul iernii. Ei ajută 

repararea materialelor, a echipa- 
■ntului și muncesc voluntar la rea- 
naiarea pîrtiilor de la poalele Pa-

Spartachisda fetelor 
la Craiova

Zilele trecute a avut loc la Craiova 
ipa regională a „Spartachiadei fe- 
lor“. Organizarea acestei competiții 
prilejuit o adevărată sărbătoare 

ntru cele 600 tinere sportive din 
jjiune. Cu acest prilej au avut loc 
treceri de atletism, handbal, volei 
tir.

REZULTATE TEHNICE: Atletism: 
m. junioare: Maria îoaneș (Tg.

i) 11,6 sec.; 100 m. senioare : Teo- 
ra Roth (oraș Craiova) 13.9 sec, ; 
ălțime junioare: Cornelia Voinea 
taș Craiova) 1,25 m ; înălțime se
nare: Jeana Neagu (oraș Craiova) 
54 m ; disc junioare : Anne Marie 
achsmann (oraș Craiova) 28,89 m. 
TIR : Junioare: Doina Slănescu 
laracal) 49 p; senioare: Lidia Mi
ll (raion Craiova) 46 p.
HANDBAL: Clasament general. 1. 
Jupa orașului Craiova. 2.’ Corabia.
Tg. Jiu.

VOLEI : 1. Echipa orașului Craîc- 
. 2. Tg. Jiu. 3. Corabia

ROMI CA SCHULTZ 
corespondent

SPORTUL POPULAR
!£■ *3 m

A. Atarinaș (raion T. V.Ladimirescu), 
muncitor la Flacăra roșie, care, avînd 
de înfruntat adversari bine pregătiți, 
au știut să-și dozeze eforturile de așa 
natură incit să se claseze pe primul loc 
în probele respective. Explicația acestei 
bune pregătiri am avut-o stind de vor
bă cu unii dintre concurenți. A. Marinaș 
de exemplu, are 26 de ani și lucrează 
ca muncitor curelar la fabrica Flacăra 
roșie. Interesant este că, deși muncește 
la confecționatul mingilor de... fotbal, 
are o deosebită pasiune pentru atletism.

ringului. Printre cei care au adus o 
contribuție deosebită la aceste acțiuni 
se află studenții Anton Baca, O. To- 
rnescu, Vlad Gruia și alții.

Asemenea vești ne-au mai sosit din 
diferite alte centre ale țării. Se obser
vă pretutindeni grija pentru pregătirea 
condițiilor materiale de desfășurare a 
activității sportive de iarnă. Remarcăm 
însă că știrile sosite se referă mai 
mult la inițiative locale, ale cluburilor 
și colectivelor sportive și mai puțin 
la acțiuni pe orașe sau regiuni, la ini
țiative cu caracter organizatoric. Con
siliile raionale, orășenești și regionale 
UCFS au datoria de a se preocupa și 
de alte aspecte ale pregătirilor în ve
derea iernii, cum ar fi de pildă învio
rarea activității comisiilor pe ramură 
de sport cu activitate în timpul sezo
nului rece.

Atletismul se bucură de mare popularitate la colectivul sportiv „Afe- 
talo-sporl". lată, in fotografie, un aspect de la un concurs de atletism orga
nizai in cinstea zilei de 7 Noiembrie.

Succesele de prestigiu obținute în 
ultimul timp de reprezentativele noa
stre naționale în diferite întreceri 
internaționale se datoresc — în mare 
măsură — intensei munci de instruire 
desfășurată în cadrul cluburilor spor
tive. Este cunoscut faptul că de 
modul în care se desfășoară proce
sul de instruire în secțiile pe ramură 
de sport depinde calitatea rezultatelor 
obținute de formații și sportivi. Nu 
este posibilă ridicarea nivelului teh
nic și tactic fără o muncă temeinică 
în secțiile pe ramură de sport și nu 
poate fi vorba de un progres în acti
vitatea sportivă de performanță fără 
o perfecționare tehnică și tactică. 
Ridicarea nivelului calitativ al spor
tivilor și echipelor noastre va duce 
firesc la creșterea nivelului dispute
lor . din cadrul campionatelor repu
blicane și evident la îmbunătățirea 
jocului reprezentativelor noastre na
ționale.

Ținînd scamă de aceste importante 
sarcini de instruire care stau perma
nent în fața cluburilor sportive, ne 
vom ocupa în materialul da astăzi 
de o serie de elemente care compun 
această activitate și asupra cărora 
recenta consfătuire organizată de 
U.C.F.S. cu cluburile sportive a in
sistat în mod deosebit.

ATENȚIE DEOSEBITA 
LA ACTIVITATEA PRACTICA

DE INSTRUIRE

In cadrul celor 40 de orc de lucru 
săptămînal, antrenorii trebuie să des
fășoare 16—18 ore de instruire prac
tică. Este necesar ca în cadrul pro
cesului de instruire să se pună un 

„Cu toate că am o vîrstă la care este 
cam tîrziu să începi activitatea spor
tivă, vreau totuși să mă dedic alergă
rilor pe teren variat", ne-a declarat el. 
Tot mai multi tineri privesc crosul de 
masă ca pe o poartă de intrare în atle
tism și acest fapt explică — în bună 
parte — atenția și grija cu care s-au 
pregătit.

O reflectare a succesului etapei 
pe colectiv

Finalele pe oraș și raion ale crosului 
de masă pe echipe „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie" au constituit un categoric 
succes. Și dorind să vedem în ce mă
sură acest succes reflectă totodată par
ticiparea masivă la prima etapă — pe 
colectiv — am anticipat operațiile sta
tistice care succedă, normal, asemenea 
competiții și am întreprins un sondaj 
printre activiștii consiliilor raionale 
U.C.F.S. din București. Rezultatul a 
fost concludent: în raionul Stalin au 
fost 18.000 participant, în raionul Tu
dor Viaditntresou,—aproape 15.000, în 
raionul N. Băkescu — aproape 11.000. 
In total, pe Capitală, au participat a- 
proape 80.000 de concurenți la etapa pe 
colectiv a crosului de masă. Ținînd 
seama de interesul pe ca-re-1 trezește 
în mod obișnuit această mare compe
tiție în toate regiunile tării, putem să 
ne exprimăm convingerea că pretutin
deni succesul primei etape a fost la fel 
de important. Este un lucru deosebit 
de îmbucurător și el demonstrează că 
aprecierea de care se bucură crosul de 
masă „Să întîmpinăm 7 Noiembrie" în 
rîndul tineretului patriei noastre este 
crescîndă, că această competiție joacă 
un rol important în mișcarea noastră 
sportivă, angrenînd mase largi în prac
ticarea alergărilor pe teren variat.

(Foto: B. Ciobani)
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accent deosebit pe individualizarea 
antrenamentelor. Această individuali
zare se poate face în mod științific 
(așa incit să permită atingerea unor 
rezultate constante, de durata) numai 
prin cunoașterea amănunțiră a parti
cularităților funcționale aic organis
mului și in primui rind cefe ale sis
temului nervos. Deienninarea acestor 
particularități trebuie făcută în stiîn- 
să colaborare cil medicul sportiv.

In restul timpului, antrenorii tre
buie să afecteze orc de pregătire 
în vederea antrenamentului, planifi
care, organizare și ședințe în cadrul 
clubului și la colegiu! de antrenori. 
Ei au datoria să pună toată seriozi
tatea și puterea lor de muncă în 
scopul realizării unui proces de in. 
struire cit mai științific fundamentat, 
cit mai apropiat de necesitățile spor
tivilor.

PLANIFICAREA MUNCII

Metoda de bază a muncii de in
struire este planificarea. In practică 
unii dintre antrenori — este drept, 
din ce în ce mai puțini -- nu țin 
seamă de importanța planificării so
cotind-o „birocrație". Este clar însă 
că fără documente de planificare nu
poate fi urmărit un țel ce trebuie 
atins de-a lungul unei perioade mai 
îndelungate,

Alexandru Buruian?) responsabilul 
grupei sportive „Mecanica nouă" 
privi mirat pe cel c>e intrase. ,,Ce l-o 
fi adus oare pe moș Tudor la noi?"

Dar n-apucă să-și termine firul 
gîndurilor, că tovarășul Tudor Con
stantin, în vîrstă de... 74 ani, i se 
adresă :

— Tovarășe Buruiană, de jucat 
șah, joc. Cind se întrec sportivii 
■noștri sînt prezent. Atunci, de ce să 
nu intru și eu în rîndul lor ?

Nedumerit, responsabilul sportiv îl 
întrebă la Ce se referă.

— Fi, că doar nu e așa de greu 
de înțeles. Iacă, vreau să mă înscriu 
și eu la sport, ori — și .deodată, gla
sul îi prinse o undă de tristețe •— 
dacă nu mai sînt tinăr nu se poate ?

— Cum să nu, moș Tudcr? Te pri
mim cu plăcere. Ce. dumneata ești... 
băirin? îi răspunde Al. Buruiană. 
Și-apoi, citi tineri n-au învățat de la 
dumneata cum se joacă șah ?...

Așa a devenit membra al U.C.F.S. 
moș Tudor Constantin. A comple
tat adeziunea* a plătit taxa de în
scriere și a primit carnetul de mem
bru al U.C.F.S. Numărul carnetului 
său: 1369. Sportul preferat: șahul.

Cîji muncitori, atîția membri 
în U.C.F.S.

Cu asemenea oameni inimoși, apri
gi susținători ai spori ului, a reușit 
grupa sportivă „Mecanica nouă" să 
devină fruntașă pe colectiv la în
scrierea membrilor în U.C.F.S. I.a 
numai trei luni de h reorganizarea 
colectivului sportiv „Metcdo-Sport" 
și deci, de la înființarea grupei 
sportive, întregul efectiv al coopera
tivei era înscris în U.C.F.S./ 279 
muncitori și tot atiția sportivi! Așa 
stind lucrurile, n-a mai încăput 
,,discuție" in privința fruntașei. în
trecerea inițiată de colectiv a fost 
ciștigată detașat de grupa sportivă 
„Mecanica nouă". Munca lentuziastă 
a responsabilului Al. Buruiană, a lui 
Alexandru Aller, membrii î:t biroul 

grupei și a altor pasionați muncitori 
sportivi a dat roade minunate. Și 
nu mimai în privința înscrierilor. 
Cotizațiile ’ sînt plătite Ia zi, p'rti- 
c'purca la acțiunile colectivului es'e 
fructuoasă, ca și la diferitele compe
tiții ce se desfășoară aici pe tot 
timpul anului.

A crescut simțitor număra! 
celor ce fac sport

înainte de reorganizare, co’ectivul 
sportiv ,,Metalo-sport" număra 1959 
membri, dintre care numai 372 cu 
cotizația plătită. Azi, la 10 luni de 
la reorganizarea sa, numărul munci
torilor atrași în activitatea sportivă 
este de : 3.111 dintre care 1.284
cu cotizația la zi, iar restul cu cîte 
o lună sau două restanță. Plăcut

In planificarea procesului pedago
gic de antrenament sportiv este ne
cesar să se țină seama de următoa
rele cerințe: a) să fie simplu; b) 
să se îmbine planurile pe termene 
scurte cu cele pe termene lungi ; c) 
să se prevadă îndeplinirea la timp 
a obiectivelor; d) la întocmirea pla
nurilor să existe colaborare între an
trenor și sportiv.

Ținînd seama de -aceste cerințe se 
va trece la : 1. Stabilirea obiective
lor ; 2. Precizarea verigii Mundamcn- 
tale, adică a elementului (elemente
lor) asupra căruia cade accentul în 
perioada respectivă ; 3. Selecționarea 
mijloacelor de realizare a obiectivelor.

Planificarea procesului pedagogic 
de antrenament sportiv se concreti
zează în următoarele planuri: I. Pla
nul anual; II. Planul de muncă pe 
etape; III. Conspectul de lecție.

i
COLABORAREA MEDICULUI 
SPORTIV CU ANTRENORII I

Priptr.o greșită înțelegere a rolu
lui medicului sportiv în activitatea 
sportivă, acesta este folosit adesea 
numai în scopul de a trata diferitele 
maladii ale sportivilor sau de a con
tribui fa însănătoșirea acestora, dacă 
eventual, au suferit accidente. Unii 
anțrcnori nu văd in medicul sportiv 

surprinși de aceste realizări pe drt» 
mul atragerii a cît m'ai multi oameni 
ai muncii în sport, ani . întrebat pe 
tovarășul Mircea Stăncuiescu, tehni
cianul colectivului, eum au reușit ca 
într-un tiimp aproximativ scurt să cu-; 
prindă atiția oameni în activitate^ 
sportivă.

„Campionatele de casă"— 1
...pe care le organizăm între cele 

două Sparlachiade ale Tineretului
— ne-a răspuns acesta — sînt cele 

ce ne-au adus un mare număr de 
membri în U.C.F.S. In prezent avem 
campionate de casă la 6 discipline 
sportive: fotbal, volei, șah, tenis de 
masă, popice și turism. Ia volei sînt 
angrenate 32 echipe, la fotbal 12, la 
popice 19 și așa mai departe. Cro
surile de mulse ..Să întîmpinăm 1 
Mai" și „Să întîmpinăm 7 Noiembrie' 
sînt, de asemenea, competiții care se, 
bucură de multă popularitate în rin- 
duri'e muncitorilor noștri. Numai la 
crosul de toamnă din acest an ad 
luat startul peste 4/101 muncitori; 
iar dintre aceștia, sintem siguri că 
cei ce nu sînt încă membri ai U.C.F.S.' 
vor deveni în curind. Așa-i la noi. 

' Cine calcă pe stadion, îndrăgește 
sportul și nu se mai desparte de el",

...Și munca entuziaștii a activiștilor 
obștești

Această af’rrrfație ne aparține. E 
este pe deplin justificată. Nenmiiă- 
rajlf activiști obștești printre care Eu
gen AFlialy, responsabilul grupei sportf-/ \ 
ve „Metalica", Gii. Pălășan, secre
tarul organizației U.T..M. din aceeași 
cooperativă. Ion David, responsabi
lul cu problemele organizatorice și 
președintele comisiei GMA, Frederi
ka Fekete, vicepreședinta cooperativei 
„Artă și precizie", responsabila sec
ției dc popice, președinții de coope
rative Cornel Popa (Mecanica nouă) 
și Ion Răchită (Presajul), responsa
bilii de grupe Ovfdfu Vasileson (Pro
gresul Metalurgici), Aurel Constan- 
t'novci (Presajul), I. Pașcanii (Ra
dio Progres), Mariă Crixertt (Arte- 
met) și niulți alții, au sprijinit con- 
t’htiu acțiunea de înscr'e'e a mem
brilor în U.C.F.S. Temeinic sprijiniți 
de tovarășul Dumitru Bobei, vicepre
ședintele ■ Uniunii Metal-Chimie, și 
președinte al colectivului sportiv, ei 
au sfat multe ore printre muncitori, 
au d'scuteț cu ei, le-au explicat cil 
răbdare cît bina ie aduce practicare' 
sportului. Iar munca for a .fosf, dup, 
cum ‘se vede. îifcuminată ci; sudees.1 
3.111 membri în t'.CF.Ș., adică, 
'îndeplinirea angajeunentiilui pe care 
colectivul și l-a luat. Completați 
„amănuntul" că acest angajament a 
devenit faptă .cu două luni înainte 
clc termen și veți spune ca și noi: 
munca e.ituzastă a activiștilor ob
ștești de aici merită toată lauda.

ELENA MATEESCU

un colaborator în orientarea științi
fică a precesuftii de antrenament. 
Este adevărat însă că nici medicii 
sportivi nu vin totdeauna din proprie 
inițiativă să-și dea aportul ia instrui
rea sportivilor.

In mișcarea de cultură fizică si 
sport din țara noastră rolul medi
cului sportiv este foarte important. 
EI trebuie să ajute antrenorul Ia sta
bilirea capacității dc efort a orga
nismului sportivului, Ia depistarea 
particularităților funcționale. De ase
menea, medicul sportiv este dator să 
urmărească procesul de antrenament 
pentru a putea stabiii o seric de con
cluzii importante în ceea ce privește 
evoluția sportivului.

Cu ajutorul medicului sportiv se 
pot determina : calitatea și cantitatea 
efortului de antrenament ața îneît 
să corespundă particularităților func
ționale ale organismului și necesității 
de perfecționare a lor; riimu! ședin
țelor de antrenament; verificarea 
efectului în timp pe care îl are an
trenamentul asupra organismului (de- 
p'starea din timp a pericolului de 
supra-antrenament).

lată pentru ce este necesară strinsa 
colaborare a antrenorului cu medicul 
sportiv.

★
Importantele sarcini de instruire 

pe carele au de îndeplinit cluburile 
sportive necesită o muncă continuă, 
susținută, o perfectă colaborare între 
rportivi și antrenori. Temeinica acti
vitate din cluburi creează sportivilor 
noștri premizele afirmării interna
ționale. -



0 problemă " 
ia ordinea zilei

.............. - -- . -. .j
• In ce condiții, se poate face patronarea? Despre o atitudine a clubului Rapid sau». între vorbă și 

faptă • Ce așteaptă cluburile noastre ?

' O problemă la ordinea zilei în 
sportul nostru școlar este aceea a 
patronării colectivelor sportive șco
lare de către alte cluburi sau colec
tive sportive.

Mult timp, recrutarea elevilor în 
cluburi sau colective sportive (sindi
cale. militare, cooperatiste, studen
țești) s-a făcut întîmplător. Din di
ferite școli, cluburile sau colectivele 
atrăgeau cîțiva sportivi de valoare, 
cu care înjghebau echipele de juniori 
sau de copii. Se manifesta un total 
dezinteres față de celelalte laturi ale 
activității sportive din școlile respec. 
tive. față de educarea într-un spirit 
sănătos a membrilor proveniți din 
școli.

Printr-o serie Ce instrucțiuni ela
borate în vara acestui an. M.I.C., 
Consiliul General al U.C.F.S. și C.C. 
al U.T.M. au reglementat și această 
problemă. Astfel, în localitățile unde

Actualitatea
Up.m resîar.jier: campionatul de 

baschet
Campionatul școlar do baschet so află în 

phna dos*u3ursro. Este vorba do ediția 
1957-1958, deoarece ediția corespunzătoare 
noului an școlar va începe abia în ianuarie.

In Capitala își disputa cu multă ardoare 
întîioîatoj 12 echipe de băieți și 10 do fete. 
S-au desfășurat pînă în prezent trei din cele 
cinci etape ele întrecerii. O comportare ra- 
marcabită au avut în meciurile de pînă acum 
echipele școlilor medii nr. 11-Dimitrio Can- 
temir (prof. E. Klosovski), nr. 20 - Gh. Șin- 
cai (prof. V. Tibccu), nr. 35 (prof. V. Dăs- 
că.’escu), nr.l-N. Băkoscu, nr. 7-1. L. Cara- 
giale și nr. 12-Spiru Haret, la băioji, și nr. 
22-Gh. Laser (pref. Elena Busuioc), nr. 35 
(prof. Șîefania Dinescu) și nr. 12 (prof. Toma 
Pușpurică) la fele.

Finalele comneîiției, care vor desemna 
echipele campioane școlare de baschet pe 
anul 1957—53, se vor desfășura la 21-23 
noiembrie la Tg. Mureș.

Concursuri atletice școlare
Consemnăm cu satisfacție faptul că dintre 

veșîilo care ne sosesc din școli, cea mai marc» 
parte vorbesc despre întreceri atletice șco
lare. Acest lucru urată că cei mai mulți 
dintre profesorii noștri de educație fizică în- 
îeleg locul primordial care revine atletismu
lui i:i sportul școiar și acordă atenția cuve
nită acecteî discipline do bază.

Concursurile atletice au stat în această 
-perioadă si în centru! preocupărilor șco
lilor sportive de elevi. La Araci din iniția
tiva și cu sprijinul școlii sportive do elevi 
s-a desfășurat o mare întrecere la care au 
luat paria pesîe 500 de elevi și eleva do la 
șase ș~oTî din oraș. O cupă primită do la 
Federația de atletism a fost pusă în joc și va 
revoni școlii care pînă în 1965 va cuceri do 
cele mai muîte ori locul I în acest impor
tant concurs școlar de toamnă. In acest an 
lupta a fost extrem do strînsă, după cum 
rezultă și din clasament : 1. S.M. 1-220,5 p; 
2. S.M. 6-203 p; 3. S.M. 3-199,5 p; 4. S.M. 
2-163 p.

Și școala sportivă de elevi din Reșița, care 
funcționează pe lîngă școala medie mixtă 
din oraș, a organizat un concurs de atle
tism pentru elevii ciclului II ai școlilor ele
mentare. Numărul concuronților (250) a în
trecut orice așteptări. Pe 40 dintre cei mai 
taleittați copii, antrenorul de atletism Pă- 
truică i-a și înscris la școala sportivă da 
elevi.

M toi scoală a avMto iwilB
Scurt raid prin trei școli din Capitală

In calendarul competițional școlar, 
campionatele republicane ale elevilor 
ocupă locul cel mai important. Anul 
acesta, programul campionatelor — 
ajunse la cea de a X-a ediție — cu
prinde 9 discipline sportive, dintre 
care șahul și oină — pentru prima 
oară.

Succesul campionatelor școlare de
pinde în bună măsură de felul cum 
este organizată prima etapă, etapă pe 
clase și pe școală. Este firesc să fie 
astfel : aceste competiții ale elevilor 
sînt, în primul rînd, întreceri cu un 
larg caracter de mase. Scopul lor 
principal este deci de a răscoli masa 
elevilor, de a atrage noi și noi prac- 
ticanți activi ai sportului.

După cum se știe, în perioada ac
tuală — a primului trimestru din 
anul școlar — calendarul campiona
telor a prevăzut să fie dat „startul" 
în patru discipline sportive: gimna
stică, handbal, oină și șah. Conform 
datelor din calendar, la ora actuală 
trebuia să fie deja încheiată etapa 
pe școală la handbal, oină și șah. 
Secția de învățămînt a Capitalei a 
hotărît însă decalarea acestor date 
ale primei etape, după cum urmează : 
oină și șah pînă la 7 noiembrie; 
handbal pînă la 30 noiembrie. Acea
stă măsură permite școlilor în care 
din motive obiective nu s-au putut 
desfășura la timp întrecerile primei

Patronarea școlilor de către cluburi 
sau colective sportive

există colective sau cluburi sportive 
sindicale, militare, cooperatiste sau 
studențești, ce dispun de baze mate
riale corespunzătoare și de antrenori 
cu calificare superioară, care pot asi
gura paralel cu instruirea tehnică și 
îndrumarea educativă a elevilor, ace
ste colective sau cluburi pot primi 
de la secțiile de invățămînt și cul
tură aviz favorabil pentru a lua în 
patronare școli in care nu există 
condiții materiale corespunzătoare 
pentru activitatea sportivă.

Patronarea se face în anumite con
diții, dintre care deosebit de impor
tantă este următoarea : colectivul sau 
clubul care patronează este obligat 
să sprijine activitatea sportivă a șco
lii, punînd la dispoziție antrenori ca
lificați pentru anumite ramuri de 
sport și bazele materiale de care dis
pune (terenuri sportive, echipament, 
materiale etc.). Baza materială se va 
asigura în permanență pentru activi
tatea a 20% din efectivul școlii (cls. 
V—XI)

Cum flînt transpuse în viață aceste 
îndrumări ? In Capitală, secția de 
învățămînt a fixat o listă cuprinzînd 
nu mai puțin de 17 școli medii din 
rîndurile cărora cluburile și ’colecti
vele sportive își pot alege școala pe 
care să o patroneze.

Dar, spre surprinderea generală, 
cluburile nu prea dau curs acestei 
invitații. Clubul Rapid, de pildă, a 
cerut cu mare insistență să i se dea 
în patronare școala medie Aurel Vlai. 
cu, școală cu puternice tradiții spor
tive. Și școala „Aurel Vlaicu" a fost 

Patru partide, patru victorii / Piuă acum echipa de baschet a școlii 
medii „Dimitrie Cajdetnir“, fruntașă în campionatul școlar al Capitalei, emite 
pretenții justificate pentru calificarea în turneul final de la Tg. Mureș. Dar 
mai sini multe formații redutabile, care aspiră la titlu. Deci ritmul antre
namentelor trebuie să na slăbească nici o clipă. După cum se vede...

(Fotq: I. Mihăică)

etape, să treacă de urgență Ia orga
nizarea lor.

Intr-o vizită făcută la școlile me
dii „Zoia Kosmodemianskaia", „Aurel 
Vlaicu" și școala cu limba de predare 
germană din Capitală, am căutat să 
aflăm cum stau lucrurile în ceea ce 
privește campionatele republicane.

La școala „Zoia Kosmodemianska
ia" am întîlnit un grup de eleve care, 
pe terenul din curtea interioară, se 
antrenau la handbal. Erau eleve din 
clasele a X-a și a Xl-a care făceau 
parte din echipele claselor respective. 
„Handbalul este tînăr la noi în școa
lă, ne spunea profesoara Ortansa 
Nicolau, dar de cînd avem noul te
ren, promite să ia un puternic avînt. 
N-am organizat încă întrecerile înter- 
clase, deci amînarea datelor din pro
gram ne prinde foarte bine".

O surpriză plăcută ne-a întîmpinat 
la școala medie „Aurel Vlaicu" : din 
inițiativa tov. prof. Nicolae Duțescu. 
sportul nostru național, oină, a în
ceput să fie răspîndit printre elevi. 
Pregătirile în vederea primelor între
ceri sînt în toi. Deocamdată, elevii 
sînt încă ia „abecedarul" cinei, dar 
după sîrguința pe care o dovedesc 
la antrenamente, îndreptățesc speran
țele profesorului de a vedea echipa 
școlii printre primele trei din Capi
tală. Se antrenează cu asiduitate și 
gimnaștii și gimnastele școlii, îndru
mați cu atenție de profesoara Coca 

repartizată clubului Rapid. Dar secția 
de învățămînt nu a primit încă nici 
o adresă oficială din partea clubului, 
contractul de patronare nu a fost 
încă încheiat. In acest timp, activi
tatea sportivă a elevilor are de su
ferit : ei nu se pot duce la Clubul 
Sportiv Școlar și nici în altă parte 
deoarece... VOR FI membri ai clubu
lui Rapid. Dar cînd se va întîmpla 
asta ? Acțiuni efective în privința pa
tronării au întreprins doar C.C.A., 
Cetatea Bucur, Olimpia și Progresul. 
Atît. Ce au de gînd celelalte cluburi, 
colectivele sportive mari ? Un timp 
vor mai putea beneficia de elevii pe 
care-i au legitimați în prezent. Dar 
apoi ? Nu cumva socotesc că este mai 
„rentabil" să racoleze de ici-colo cîte 
un elev-doi, decît să ia în patronare 
o școală, în care să se ocupe cu 
toată răspunderea de activitatea spor
tivă a elevilor ? Cei care gîndesc 
astfel, fac o socoteală greșită. Elevii 
nu vor mai putea lua parte la com
petiții decît pentru Clubul Sportiv Șco
lar sau școala sportivă de elevi sau 
clubul (colectivul) CARE PATRO
NEAZĂ ȘCOALA RESPECTIVA.

In școlile noastre există cîmp su
ficient de activitate nu numai pen
tru școlile sportive și cluburile șco
lare, ci și pentru celelalte cluburi și 
colective sportive. Trebuie însă ca 
ele să privească cu toată seriozitatea 
problema patronării. Iar odată înche
iat contractul de patronare, să ve
gheze la respectarea lui. Dar aceasta 
e o problemă diferită, de care ne vom 
ocupa cu alt prilej.

Lovinescu. De asemenea, au început 
întrecerile celor mai mici sportivi : 
elevii cursului elementar iau parte la 
prima etapă a „Spartachiadei pionie
rilor și școlarilor".

Handbalul este la Icc de cinste la 
școala medie cu limba de predare 
germană. Băieții, conduși de prof. 
Erwin Wilk, și fetele, sub suprave
gherea prof. Angela Preiss, se pre
găteau pentru întrecerea mult aștep
tată : campionatul inter-clase. In ace
eași zi, amatorii de șaih urmau să 
susțină ultimele întîlniri ale campio
natului școlii la casa de cultură 
„Friederich Schiller".

In general, la școlile vizitate, am 
găsit mult interes și preocupare pen
tru campionatele școlare. Dar acest 
interes este îndreptat mai mult spre 
pregătirea celor mai buni sportivi în 
vederea etapelor superioare ale com
petițiilor. Este firească dorința nrofe- 
sorilor de a vedea echipele școlii evo- 
luînd cu succes în confruntările cu 
echipele altor școli. Totuși, se cuvine 
să fie acordată o atenție și mai mare 
primei etape, etapa de mase. Acolo 
unde s-a neglijat acest lucru la dis
ciplinele programate la început de 
an școlar, să fie luate din timp mă
suri pentru ca la primăvară, cînd va 
începe desfășurarea celorlalte 5 cam
pionate, prima etapă să cunoască 
amploarea doriță»

zvctuaiitățî din
• După meciurile susținute la 

Cluj, reprezentativele (masculine și 
feminine) de tenis de masă ale ora
șului Chișinău vor juca mîine la Iași 
în compania unor selecționate locale.

• Sfîrșitul acestei săptămîni va 
reuni la Galați pe unii dintre cei mai 
buni jucători și jucătoare de tenis 
de masă din țară. Intr-adevăr, vineri, 
sîmbătă și duminică se vor desfășura 
în acest oraș întrecerile „Cupei 7 
Noiembrie". Această competiție deve
nită tradițională este la a 9-a ediție 
și cu fiecare an, ea s-a bucurat de 
un succes sporit. Frumoasa inițiati
vă a consiliului regional. U.C.F.S. 
Galați și a comisiei respective de spe
cialitate a găsit ecou de fiecare dată 
în rîndurile colectivelor și cluburilor 
din toată țara, care și-au trimis pe 
cei mai de seamă reprezentanți. Și 
anul acesta au răspuns invitațiilor 
numeroase echipe, jucătoare și jucă
tori din diferite orașe din țară. Prin 
urmare, cele trei zile de întreceri de 
tenis de masă de ta Galați se anun
ță sub auspicii din cele mai fru
moase. Vor avea loc meciuri în ca
drul probelor pe echipe bărbați și fe-

Concursul de deschidere 
a activii^ fii competifional 

de gimnastica
Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 

în Capitală concursul de deschidere 
a sezonului competițional la gimnastică: 
faza 1 a campionatului republican 
individual. La aceste întreceri au 
participat numai gimnaștii și gim
nastele care lucrează la categoria 
maeștri. Concursul ă constituit un bun 
prilej de verificare înaintea finalelor, 
care vor avea loc la sfîrșitul acestei 
luni.

Cu exerciții noi, îmbunătățite».

... s-au prezentat majoritatea con- 
curenților. Fiecare s-a străduit să în
cerce elemente cît mai grele, donform 
cerințelor noilor amendamente și ale 
dezvoltării continue a gimnasticii pe 
plan internațional. Gimnastele, de 
exemplu, ău Introdus în exercițiile la 
sol elemente acrobatice de măre difi
cultate legale între ele (salt cu răs
turnare înapoi din elan), la paralele 
întoarceri și treceri de pe o bară pe 
alfa, cu părăsirea prizei, la bîrnă, piruete 
și multe elemente acrobatice dificile. Ca 
exemple pozitive în privința îngreu- 
nării exercițiilor putem cita pe Elena 
Teodorescu, Ileana Petroșanii, Emilia 
Liță. Dar nici gimnaștii nu au ră- 
riias în urmă. La sol au apărut sal
turi întinse cu șuruburi, la cal cu 
mînere cercuri legate între ele și cobo- 
rîri valoroase, la bară și paralele 
coborîri prin salturi, etc. Gimnaștii 
tineri, de pildă Molnar, Kadar, Tohă- 
neatiu, sau Csapo s-au prezentat bine 
pregătiți și au dovedit o mare pers
pectivă de dezvoltare. Totuși...

mai sînt multe de făcut»

i» pînă la finale. Elementele noi ale 
exercițiilor liber alese nu sînt însu
șite în mod corespunzător. Antrenorii 
au intervenit de multe ori la elemen
tele grele, care încă sînt lipsTEe de 
siguranță. Ținuta și legarea exerci
țiilor de asemenea mai lasă de dorit.

Gimnaștii și gimnastele noastre mai 
au „de furcă" și cu rezistența spe
cifică de concurs. Ei singuri au re
cunoscut, de altfel, că la antrena
mentele pe care le-au făcut pînă acum 
— durata: nici o lună —, au pus ac
centul numai! pe însușirea noilor ele
mente grele, fără să 'le execute legat, 

In cuprinsul primului număr :

• Discuții ia jumătate de sezon 
fotbalistic.
• Sportul celor S00 de milioane.
• „Garincha, omul meu'.

• Mici necazuri sportive.

<9 Pe creste de munți.

© Umor cu spițe — O pagină 
de caricaturi sperliva de Matty.

Citițâ revista

tenisul de masă
mei și în probele de simplu mascc 
și feminin.

• O altă competiție care se buci 
de orare popularitate printre amat< 
de tenis de masă este, desigur, „Ci 
R.P.R.". Deși în actuala formă 
desfășurare ea se află la prima edi 
cele trei etape de pînă acum (Ar 
Iași și Craiova) au suscitat un n 
re interes. Dar cil cea mai mare 
răbdare este așteptată ultima eta 
cea de la București, din zilele de 
22, 23 noiembrie. Se prevede o m 
afluență de înscrieri, poate chiar < 
mai mare realizată în ultimii 
la tin concurg intern. Faptul 
vor fi nrezenți toți fruntașii 
nisului de masă romînesc. vorbe 
de la sine asupra importanței acei 
competiții. In vederea unei cît mai 
dicioase programări a meciuri! 
F.R.T.M. a hotărît ca toate colecti 
le și cluburile bucureștene care 
resc să-și înscrie sportivi, să inair 
ze adresele respective pînă la d 
de 17 noiembrie. Se evită astfel 
mare aglomerare în ultimele zile și, 
aci, dificultățile în alcătuirea înl 
gului program.

iar de exercițiile Impuse au „uit 
complet.

Pînă la finalele campionatelor șl 
tîinirea internațională cu echip 
Ucrainei (14 decembrie) au răn 
doar cîteva săptămîni, care treb 
folosite din plin pentru corecta 
greșelilor existente și îmbunătăți 
execuției.

GY. I

A FOST ALCĂTUITĂ
REPREZENTATIVA DE NATAȚIi 

A CAPITALEI
(Urmare din pag. 1)

cu, Chirvăsttță, Kroner, Firoiu. INI 
ARTISTIC: Mihaela Popescu, Ast 
Gobbel, Alice Constantinescu, Carn 
Sfoenescu, Mihaela Cipti, Dana P. 
lian. Florentina Popescu, Eleonora 
tail și Ruxandra Mirea.

OASPEȚII SOSESC' ASTAZI CU I 
LOT VALOROS

Zilele trecute, oaspeții au făcut 
noscut lotul pe care-1 deplasează 
București. Ne reține, atenția în prir 
rînd numele proaspătului campion 
ropean la sărituri de pe tranibilli: 
Laszlo Ujoari, apoi cel al sprinte 
lui Gyiula Dobatj, creditat cu 56,9 
1C0 m. liber, timp care constituie 
treia performanță europeană a ai 
lui. Figurează pe listă și numele 
Lajos Varszegy, clasat anul ace 
înaintea celebrului său compati 
Gyorgy Tttmpek, pe lista celor t 
valoroși performeri. Timpul realizat 
el pe distanța clasică de 200 m. f 
ture este de 2:26,0. Lotul mai ctiprii 
printre alții pe următorii înotate 
Sandor Viiroș (53,0-100 m. libei 
Gyorgy Miiller (4:46,0-400 m. libe 
Bela Fabian (2:44,2-200 m. bra 
Laszlo Kiss (2:31,0-200 m. flutur. 
Miklos Kovacs (1:05,0-100 tn. spat 
FEMEI: Katalin Takacs (1:07,4 100 
liber), Klara Ebregszaszi (3:08,0-1 
m. bras), 'Marta Egervari (1:24,0-1 
m. fluture), Eszter Csohany (1:17 
100 m. spate). Echipa de polo pe z 
(o veritabilă reprezentativă de tii 
ret) va fi alcătuită din următorii 
câtor.’: Beta Fllzesi și Gyorgy Mar 
(portar1.), Peter Rusoran, Tibor t 
soran, Sandor Konrad, lanoș Konri 
Atita Kiss, Andras Kalona și Las; 
Felini, toți sub 20 de anL

★
Intîluirea de polo pe apă dintre rep 

zentativele orașelor București și Buc 
pesta va fi arbitrată de A. Blume 
talii (URSS), cunoscut publicu 
bucureștean din vara aceasta, cînd 
condus partida dintre reprezentativi 
R P. Romîne și R.D. Germane.
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>upa 7 Noiembrie11 la scrimă Clasamentele reflectă echilibrul de valoare
lumeroși spectatori au 
: prezenți sîmbătă și 
uinică în sala clubulu 
itrolul" din Ploești, 
tru a asista la între 
ile „Cupei 7 Noieni- 

la scrimă. Conform 
iptărilor, disputa pen- 
întîictate a fost deo- 

it de aprigă iar Îs 
le probe — ca de 
ă la sabie — a fost 
oie de baraje pentri 
e stabili învingătorul, 
itrecerile cele ma 
taculoase și cele mai 
nse au fost la floreta 
lă în care campionul 

Tănase Mureșami 
ocupat 
întrecerea spadasini 
a „rezervai" alht 
pion, Constantin Ste 
, locul... 7.
ită clasamentele îi' 
strate: floretă femei 
Maria Vicol (Propr 
.) 7 v.; 2. Ceo'.lii
git (Petrolul Ploești' 
. ; 3. Ecaterina Orb 
îamo Cluj) 4 
la 
; 5.

Sfî. 
mia 
v.; 
;.A.)

decît loctt

v.; 4. 
Roman (C.C.A.) 
Valeria». Lutman 
Buc.) 3 v.; 6.

Tărăngoiti (Progr. Buc.) 
7. Georgela Sachejarie 
2 v.; 8. Periuța Va

cii (Petrolul) 1 v. Floretă bărbați: 
tila Csipler (Știința Tg. Mureș) 
; 2. Tudor Hie (Progr. Bile.) 5 
3. Iosif Zilahi (CCA) 4 v.; 4. 
■ti Olăneseu (Progr. Buc.) 4 v.; 
arin Poenaru (CCA) 4 v.; 6. Tă- 

Mureșanu (!) (Progr. Buc.) 3 
'. Al. Pascu 
tau!in Paisie 
ornel Pelrnuș 
itru Mustață 
ti Rohony (Dinamo Cluj) 5 v.; 
m.ric Aruș (C.S. Oradea) 4 v.; 
îllu Peterffy (St. Tg. Mureș) 3 

2 v.
1 v.; 8. 
Spadă: 
6 v.; 2.

v.; 
A-
v.; 
v.; 

ilhelm Roman (lot peat, modern) 
; 7. Constantin Stelian (CCA) 2 
J. Mihai Zaharia (Petrolul) 0 v. 
leva cuvinte despre organizare

Răzvah Dobrescu (C.C.A.) — dreapta — a dș- 
tigat locul

(Petrolul) 1 v.; 8. 
(CCA) 0 v. Sabie: 
(CCA) 6 v.d.b.; 2.

(CCA) 6 v.; 3. La-

5. Oct. 
Szanto 
Popoy 
ăzvan

Vintilă (CCA)
(C.S. Oradea) 
(Petrolul) 1 V.

Dobrescu (CCA)
ea Mazurii (Progr. Buc.) 5 
1. Bruja (Progr. Buc.) 4 v.; 
ert Szas (Șt. Tg. Mureș) 4 
onstantiu Ciocîrlie (CCA) 4

IMPIONATUL REPUBLICAN
DE MOTOCROS

t.

I la., spadă.
sînt absolut necesare, cit atît mai mult 
cu cit, datorită unor lipsuri, desfășu
rarea concursului a suferit. Cu toate 
străduințele secției de scrimă a clu
bului Petrolul nu s-a asigurat com
petiției tot ce-i era necesar. Așa de 
pildă, încărcatul acumulatoarelor a în- 
tîrziaf, iar pentru cronometraj nu au 
putut f>i procurate 2 cronometre! Lip
surile aparțin comisiei orășenești de 
scrimă, care, se pare însă că nici nu 
este sprijinită îndeajuns de comitetul 
orășenesc U.C.F.S. Este necesar ca pe 
viitor asemenea neglijențe să nu se 
mai repete, asigurîndu-se tuturor c.om- 
petițiiib'r condiții optime de desfă- 
șuraie.

Așa cum am subliniat și în cro
nica noastră de ieri, meciurile de vo
lei disputate duminică în campiona
tele categoriilor A și B au fost mai 
pasionante și mai disputate ca ori- 
rfnd. E suficient să arătăm că 9 
meciuri s-au terminat cu 3—2, după 
jocuri care au durat 
chiar mai mult. Fără 
librul de valoare care există actual
mente 
spune

Deși 
ciiline 
numai 
avea încă o privire 
asupra valorii echipelor 
t cbtaie să; evidențiem 
cuini prestat de Victoria București, 
actualul lider al clasamentului. Este 
adevărat că bucureștenii au întîlnit, 
două echipe destul de slab pregătite 
(C.S.M.S. I și și C.C.A.) dar, indi
ferent de formația pe care au avut-o 
în față, învingătorii s-a:i comportat 
b:ne. Iată clasamentul 
etape:

1. Victoria București
2. Dinamo București
3. Știința Cluj
4. Rapid București
5. Tractorul Or. Stalin
6. Voința București
7. Constructorul Buc.
8. Cetatea Bucu"
9. C.S.M.S. lași

10. C.C.A.
Dintre echipe’e

Combinatul Poligrafic București 
— pînă acum — o comportare sur
prinzător de bună. Dtipă ce în prima 
etapa a întrecut cu 3—2 pe Metalul 
M.I.G. ’București, Combinații Poli
grafic București a întrecut duminică 
pe Știința Timișoara cit 3—0. Jocul 
a fost tot timpul la discreția echipei 
câștigătoare. Știința Timișoara se 
prezintă nepregătită și cu greu va 
putea face față < 
1957—1958. Clasamentul se 
astfel :

1. Rapid București
2. Comb. Poiigr. Buc.
3. Someșul Cluj
4. Metalul M.I.G. Buc.
5. Dinamo București
6. Știința Cluj

în 
tot

în

orația Romînă de Motociclism a decis 
sarea datelor de dosfășurare a urmă- 
or trei faze

de motocros. Astfel, faza a IIl-a se 
isfășura la 16 noiembrie, faza a IV-a 
noiembrie și faza a V-a la 30 noiem- 

Concursvrile vor avea loc tot pe tra- 
iin spatele stadionului Constructorul.

ale campionatului repu-

din campionatele de volei
3
2
2
2

7.
8.
9.

10.

Progresul București
Voința Sibiu 
Voința Or. Stalin
Știința Timișoara

două ore și 
îndoială, echi-

categorii îșicele două
mai mult cuvtatul.
întrecerea echipelor mas- 

de categoria A s-au disputat 
două etape și deci nu putem 

încă o privire de ansamblu 
participante, 

cali'l tea jo-

după două

6:0 ( 92: 63) 4
6:3 (127:106) 4

2 2 0
2 2 0
2 2 0 4:4 (121 :123) 4
2 1 1 5:3 (106: 90) 3
2 1 1 4:4 (108:104) 3
2 1 1 4:5 (117:132) 3
2 11 3:4 ( 91: 92) 3
2 0 2 4:4 122:137) 2

2 0 2 2:4 (103:113) 2
2 0 2 1:4 ( 77:104) 2 

feminine, formația 
are

campionatului din 
prezintă

2 2 
2 2
2 2
2 1
2 1
2 1

o 
o 
o
1
1
1

6:0 
6:2
6:3
5:4
5:4
4:4

( 90 : 53) 
(109 : 84) 
(118: 96) 
(117: 99) 
(114:108)
( 94:100)

4
4
4
3
3
3

Întreceri viu disputate în primul concurs
de ciclocros al sezonului

alergători au luat 
1 cadrul ciclocro- 

clubul sportiv 
s-au desfășurat 

lacului Floreasca. 
organiz rea bună 
din cadrul -celor

Peste 50 de 
startul duminică în 
suini organizat de 
Voința. întrecerile 
în împrejurimile 1 
Vremea frumoasă, < 
și disputele dîrze 
trei categorii, au contribuit l.i suc
cesul acestui prim concurs din sezon.

In cadrul categoriei a treia și ne
clasificați,* după o luptă strînsă pe 
întreg parcursul, victoria a revenit 
lui K Maxim (C.C.A.) urmat la 20 
secunde de Gheorghe Mitu (Construc
torul) și D. Tătara (Dinamo).

La categoria juniori, talentatul 
alergător 1. Stoica (Voința) a crștii- 
gat cu un avans de 30 secunde asii-

pra Iui Tiu Ohanezian (C.C.A.) care 
l-a depășit pe V. Cohanciuc (Voința).

Cursa rezervată avansaților s-a 
desfășurat pe un traseu de' aproxi
mativ 20 km. și a prilejuit o luptă 
strînsă pînă pe 
trecerii, 
s-su desprins

ultima parte a în- 
Cu puțin înainte de sosire' 

din pluton N. Stepa- 
nian (Recolta) și C. Istrate (Victo- 

*'■••• L -- asigureria). Primul, a reușit să-și 
un avantaj de 20 secunde, cîștigînd 
totodată și întrecerea. Pe locul III 
P. Soltuz (Dinamo) la 47 sec., lorul 
IV Gsekei Fr. (C.C.A.) la 53 sec. iar 
pe locul V. A. Faniciu (Sirena) la 
1,08 .

VALENTIN IONESCU
corespondent

acul împotriva apărărilor in zonă 
și combinată continuă să fie 

problemă pentru baschetbaliștii noștri
ilnirea dintre echipele feminine 
1 București și Voința Orașul Sta- 
le-a întărit incă o dată convinge- 
că formațiile fruntașe din țara 
tră, obișnuite de cițiva ani să a- 
numai apărarea om la om, nu 

rregătirea tehnică, tactică și teo- 
i necesară împotriva celorlalte 

sisteme de apărare: in. zonă și 
unată. Despre unele defecțiuni a- 
iodului de atac asupra apărării in 

am scris după prima etapă a 
donatului, arătînd o serie de pro- 
e care trebuie urmările de către 
ori, jucătoare și antrenori 
iul viitoarelor antrenamente, 
olul de față ne vom ocupa
era de atac asupra apărării com- 
'e, problemă care a fost ridicată 
neciul Rapid București-Voința
Stalin.

• la început vrem să subliniem
• aplicării apărării combinate 

Voința a fost foarte nimerită

cu
In 
de

O-

cd 
rfe 
în 

iTti partidă. Echipa Rapid își ba- 
cțiunile pe două jucătoare: Eva 
rez și Antoncta Sidea, care au 
ținute om la om, cu schimbul, de 

două jucătoare de la Voința, 
alte trei an alcătuit o zonă mo- 
datorită căreia bucureștencele nu 
utut pătrunde sub coș. Eficadta-
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tea apărării co'mbinăle s-a putut ve
dea pe parcursul întregului meci, in 
care jucătoarele de la Rapid au fost 
surprinse și nu au știut în nici un 
moment ce antidot trebuie să aplice. 
Or, tocmai aci e cheia discuției, toc
mai acest element trebuie să dea de 
gîndit jucătoarelor și antrenorilor. 
Pînă aproape de sfirșit, în ciuda sfa
turilor date de antrenorul S. Ferencz, 
rapidistele nu au făcut altceva decît 
să paseze mingea repede, ca împo
triva apărării in zonă, cînd era clar 
că nici cea mat inie circulație a min
gii nu putem desface apărarea combi
nată. Echipa Rapid trebuia ca in pri
mele minute, să efectueze o acțiune 
colectivă, prin care să fie angrenate 
in circulație toate jucătoarele, pen
tru a constata ce fel de apărare com
binată aplică adversarele. S-ar fi vă
zut că ținta apărării sint Eva Ferencz 
și Antoaneta Sidea, și că trei jucă
toare de la Orașul Stalin (Hanelore 
Kraus, Rodica Pop și Octavia Cucu
ruz) joacă în zonă. In această situa
ție echipa Rapid putea să folosească 
elementul obișnuit de atac împotriva 
zonei: realizarea superiorității nume
rice, pe o parte. De asemenea puteau 
fi aplicate șl acțiunile simple folo
site împotriva apărării om la om ba
zate pe întîmpinarea jucătoarelor, în
crucișări, btoerje, alternate cu an
grenarea jucătoarelor, în „opt". In

2 1 1 3:5 (92:103)
2 0 2 ‘
2 0 2 
2 0 2

IN CATEGORIA
...întrecerea se apropie 

primei părți. Duminica viitoare se va 
desfășura ultima etapă a turului. 
Pînă atunci întrecerea rămîne la fel 
de deschisă. In 
putate duminică 
stanța—Știința 
serie și Știința 
Arad în a doua), victoria a revenit 
ou 3—2 formațiilor studențeștii. Iată 
rezultatele și clasamentele:

SERIA I. Voința Suceava—Ma
rina Constanți 2—3 (9—15, 15—10, 
15—6, 12—15, 10—15). C.F.R. Ro
vine Craiova— Aurul Negru Ploesli 
2—3 (14—16, 15—17, 15—11, 15—12, 
13—15), Politehnica Or. Stalin—Vo
ința Bacău 3—0 (10, 3, 12), Fero
viarul Constanța—Știința Galați 
2—3 (15—8, 15—6, 14—16, 13—15, 
8—15).

3:6 (104:117) 
1:6 ( 71:104) 
1:4 ( 54:101)
B...
de sfîrșitul

Știința Galați 
Politeh. Or. Stalin 
Marina Constanța 
Ferov. Constanța

6
6
6
6
6
6 3
6 2

5
4
4
3
3

meciurile derbi dis- 
(Feroviarul Con- 

Galați în prima 
Timișoara!—l.C.A.

1. 
2.
3.
4.
5. Voința Bacău
6. Aurul Negru Ploe.ști
7. C.F.R. Rovine C-va
8. Voința Suceava

SERIA A II-a: 
—Casa Ofițerilor
(13—15, .15—9,
15—10), Șoimii Orașul Dr. Petru Groza 
—C.S. Rm. Vîloea 3—1 (15—5, 
15—7, 11—- 15, 15—9), Dinamo Ora
dea—Dinamo Tg. Mureș 3—1
(15—11, 12—15, 15—13, 15—7),
Știința Timișoara—l.C.A. Arad 3—2 
(16—18, 16—14,
15—12).
1. Știința Tim*șoara
2. l.C.A. Arad
3. Dinamo Oradea
4. Utilajul Petroșani
5. Șoimii Orașul

Dr. Petru Groza
6. Dinamo Tg. Mureș
7. C.S. Rm. Vîlcea
8. Casa Ofițerilor Titn.

16:12 
16: 9 
14:12 
13:10 
11:12 
12:14 
11:13
7:18

(372:343) 
(339:268) 
(321:330) 
(300:285) 
(270:309) 
(333:345) 
(313:306) 
(269:331)

11
io 
io 
»
»
»
8
4

Petroșani

1
2
2
3
3
3
4

4 0 4

Utilajul
Timișoara 3—2

15—10. 6—15,

15—3,

6 5 1
6
6
6

5 1 
4 2
4 2

17: 7 
17:11 
15:11 
13:12
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3
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Despre inconstantă in campionatele de handbal
După 9 etape (adesea incomplete) 

desfășurate în campionatele republi
cane de handbal, se pot trage, fi
rește, unele concluzii privind princi. 
palele aspecte ale desfășurării celor 
trei competiții. Rîndurile de mai jos 
vor trata un astfel de aspect și dacă 
n-am așteptat sfîrșitul turului pen
tru a o face, este din cauză că sîn- 
tem convinși că lipsa la care ne vom 
referi poate fi ameliorată încă înainte 
de întreruperea campionatelor. Este 
vorba despre inconstanța unor echi
pe, nu numai în cadrul campionatu
lui. ci chiar în cursul... aceluiași 
meci. Patru jocuri din cele disputate 
duminică, în campionatul masculin 
și cel feminin, cat. A, ne-au făcut 
să ne oprim asupra acestui subiect.

In București, întîlnirea Rapid — 
CSM Reșița reprezenta 
cheie pentru campionatul masculin, 
cat. A, și era de așteptat ca fero
viarii să încerce să obțină victoria 
în fața actualului lider al clasamen
tului. Pînă cu cîteva minute înainte 
de terminarea jocului, se părea că 
această încercare a reușit, deoarece 
Rapid conducea cu 9—6. Deodată 
însă totul s-a schimbat, în ultimele 
minute oaspeții reușind să înscrie de 
5 ori, în timp ce gazdele au marcat 
o singură dată și... au pierdut cu 
10—11. Tot în Capitală, un fapt ase
mănător s-a petrecut în meciul fe
minin C.S.U.—Rapid, cu singura deo
sebire < " 
meciul 1 
repetat 
prize. 1 
Rapid i 
aproape 
prize au 
final cu 
disputate 
masculin, cat. A, la Jimbolia și Plo
ești au opus formații situate la dis
tanță una de alta, în clasament. To
tuși, Victoria Jimbolia, favorită și sub

un meci-

că ceea ce s-a întîmplat în 
băieților la- sfîrșit de joc, s-a 
aci la sfîrșitul... fiecărei re- 

Respectiv, jucătoarele de la 
au condus, au dominat dar, 

de terminarea fiecărei re- 
cedat brusc pasul, pierzînd 
5—6. Celelalte două jocuri, 

în cadrul campionatului

Una dintre cele mai disputate în tîlniri masculine ale etapei de dumi
nică a feist Rapid — Olimpia. Un grup de jucători își dispută o minge 
ricoșată din panou. (Foto: M. Matei)

plus, trebuia încercat cu insistență 
coșul de la semi-disțanță și distanță, 
lucru care a fost făcut de abia în re
priza secundă, cind junioarele Anca 
Dumitrescu și Cornelia (iheorghe au 
reușit coșuri în momente decisive, 
iar Eva Ferencz spre sfirșit, a înscris 
punctele care au determinat victoria 
Rapidului.

Principala concluzie care trebuie 
trasă după meciul Rapid—Voința Ora
șul Stalin este aceea că echipele frun
tașe sint datoare să-și completeze pre
gătirea tehnică, tactică și teoretică 
pentru realizarea unui atac eficace 
împotriva oricărui șiștem apărare^

Studiind principiile sistemelor de atac 
împotriva apărării om la om, in zonă 
sau combinată^ jucătorii și jucătoa
rele trebuie să ajungă la un stadiu 
atit de avansat incit să le dispară 
teama in fața-, unui element nou, sur
prinzător, să fie capabili să judece și 
să acționeze rapid, să se acomodeze in 
fața oricărui sistem de apărare. Sur
priza și teama față de apărarea în 
zonă sau combinată se datorase iu 
primul rină lipsei de pregătire, iar 
aceasta poate fi eliminată doar prin 
antrenament intens, judicios și cil mai 
variat.

D. STANCULESCU

aspectul clasamentului și ca gazdă, 
a fost dominată copios, scorul la re
priză fiind de 2—6 în favoarea 
CSMS-Iași, iar la reluare de 2—7. 
Dar, 
vreo
scad ritmul și... primesc 5 goluri ,1a 
rînd, - ■ • ■ -
7—7.
și a dominat o adversară situată mai 
bine în clasament, Tehnometal, pențru 
ca, pînă la urmă, să piardă totuși 
la un punct diferență.

S-ar putea să fie la mijloc și o 
oboseală a echipelor în cauză, su
puse unui efort mare din cauza celor 
două etape săptămînale. Credem însă 
că este vorba în primul rînd de o 
insuficientă pregătire fizică și mai 
ales morală, deficiență care mai poa
te fi remediată încă pînă la sfîrșitul 
turului.

• Pînă la etapa a X-a se vor dis
puta următoarele meciuri restante: 
azi : Chimia Făgăraș—Tehnometal 
Timișoara (mase.) ; mîine: Victoria 
Jimbolia—Dinamo București (mase.); 
Tractorul Or. Staiin-.Constructorul 
Timișoara (fem.); iar joi: C.C.A.— 
Rapid (mase.) și Rapid—Record Me
diaș (fem.).

cînd nimeni nu mai spera la 
schimbare important;", ieșenii

scăpînd cu greu de o înfrîngere: 
Și la Ploești, Petrolul a condus

CUPA SFATULUI 
CAPITALEI

POPULAR AL
LA BOX
trecule a ovulLa sfîrșitul sâptâmînii _____ _ ___

în sala I.S.B. din str. Berzei, semifinala 
mei faze a ,,Cupei Sfatului Popular ol 
pitalei" la box. Cu acest prilej s-au 
marcat o seamă de juniori taleniați 
V. Zgondea (I.S.B.), Constantin Anton 
Dinamovist), precum și seniorii Andrei Croi- 
toru (Spartac), N. Vencu (I.A.T. Mocjoșeaia), 
V. Ceaușu (Mclalosport), Gh. Nicu’cscu (Con
structorul București) ș. a.

Joi seara, începînd do la ora T9, va avea 
loc în aceeași sa’ă finala primei faze a 
,,Cupei Sfatului Popular al Capitalei". Se 
vor desfășura 9 meciuri de juniori și 5 de 
seniori. N. TOKACEK, corespondent

PROGRESUL BUCUREȘTI IN 
PRIMUL LOC JN SERIA A II-A A 
CAMPIONATULUI CATEGORIEI B 

LA BASCHET

lot 
pri- 
Ca- 
re- 

ca : 
. (T.

Disputînd meciul restanță cu echipa Strun
gul Arad, Progresul București a cîștrgat cu 
54-45 (27-26), terminînd astfel neînvinse tu
rul campionatului categoriei B la baschet 
(seria a ll-a). In urma acestui rezultat ordi
nea echipelor în seria a l!-a este următoa
rea : 1. Progresul București, 2. C.onsîrucîorul 
Cluj, 3. Voința Tg. Mureș, 4. Voința Ora
dea, 5. Voința Satu Mare, 6 Strungul Arad, 
7. Mureșul Deva, 8. Medicina Timișoara, 
Rapid Cluj, 10. 
va disputa

Luceafărul Sibiu. Returul 
în primăvară.

CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI 
LA "HOCHEI PE IARBA

9.
se

vaAzi pe Stad oniil 23 August, teren III se 
disputa, în cadrul Cupei Orașului București, 
întîlnirea dintre C.S.U. București și Acvila, 
cu începere de la ora 15.45. Joi pe același 
teren și la aceeași oră, are loc jocul C.S.U. 
București - C.S. Victoria.

LOCATIUNE DE BILETE 
LA FOTBAL

Pentru jocul Rapid — Știința Timișoara 
(mîine la ora 14.45 în Giulești), biletele 
se pun în vînzare azi dimineață la : stadi
oanele Giulești și Dinamo, la Pronosport1 
din Cal. Victoriei 9 și Bd. Dinicu Golescu 
și la chioșcul din str. I. Vidu.

Pentru jocul Dindmo - Știința Cluj (mîine 
la ora 14.45 
în vînzare azi după-amiază Io : stadioanele 
Republicii, Dinamo și Giulești, la Pronosport 
din Cal. Victoriei 9 și la chioșcul din st’r. 
I. Vidu. Biletele cu preț redus se găsesc 
io Dinamo și Republicii.

la „Dinamo"), biletele se pun



Mâine se reia

Campionatul categoriei A la fotbal
• IN CAPITALA DOUA TOCURI LA „CONCURENȚA": RAPID — ȘTIIN
ȚA TIMIȘOARA IN CIULEȘTI Șl DINAMO — ȘTIINȚA CLUJ LA „DI
NAMO" • SIMBATA Șl DUMINICA, ECHIPELE AU SUSȚINUT JOCURI 
AMICALE

(Urmare din pag. 1)

Pentru că este... cam mult de cînd 
fost întrerupt campionatul catego- 

ei A, să reamintim mai întîi cilasa- 
îentul așa cum l-a fixat etapa de la 
i octombrie :

1. Dinamo Buc. 6 5 10 16:5 11
S. Progresul 5 3 11 13:5 7
1. Rapid 5 3 0 2 11:8 6
1. U.T.A. 6 2 2 2 9:7 6
i. '.C.A. 4 2 11 5:4 5

. Linaiiiio Bacău 6 2 13 9:9 5
7. Știința Tim. 6 13 2 5:8 5
1. Jiul 6 2 13 8:15 5
I. Petrolul 4 2 0 2 7:4 4
I. Steagul roșu 6 2 0 4 9:14 ■l
. Știința Cluj 5 0 4 1 4:7 4

!. Farul 5 10 4 5:15 2

De aici se reia mîine campionatul 
jocurile etapei a șaptea al cărei 

ogram este următorul:
București, stadionul Ciulești, ora 
.45: Rapid — Știința Timișoara 
București, stadionul Dinamo, ora 
.45 : Dinamo — Știința Cluj 
Petroșani : Jiul — Progresul 
Orașul Stalin: Steagul roșu — 
C.A.
Bacău : Dinamo — U.T.A. 
Ploești : Petrolul — Farul
In vederea acestor partide, echipele 

susținut sîmbătă și duminică me
tr/ amicale, în cursul cărora și-au 
rificat formațiile. Iată cîteva amă- 
nte interesante relatate de cores- 
rdenții noștri în legătură .cu pre- 
tirile echipelor.
i» ȘTIINȚA TIMIȘOARA a jucat la 
d cu U.T.A. de care a dispus cu

(1—0) prin punctele marcate de 
u și Lereter (Țîrlea pentru ară- 

ii/. Studenții au jucat fără Cio- 
cvi) dar cu Cădariu și doi jucători 

: Neacșu și Constantin. Formația : 
ăchescu — Filip, Codreaou, Flores- 
— Cojereaou, Tănase (Constantin) 
Gîrlearm, Neacșu, Cădariu, Lereter, 

țaru (Boroș). U.T.A. a folosit echi- 
: Comaii — Seres, Capaș, Farmati

Petschowski, Koczka — Jiwcă, 
ia, Țîrlea (Gal), V.ețcas (Szoher), 
tcean.
» RAPID a făcut numai antrena
nte obișnuite, ultimul ieri. In ce 
zește formația, o singură problemă 
ocupă pe antrenori : participarea

Note, știri
Duminică, ,meciul R.P. Romînă 

urcia s-a terminat într-o atmo- 
ă de nedumerire generală. Spec- 
•rij se uitau le ceasul stadionului 

'eatt că ar mai fi vreo patru 
„ne de joc.; se uitau însă la ar- 
t Dienst și acesta aduna echipele 
centrul terenului, semnalînd ter- 
area partidei.
i de fapt, jocul se sfîrșise atunci 

arbitrul a fluierat. Din timpul 
fut cu prilejul accidentării por- 
lui turc Turgay, el a adăugat 
i minute și jumătate la cele 45 de 
ite ale reprizei a doua. Ce’sul 
ionului însă, fusese oprit atunci 

jocul a fost întrerupt și a fost 
■it poatie cu întârziere, în orice 
nu în acord cu timpul pierdut 
dat de arbitru, singurul în ma
să aprecieze — în asemenea îm-

In urma trierii variantelor depuse 
jncursul Pronosport nr. 44 din 2 no- 
>rie au fost găsite 10 variante cu 
îzultate; 278 variante cu 11 rezultate 
87 v-ariante cu 10 rezultate, 
rian-te depuse: 460.76,2.
Dacă rezultatele înregistrate la pri-

8 meciuri ale concursului Prono- 
t nu. 44 au fost normale cu ex- 
ia meciului C.F.R. Timișoara — 
torul Or. Stalin, nu același lucru se 
» spune despre meciurile din cam- 
ituil italian. Cele 3 ,,X“-uri și ,,2”- 
e la Spăl — Sarnpd'oria au triat în 

măsură variantele depuse la acest 
urs.
că cîteva etape alcătuite din mc- 

romînești și străine, concursul 
osport nr. 45 de duminică 9 noiem- 
cuprinde numai întîlniri din cadru) 
joriei A și B a campionatului 
u.
Pro-gresul București — U.T.A. (cat 
echipa gazdă deține o formă foarte 
. U.T.A. nu prea are șanse în a 
ă întîlnire. Pronostic: 1.
C.C.A. — Dilnamo Ba-cău (cat. A) 
drept că formația militară arg 

jații de formă, totuși poate fi con- 
ată ca pretendentă la titlu. Oaspe- 
or da o replică dîrză, însă nu ere-, 
că vor putea obține măcar un 

t.
ncstic: 1.

Fairul Constanța — Dimamo B-ucu» 
(cat. A). O întîlnire în care ulti- 

:1a sută întîlnește pe liderul campio- 
uâ. Oaspeții au o formație omoge- 
i o linie de atac eficace, în timp ce 
fie încă nu și-au revenit, 
nostic: 2.
Știința Cluj — Steagul roșu Ora- 

: tal im (cat. A). Studenții clujeni an 
ricină deosebit de grea mai ales 
j-r veni după un meci greu, dispu- 
n compania echipei C.C.A. Totuși, 

fundașului Greavu, care este lovit la 
nas. Echipa definitivă va fi alcătuită 
astăzi.

• C.C.A. și PROGRESUL au jucat 
sîmbătă între ele. Militarii au cîștigat 
cu 3—2 (0—0), autorii punct-lor 
fiind: Constantinescu, Cacoveanu și 
Alexandrescu (C.C.A.), Soare și Leucă 
(Progresul). Echipele au jucat lejer. 
Ele au aliniat formațiile : C.C.A. : Voi- 
nescu — Cepolski, Apo'z.an, Staicu — 
Jenei (Onisie), Mihăi.escu — Cacovea
nu, Constantinescu, Alexandrescu, Za- 
voda I, Renie. PROGRESUL : Birta- 
șu — Dobrescu, Cojocarii, Soare — 
Știrbei, Pereț — Leucă (Lain), Smă- 
răndescu, Bancitt (Neagu), Neagu, 
(Ciocea), Blujdea (Leucă). Firește, 
mîine echipele vor juca și cu jucătorii 
din lot: Toma, Bone, Constantin, Tă
tarii (C.C.A.), Mîndrit, Oaidă și Di- 
nu.escu (Pr.).

• DINAMO BUCt'REȘTI a întîlnit 
sîmbătă pe STEAGUL ROȘU la Ora
șul Stălin șt a învins cu 2—1(0—1). 
Au marcat: Szakăcs I, Varga, res
pectiv Marinescu. Au jucat formațiile : 
DINAMO: Uțu (Cosma) — Mocanu 
(lofciu), Motroc, Panait II — Szbkb, 
Szakacs I (Vîlcov) — Semenescu, 
Varga (Nicușor), Biikossy (Varga), 
Nictișor (Szakacs I), Suni. ST. ROȘU : 
Ghiță — Zbîrcea, Zaharia, Tirnoveanu 
— Moarcăș, Popescu, Fl. Virgil, Fu- 
sulan, Marinescu, Szigeti, Campo (Ha- 
șoti, David, Hidișan și Proca sînt bol
navi și s-ar putea să nu joace nici 
mîine). Contra Științei Cluj, Dinamo 
urmează să alinieze echipa: Uțu — 
Popa, MotrrF, Panait II — Al. Va- 
sile, Nunweiller — V. Anghel, Nicu
șor (Varga, Dragomir), Ene I, Sza
kacs I, Surii.

• ȘTIINȚA CLUJ a jucat duminică 
cu JIUL : 1—0 (0—0), unicul gol fiind 
marcat de Mateianu. La București, 
studenții vor juca probabil în forma
ția : Nicoară — Roman, Mureșan, 
Costin — Kromely (Crișa.n), Geor
gescu — Ivanovici, Petru Emil, Mate- 
ianu. Suciți, Moldovan. Jiul a folosit 
echipa : Gram (Crisnic) — Romoșan, 
Panait (Vasiu), Vasiu (Deleanu) — 
Cosmoc, Deleanu (Crăciun) — Dula, 
Ghibea, Florea, Ciurdărescu (Gabor), 
Gabor (Nertea).

din fotbal
prejbrări — dacă adaugă și cît a- 
daugă la durata unei reprize.

De aici se impune ca administra
ția stadionului ,,23 August* să dele
ge un oui priceput în manevrarea 
ceasului și care, în orice caz, să nu-1 
oprească atunci cînd jocul se între
rupe (chiar dacă î-ar oori, nu el 
este cel care să decidă asupra du
ratei jocului). In feli.il acesta nu s<r 
mai produce nedumeriri și ar ii 
evitate iieniuîțum'Ti și proteste prin
tre spectatori.

■ După etapa de mîine. campiona
tul categoriei A va continua dumi
nică 9 noiembrie cu etapa a VlII-a. 
In București, cele două jocuri pro
gramate : C.C.A.—Dinamo Bacău și 
Progresul—U.T.A., se vor disputa *n 
program cuplat, probabil pe Stadio
nul Republicii.

pronosport
dacă ținem seama de elanul cu care 
joacă pot obține un rezultat favorabil 

Pronostic: 1 și X.
V. Industria Sirmei C. Turz’.i — Cor

vinul Hunedoara (cat. B). Un joc în 
care echipa gazdă va depune toate 
efortul ile pentru obținerea victoriei 
Nu trebuie să uităm însă că hunedore- 
nii se află în lupta pentru primul loc 
al seriei. Pronostic: 1 și 2. •

VI. C.S.M.S. Iași — Metalul Titanii 
Bucwrești (cat. B). Ieșenii încă nu se 
regăsesc. Numai așa se explică înfrân
gerea de duminică de la Bistrița. Pen- 
<ru a se putea menține în plutonul 
fruntaș ei au neapărată nevoie de o 
victorie. Oaspeții au o formație omo 
genă care poate învinge chiar și în d» 
plasare. Pronostic: 1 și 2.

VII. Minerul Lupeni — C.S. Tg. Mu
reș (cat. D). Minerii susțin al doilea joc 
pe teren propriu și vor căuta să-și con
solideze poziția în clasament..

Oaspeții dispun de o echipă bună 
care știe să lupte în deplasare; prono
stic: 1 și 2.

VITI. Progresul Suceava — Dinamo 
Ober (cat. B). Progresul are prima 
6ansă în această întîlnire, mai ales că 
va avea și publicul de pertea sa.

Pronostic: 1.
IX. C.S. Oradea — AM.EFA (cat. B). 

Orădenii — pe teren propriu — vor 
căuta să-și adjudece cele două puncte. 
N*u trebuie să uităm însă că oaspeții 
tfinj trecut în fruntea clasamentului și 
dispun de o formație puternică

Pronncfir; 1 si ?.
X. F-oresta Fălticeni — unirea Iași

coperirea unui fundaș de valoare în 
persoana lui Popa, care s-a impus pu
ternic și care merită cu prisosință 
locul în echipa reprezentativă. Cu suc-

noastră, ca urmare — repetăm — a 
unei bune orientăFf în problema se
lecționării și pregătirii loturilor na
ționale.

Ele, însă, nu ne fac să uitam că 
aoeste întîlniri ne-au semnalat și

ces s-a soldat și experiența făcută cu 
linia de mijloc Al. Vasile—Nunweiller, 
după cum lotul primei echipe naționale 
s-a îmbogățit și cu un înaintaș de talie 
internațională: Dinulescu. Mult timp 
în postură de selecjionabil pentru lotul 
B sau cel mult ca rezervă pentru A, 
Dinulescu s-a dovedit totuși un ele
ment „copt" pentru prima echipă.

In linii mari, ca bilanț succint al 
sezonului internațional și în special 
al ultimelor două întîlniri, acestea sînt 
cîștigurile realizate de reprezentativa

(cat. B). Gazdele nu p»rea au strălucit 
în acest campionat, în timp ce oaspe
ții- au o comportare care se îmbună
tățește de la meci la meci. Intîlnirea 
de față se poate termina cu crice rezul
tat. Noi înclinăm spre un meci egai- 

Pronostic: X.
XI. C.S.A. Sibiu — C.F.R. Timișoara 

(cat. B). După înfrî^gerea de duminică 
pe teren propriu a oaspeților, aceștia 
nu mai au nici o șansă în jocul cn 
C.S.A. care se află doar la 2 puncte <3*= 
lider. Pronostic; 1.

XII. Tractorul Orașul Stalin — C.S.M. 
Reșița (cat.. B). Gazdele au obținut du
minică o victorie în deplasare și vor 
căuta ca și de data aceasta să-și adju
dece cele 2 puncte. Oaspeții, care an 
o comportaire bună, nu sînt de des 
considerat. Pronostic: 1 și X.

503.000 REPORT LA PlRONOEXPRES

fi După cîteva săptămîni ,,calme”, 
concursul Pronoexpres nr. 42 cu trage
rea din iarnă miercuri 5 noiembrie, stîr- 
nește un legitim interes datorită -re
portului care a ajuns din nou la o ju
mătate de mili-on lei.

Nu este exclus ca la concursul Prn- 
noexpres nr. 42 să înregistrăm din nou 
premii de zeci și chiar sute de mii lei. 
Pentru aceasta participant!! Irebuie 
însă să completeze cît mai multe va 
riante pentru că numai în felul acesta 
se măresc sansele de cîștig.

Nu uitați! Astăzi este ultima zi 
cînd vă maj puteți depune buletinele 
la co'n.cvjrsi’.il Pronoexpres nir. 42.

Tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 42 va avea loc mîine miercuri 5 no
iembrie la ora 19 la Agenția Centrală 
Loto Pronosport din Calea Victoriei 
nr. 9.

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro- 
nofâport.

unele probleme rămase nerezolvate.
Intîlnirea cit Turcia ne-a amintit în 

mare măsură de modul cum s-a desfă
șurat anul trecut la București partida 
R.P. Romînă—Grecia, din cadrul pre

Clasamentele categoriei C
SERIA I

1. C.F.R. Pașcani 7 5 1 1 13: 2 11
2. C.S.A. Bacău 7 5 0 2 21: 7 10
3. C.S.M.S. II lași 7 5 0 2 14:11 10
4. Sp. Muncitoresc Rădăuți 7 4 0 3 14:10 8
5. Minerul C. Lung Mold. 7 4 0 3 8: 8 8
6. Petrolul Moineșii 7 3 1 3 8:15 7
7. Texîila Buhuși 7304 7: 8 4
8. Gloria Dorohoi 7 1 2 4 7:15 4
9. Textila Bu'.oșani 7 1 2 4 4:15 4

10. Unirea II lași 7 1 0 4 8:19 2

Sp. Muncitoresc Rădăuți - 
1-0 (0-0).

Textila Buhuși

SERIA A ll-A

1. Victoria Buzău 7 5 1 1 17: 3 11
2. S.N.C. Constanța 7 5 1 1 14: 8 11
3. Dinamo IX București 7 4 0 3 15:10 8
4. I.M.U.M. Medgidia 7 3 2 2 8: 7 8
5. C.S. Gloria Galați 7 4 0 3 9: 9 8
6. Ind. Sirmei Brăila 7 2 3 2 8:8 7
7. Ccmb. Polrgr. Buc. 7 3 0 4 11:10 4
8. Cimentul Medgidia 7205 7:22 4
9. Știința Galați 7 1 2 4 4:14 4

10. Ancora Galați 7 115 4:10 3

SERIA A IH-A

1. C.S.U. București . 7 7 0 0 17: 5 14
2. Metalul Tîrgoviște 7 5 0 2 16: 7 10
3. Rapid reg. Ploești 7 4 0 3 13:11 8
4. Dinamo Craiova 7 3 22 6: 6 8
5. C.F.R. Revine Craiova 7 3 13 7: 6 7
6. Confecția București 7 2 23 6: 7 6
7. Cetatea Bucur 7 1 3 3 6: 9 5
8. Unirea Pitești 7 2 14 2: 6 5
9. Dunărea Corabia 7 2 05 2: 9 4

10. Oîiul Tr. Măgurele 7 1 1 5 9:18 3

liminariilor campionatului mondiali 
Și acu.n, echipa lioastră a făcut q 
primă repriză modestă, ch’ar slabă 
sub aspect tehnic, pentru a’-și reveni 
după pauză (dar nu la valoarea ei 
reală, în raport cu posibilitățile juca- 
torilor care o alcătuiau) și a cîștigâ 
chiar la același scor. O dovadă în 
plus că jucătorii noștri suportă greu 
emoțiile unui meci internațional o/i- 
cial și că atenția trebuie îndreptată în 
mod special asupra pregătirii lor mo
rale și de voință. înseamnă că jucă
torilor noștri trebuie să li se asigure 
cît mai multe jocuri internaționale, de 
club sau inter-țări, mijloc eficace de 
a le asigura cîștigarea unei experiențe 
cît mai bogate.

De asemenea, jucătorii noștri gă
sesc anevoios soluțiile pentru comba
terea diferitelor tactici de jcc. Indril- 
marea teoretică, din acest punct de 
vedere, este fără îndoială, necesară; 
dar mai prețios es‘.e contactul prac
tic cu aceste tactici pentru ca jucă- 
torul sau jucătorii să fie solicitați să 
gîndească, să caute mijloacele de
combatere. Fotbaliștii noștri au făcut 
cunoștință duminică pentru prima
daită cu sistemul „beton" sau, 
cum i se spune în italieneș
te (antrenorul echipei turce este 
italianul Remondini). „ii cattena- 
ccio" (lacătul). înaintarea noastră a 
găsit remediul abia în repriza a doua 
cînd a atacat mai mult pe aripi. De 
altfel și golurile ait fost marcate îh 
urma unor acțiuni desfășurate pe mar
ginile terenului, pe unde tui asemenea 
sistem defensiv este vulnerabil (sistei 
mul „beton" aglomerează spațiul diri 
fața porții, îngreunînd acțiunile print 
centru). Desigur că o cunoaștere 
prealabilă, din jocuri, a acestui sis-t 
tem defensiv ar fi dat posibilitate 
jucătorilor să-l combată duminică de 
la început și cil mai mult succes. < 

Trasul Ia poartă, pe de altă parte, 
a fost nesatisfăcător. E drept că echi
pa noastră a 
lui Turgay 
de cele 10 
șuturile au

tras mai mult la poarta' 
(20 șuturi față 

ale oaspeților). Dar 
fost insuficiente ca 

tărie, precizie și frecvență. Din a-
ceasta cauză au fost ratate numeroa
sele ocazii. In ultimă analiză, pro
blema se redute la tehnica individua
lă a jucătorilor, capitol care lasă de 
dorit. De aceea se impune un mat
riguros control ditl partea federației 
asupra muncii de pregătire în colec
tivele și cluburile sportive.

Este bine ca federația să studieze 
posibilitățile pregătirii, în continuare, 
pe timpul iernii, a lotului nostru re
prezentativ, pentru ca în meciul retur 
din aprilie jucătorii noștri sa se pre
zinte cît mai bine.

SERIA A IV-A

1. Carpați Sinaia 7 5 1 1 18: 7 11
2. Chimia Făgăraș 7 4 2 1 17:11 1G
3. Alimcnîara Tg. Mureș 7 3 3 1 16:11 %
4. Metalul Aiud 7 3 2 2 16:13 8
5. Mureșul Toplija 7 3 1 3 7: 5 7
6. Voința Tg. Mureș 7 2 3 2 3: 6 7
7. Partizan Reghin 7 3 0 4 7:13 £
8. Rafinăria Cîmpina 7 2 1 4 14:15 5
9. Torpedo 7 2 0 5 11:17 4

10. Textila Sf. Gheorgho 7 1 1 5 2:13 3

StRIA A V-A

1. C.F.R. Cluj 7 4 2 1 11: 4 1Q
n Rapid Cluj 7 4 2 1 12: 6 10
3. Someșul Sa‘u Mare 7 3 2 2 14:10 8
4. Recolta Cărei 7 3 2 2 12:10 8
5. Rapid Oradea 7 3 2 2 10: 9 8
6. Stăruința Satu Mare 7 2 3 2 13: 9 7.
7. Arieșul Tutda 7 3 1 3 14:17 7.
8. Dinamo Baia Mare 7 2 1 4 7: 9 5
9. Tisa Sighet 7 2 0 5 7:16 4

w. Voința Oradea 7 1 1 5 6:16 3

Recolta Cărei - Voința Oradea 3- 1 (2-0).

SERIA A VI-A

1. Drubeta Tr. Sevenin 7 6 0 1 19: 8 12
2. Metalul Oțelul Roșu 7 5 0 2 22:11 10
3. Aurul Brad 7 4 0 3 14:10 8
4. Olimpia Reșița 7 4 0 3 15:16 8
5. C.F.R. Simorîa 7 3 1 3 10: 4 7
6.Metalul Bocșa Romînă 7 3 1 3 11: 8 7,
7. U.M. Cugir 7 3 0 4 8:14 6
8. Flacăra Tg. Jiu 7 2 1 4 8:18 5
9. Unirea Rm. Vîlcea 7 1 2 4 8:14 4

10. Indăgrara Arad 7 0 3 4 4:16 3
★

Clasamentele sînt întocmite după ultimei»
rezultate, neomolcgate.

SPORTUL POPULAR
Nr. 3301 Pag. 5-a

feli.il


Musca ti btzîi scurt pe la ureche, 
apoi se pierdu în semiîntunericul 
odăii. Jim Manteperlo deschise alene 
ochii, apoi căsca și -se întinse de-i 
trosniră oasele. Vru să se scoale, 
dar se răzgindi si se întoarse cu 
fața spre perete. Iși purtă o clipă 
privirile pe zidul murdar, nespoit 
parcă de veacuri. Simți un gol in 
stomac și golul se wca in sus. încet, 
pe nesimțite, ca și cam ar ji vrut 
să-i cuprindă pieptul, capul, totul. 
Se sculă și incepu să se plimbe prin 
odaia mică și strimtă. Camera era 
mobilată sărăcăcios, cu lucruri pe 
care privindu-le, nici nu puteai să-ți 
închipui că au fost tindea noi.

Pe masă erau de-a valma resturi 
de mimare, cutii goale de conserve 
iu etichete viu colorate și printre 
ele, mai către colțul mesei, o sticlă 
cu piițin wiskp pe fund. Jim întinse 
mina după ea, dar se răzgindi. Pri
virea ii căzu pe un scatii din apro
bi,'ere, pe spătarul căruia zăcea 
aruncat un halat de box, de mătase 
albă. Pe spatele halatului era scris, 
cu litere mari rotunde, numele lui.

Oftă și se trînti din nou pe pat.
„Da — gindi el — am fost și eu

cineva!"
Iși aruncă încă o dată ochii pe

halat, apoi își plimbă privirea pe
peretele plin de afișe multicolore pe
care numele său era tipărit cu litere 
mari: Jim Manteperlo, campion mon
dial la categoria semigrea, invinci
bilul, teribilul... Și alte adjective de 
soiul acestora. Zîrnbi și închise ochii. 
Amintirile îl năpădiră. Stătu așa o 
vreme. Apoi se răsuci în pat șj se 
sprijuii intr-un cot. Privirile îi căzură 
pe unicul costum de haine existent 
in garderoba sa, apoi pe pantofii 
sc'lciați. Jim își privi cu atenție pan
tofii ca și cum atunci i-ar fi văzut 
tntîia oară.

„Și iată ce am ajuns/' conchise 
el cu amărăciune.

Și doar nu de mult. Jim Mante
perlo fusese acel celebru semigreu 
care a străbătut oceanul cu mai mare 
vilvă declt Columb odinioară. Con
tractele curgeau, uratele îl copleșeau. 
Și tinărul Giovanni Manteperlo — 
cum se numea in Italia lui îndepăr
tată — credea că așa va fi mereu, 
toată v'ața Se vorbeau doar atltea 
lucruri extraordinare despre „țara 
tuturor posibilităților" .

O vreme, se părea că norocul îi 
stride. Dar s-a întimp'at — dracul 
știe cum — să piardă două meciuri 
umil după altul. Apoi a venit stupi
dul acela de ' accident care le-a pus 
capac la toate. Fără nici o vorbă, 
managerul i-a reziliat contractul.

Și iată-l ne Jim, faimosul Jim 
Manteperlo de odinioară, la numai 
31 de ani, fără piine, fără căpătii. 
De șase Iun', se ■’bate să-și găsească 
de lu~ru Dar unde? Și banii se du
ceau văzind cu ochii. Ne mai avind 
cu ce-și achita camera s-a mutat de 
la „Metropolitan" in maghernița asia 
'Din micile economii care i-au mai 
rămas, abia de-și duce zilele de azi 
pe miine. Dar Jim speră. .Amintirea 
primului său meci de box il făcu să 
zimbească:

„Parcă nici nu au trecut 11 ani 
de..." Aci zîmbetul ii pieri de pe buze; 
o puternică bătaie in ușă frinse find 
amintirilor. Jim tăcu. De afară, gla
sul cavernos al proprietarului ii sfre
delea urechea'

— Iar nti-i acasă! De două luni na 
'm'-a plătit chiria! Am să-l dam 
afară pe... pe pungașul ăsta /

Coridorul prinse viață. Printre ușile 
întredeschise se iviră capetele loca
tarilor curioși.

— Am să-l dau afară! mugi din 
nou proprietarul.

— Numai să nu-ți scape un pumn ! 
mormăi vecinul lui Jim. șoferul. Vor- 
btse încet, totuși destul de tare, că-l 
auziră toți...

— Ce? întrebă proprietarul ca și 
'cum n-ar fi înțeles — cu poliția il 
'dau afară pe... pe pungașul ăsta!

Se întoarse furios și trînti o ușă 
de zăngăniră geamurile. O bucată de 
tencuială se desprinse din tavanul 
odăii lui Jim și căzu pe podea. Omul 
o petrecu cu privirea, a noi știrbit, 
Iși întoarse ochii într-altă parte. Pe 
perete zări alături de numele său pe 
cel al lui Jerry Jackson, fostul cam
pion. pe un afiș portocaliu scris cu 
litere groase, închise

-Ferice de Jerry — gindi el. A 
murit în culmea gloriei, intr-un acci
dent de mașină. Ce moarte stupidă l 
Dar ciți nu mor zilnic in accidente/ 
Mor zilnic..." o clipă gindi că moartea 
ir f, o rezolvare, că ar scăpa de 
foame, de șomaj, de boala care it 
rodea și care iși va pronunța verdic
tul fatal azi, miine, sau cine știe 
cind. Numaidecit insă^respinse acest 
gînd Firea lui optimistă nu putea 
concepe un asemenea sfirșit. El nu 
a fost las nici pe ring șl nici în 
oiafă nu va fi. Va trebui să lupte /

La gindul acesta, oftă și se sculă. 
Se îmbrăcă alene, ca un om care nu 
are de ce să se grăbească și ieși In 
condor Stătu o clipă pe loc, cu ure
chea la olndă ; nu voia să dea ochii 
cu proprietarul. Avea prea puțini 
dolari in buzunar ca să mai aibă 
de unde plăti și chiria.

CONDEIE

în apar- 
său. Jim

închise încetișor ușa și păși cu 
teamă spre ieșire. Pe scară, tin tinăr 
lung șl deșirat, care locuia alături 
de el, ii făcu semn să treacă fără 
frică.

— Proprietarul cu neuastă-sa ș-au 
dus la poliție, șopti et.

Jim înălță capul. încurajat de 
atenția care i se dădea, tinărul 
adăugă confidențial:

—' Ar fi bine să nu-l îniilnești 1
Jim se strecură pe lingă el ca o 

umbră. Strada îl cuprinse în torentul 
cenușiu de oameni care se scurgeau 
grăbiți în toate părțile, ca apele unui 
fluviu ieșit din matcă. Rătăci 
multă vreme prin oraș. Ceața cobora 
incet peste furnicarul de oameni, de 
mașini, de case. Reclamele uriașe a- 
păreatt și dispăreau in vata moale 
a cetii care estompa totul. Instinc
tiv, iși strînse pardesiul la gît. O 
clipă il amăgi gindul să încerce la 
vreun oficiu de plasare. Se opri chiar 
tn loc. Dar gindul dispăru tot atît 
de repede pe cit de repede se 
aprindea și se stingea chiar în fața 
lui o uriașă reclamă „Coca-Cola". Un 
zimbet îi înflori tn colțul gurii, dar 
curlnd zîmbetul i se transformă in
tr-un rinjet amar:

„Parcă eu aș fi unicul șomer!"...
Tlrziu se întoarse acasă. Tn capul 

scărilor ii ieși înainte, ca din pă
mânt, proprietarul. Jim vru să se în
toarcă, să fugă, dar 
nu mai avu vre
me: se și oăzu
prins ca intr-un 
clește de brațul a- 
cestuia. De sur
prins ce era, ră- 
'mase țintuit "locu
lui. Cu un zimbet 
uns cu miere, pro
prietarul ii dădu 
binețe și-l împinse 
încetișor 
tamcntul 
nu se împotrivi; 
n-avu putere, n-avu 
cînd.

Mrs. Colldrige, 
soția propriei arul ui, 
ii întinse un pa
har subțire de 
cristal plin, cu mis
tui. Inginind cu
vinte neînțelese de _ 
urare... sau de 
mulțumire (dum
nezeu știe ce !), 
Jim îl clădii 
ir-o sorbitură 
gît. Ce-i 
ițeau 'cei doi 
pricepea, degeaba 
se căznea. Au trebuit să-i repete de 
mai multe ori pricina pentru care 
merită să fie cinstit. Cu un gest de 
cochetărie, nirs. Colldrige iși împinse 
șuvița de păr cinepiu care-i aluneca 
peste ochii spălăciți, și răbdătoare 
luă povestea de la început:

— Cum ți-arn mai spus, mr. Mante
perlo, au fost aici doi gentlemeni, 
elegant îmbrăcaji, care au întrebat 
de dumneata. Prima oară cind au 
venit, nu te-au găsit nici pe dum
neata, 
Eram duși la...

Tuși încurcată și-și purtă privirea 
vinovată peste chipul bărbatului ei. 
Acesta încruntă din sprincene, dar o 
imbărbătă numaidecit zimbind semni
ficativ :

— Povestește, dragă, ce-l interesează 
pe mr. Manteperlo 1 Lasă astea!

— Hm... da... și ce spuneam? A. 
da ! Și cînd rie-am întors de unde 
fusesem duși, i-am întilnil in poartă. 
Cel mai inalt, chipeș bărbat, zău că 
semăna cu un artist de cinema, mă 
întrebă de dumneata. Auzind că nu 
știm unde ești dus, ne-a rugat să-ți 
comunicăm să-i cauți a doua zi. 
cheamă... ii cheamă.. unde naiba 
pus cartea de vizită ?“ se sunară 
căutind in buzunarul pardesiului.

— Aha, iat-o 1 Poftim, citește! 
Și întinse lui Jim cartea de vizită, 
albă și lucitoare.

Mr. Co'ldrige se întoarse spre Hm 
și-l bătu prietenește pe umăr;

— Ei, zi aș’. Mr. Manteperlo, au 
contract in perspectivă de-acum. E 
ca și cum ai avea dolarii In buzunar. 
Noroc ca ăsta zic și eu! adăugă el 
mieros. Să nu ne u’ți și pe noi, că 
doar știi... sinlem prieteni t

— Mda, zise fim și oiri cartea de 
vizită in buzunar. Și se miră că oers- 
pectioa de a boxa nu-l bucura.

intră in cajneră, Gîndurile roiau.

și nici noi nu eram acasă.

„li
am
ea,

Schiță

îl zăpăceau. Cuvintele doctorului ■ 
„nu ai ce să mai cauți pe ring" îi 
reveniră în minte vii. clare, ca și 
cum atunci ar fi fost pronunțate. 
Apoi revăzu starea în care era și la 
care se putea aștepta in viitor și îsi 
dădu seama că nu are de ales. Va 
boxa.

★
Pe la ora dejunului iși vizită fostul 

manager. Acesta îl primi cu multă 
bunăvoință, lucru care il făcu pe 
Jim să-și spuie că are desigur ne
voie de el. Managerul îi spuse cd 
are pentru el un meci în sud cu o 
nouă „speranță". Ii arătă că va tre
bui să cedeze acestuia în repriza a 
unsprezecea. Auzindu-l ce-i cere, stn- 
gele ii năvăli în față. Jim strivi 
printre dinți o înjurătură.

— Cum crezi / Dacă nu vrei să pri
mești, noi nu-ți vîrîm cit de-a s'li 
dolarii in buzunar! vorbi nepăsător 
managerul urmărindu-l cu coada 
ochiului pe Jim. „Parcă e mare lucru 
ce iți cerem—ii spuse managerul—și 
uite" zise el plimblnd' pe sub nasul 
lui Jim un teanc de dolari — uite 
te

ce
așteaptă!

Desen de 
se sculă și 
pași rari și 
se sculă de

ManagerulJim tăcea, 
se îndreptă spre ușă cu 
calculați. însoțitorul său 
asemenea și il urmă. Jim se uită la 
ei. Dacă nu va primi va începe din 
nou șomajul, mizeria, foamea. Simți 
un nod greu In git, care il sufoca. 
Va trebui să boxeze, nu are în
cotro. Tuși stingherit.

Managerul cu 
se întoarse spre 
bind:

— Șfiicrm eu 
pină la urmă.

nu se

mina pe clanța ușii 
Jim și-i spuse zîm-

că ne vom înțelege

poate altfel... gemu— Dacă
Jim.

— O.K. și... nu uita in repriza... 
lim il '

surd, apoi se întoarse și plecă.
Managerul se întoarse către aso

ciatul său, ii făcu cu ochiul între
bător :

—■ Ei , ce
— Well, 

meserie J

întrerupse cu un miriit

zici ?
ii răspunse acesta, știi

oameni Sezonul 
Manteperlo sosi 
de gală Orășe- 
reclame.
reclame, nlm?ni 

gindi el

★
Mica localitate din sud, de pe 

coasta oceanului, unde avu loc intil- 
nlrca, era tixită de 
era încă in toi. Jim 
cu două zile înainte 
Iul era împinzit de

„Cînd e vorba de 
nu-i întrece pe yankei f 
merglnd spre hotel.

tn ziua meciului, ca să scape de 
admiratori, Jim se refugee intr-un 
colț îndepărtat ai plajei. Nisipul fier
binte sclipea in bătaia soarelui. Plaja 
Iotă cocheta parcă cu valurile ju
căușe. Jim Manteperlo iși întinse capul 
mușchiulos și tinăr in bătaia soa
relui arzător. Curlnd simți o căldură 
mole.șitoare care-l învăluia, care-l to
ropea.

,.Ce bine e !" șopti ti întinzlndu-se 
alene închise ochii Gtndurite veniră 
deodată toate, ca un roi de viespi.

..Da e bine acuma, dar miine, 
miine ce va fi ?

Dar mat tlrziu ? Din nou foame șl 
mizerie! Apoi, ca un ecou ta cele 
gindite, adăugă cu voce amărltă: 
.... șl asia in „țara tuturor posibili
tăților" /„„

Jar gîndurile, afurisite, tot1 nu se 
astlmpărau. FI, fost campion al lumii 
va trebui să cedeze unei „speranțe".

„Azi lui, gindi el, miine tine știe 
cui. căci de trăit trebuie să trăiești!" 
Sub povara gindurilor iși strînse 
maxilarele de trosniră sec, iar frun
tea i se făcu o mare de încrețituri.

„Nu" zise el și se ridică cu pi
cioarele adine înfipte în nisipul si
defiu. „Nu, nu" repetă din nou in 
neștire. Ochii lui întUniră imens'ia- 
tea oceanului. întinse un pumn în 
aer si amenințind un dușman ne
văzut adăugă: „Voi mai boxa azi, 
și voi ceda meciul dar nu pentru acel 
necunoscut am să fac asta, ci pentru 
că vreau să plec de aici..."

Căutind cu ochii în depărtare, ca 
și cînd ar ji vroit să zărească malul 
celălalt de unde plecase cîndva plin 
de speranțe, adăugă:

„...Cit mai departe! Cit mai de
parte! Acasă!"

★
Seara, în timp ce iși făcea încălzi

rea, managerul îi reaminti de c»n- 
venția lor. Jim răspunse printr-o 
ușoară înclinare a capului. Era emo
ționat ca la primele lui meciuri: sim
țea o furnicătură prin întreg corpul, 
furnicătură care nu-l lăsa să stea 
locului.

Ringul, montat in afara orășelu
lui, era așezat în mijlocul unui amfi
teatru natural, format din ridicători 

de pămint, iar 
latura deschisă dă
dea spre ocean. In 
depărtare se ză
reau luminile 
rășelului așezat pe 
o peninsulă care 
Înainta adine in 
apele Ai lan'ic ui ui. 
Vederea ringu
lui, murmurul 'mul
țimii și lumina 
crudă a reflectoa
relor il ■ copleșiră. 
Simțea că nu are 
aer, că se sufocă. 
Respiră o dată, de 
două ori, adine. 
Iși reveni. Cu pași 
siguri trecu prin
tre spectatori 
sui scările 
gutui. Odată 

, cat pe ring 
\ deveni el, 
Manteperlo, l 
tit, sigur de 
Ridică fruntea 
privi

D. MFHAILA mulțime,
„Am să boxez, am să boxez din 

nou" gindi el și simți cum adevărul 
gindului li cuprinse înlreg corpul. „Și 
voi boxa" iși înnodă el firul ghidului 
mal departe „ca odinioară chiar de 
va trebui să cedeze acestui puși". 
Adăugă ultimele cuvinte privindu-și 
adversarul care se urcase în ring și 
iși scosese halatul. Joe Pitters era 
un tinăr mușchiulos.

„Un adevărat pachet de mușchi" 
il aprecia Jim cu ochiul unui vechi 
tigru al ringului. „Hm! Să vedem 
ce știe I"

Repriza 
sărată cu 
următoare 
tuni date 
răspunse prompt. Joe se apără bine. 
In repriza a treia, Manteperlo în
cerci o nouă serie de atacwi care 
in parte reușiră. Mulțimea 
aclama ca pe vremuri:

„Așa" își zise el și 
atent adversarul.

Tn repriza a patra Jim 
dar curlnd simți că se 
prinse de veste și începu să-l pisto- 
neze cu o serie de stingi puternice.

,.Nu-i rău Joe ăsta!“ își zise Jim 
blocindti-se, apoi incepu să socoteas
că cile reprize mai are. In paiza 
dintre reprize managerul se apropie 
de coiful lui Jim și-i mormăi un 
„good" scurt. Jim nici nu il privi. 
Luminile orășelului, reflectate in apa 
oceanului, ii zimbeau ca mii de ochi. 
Dinspre Atlantic răzbătu un miros 
puternic de alge.

începu repriza tare. O serie, apoi 
încă una, lt plimbară pe loe din colț 
tn colț. Acesta se inspăimtntă. Știa 
de înțelegerea dintre Jim și mana
ger, dar nu înțelegea ce e cu fim. 
S-a răzglndit ?

Dar Jim, care se simțea minunat, 
ca pe vremuri, nu se mai gîndea la 
nimic, voia numai să boxeze și atît. 
înfuriat, Joe ii șopti managerului că 
Jim s-n răzglndit poale. Managerul 
dădu din cap că nu. Joe implngtnd

o-

și 
rin- 
ur- 
re- 

Jlm 
liniș- 
sin;. 

i Pz 
in jur, spre

Intiia a trecut repede, pre- 
tatonări reciproce. Repriza 
incepu cu o serie de lovi- 
de Joe. Jim eschivă și ii

urla,
„Hai Jim l 
iși urmărea 

incepu tare, 
sufocă. loe

la o parte prosopul maseurulul sisîi:
— Atutnci ce dracu-i cu el?
Managerul se încruntă. Nu putea 

crede una ca asta. Il cunoaște doat 
pe Manteperlo de atîția an’. Știa 
că o dată ce spune o vorbă nu șl-c 
ia înapoi pentru nimic in lume. Mai 
știa că nu are nici un dolar in bu
zunar, aflase de la proprietar. ,,Nu, 
Jim nu are șă-mi încurce socotelile" 
iși spuse.

Ocolind ringul se îndreptă sprt 
Jim, dar sunetul gongului anunță re 
priza a șaptea. Joe incepu, pruden. 
dar Jim se și dezlănțui. Nu lovea 
ce-i drept, cu toată forța, dar pumni 
lui erau ca de plumb. Joe iși reven 
pe la sfirșitul reprizei dar un pum/ 
bine plasat de Jim il trimise h 
podea. Aplecat asupra lui, arbitrul 
incepu să-l numere:

— Unu. doi. trei... Aci vocea arbitru 
lui se frinse în sunetul adine a 
gongului. Joe se ridică și se îndrepți 
împlelicindu-se ca un om beat, spr 
colțul său.

Furios managerul se apropia d 
Jim.
— I.as-o mai incet, nebunulej C 

vrei să-l faci k.o.? șopti printre din 
managerul. Jim tăcea; parcă nici n 
l-ar fi auzit. Ochii li căzură pe mi 
nușa stingă plină de sîngele lui Jo< 
Văzind că Jim tace, managerul s 
aplecă deasupra lui și-i șopti ir, 
ciudat;

— Nu ai să capeți nici un dojd 
dacă...

Ultimele cuvine fură acop 
rite de bătaia gongului. Jim păi 
că nu l-a ințeles. Se ridică de jt 
scaun și înaintă spre mijlocul rii 
gului. Lumina orbitoare cădea pe ce 
două corpuri încordate, gata 
luptă. Se schimbară primii pi 
loe Pitters iși revenise și se agtir 
Jim continuă să atace. O boare i 
aer veni dinspre ocean, răcorindu 
corpul înfterbîntat.

Un fior de plăcere ii trecu prin F 
corpul, apoi il năpădi un val de fri, 
Ultimele cuvinte ale managerului 
apărură in față din adîncul inco, 
știentului:

„Nu ai să capeți nici un doh 
dacă..."

Glodurile năvăliră unul după alte 
pe furiș, fără veste. Deodată unc 
unul singur i se înfipse in creier, m 
crud, mai dureros.

„Nu voi putea pleca acasă, acasă..
Capul incepu să-i vijle, ochii i 

dilatară ptiterriic și avu din nou se 
za (ia de frig.

Rămase înmărmurit o secund 
Adevărul crud al cuvintelor îi strln 
inima ca Intr-un clește. 1 se pă. 
că luminile îndepărtate ale oră 
tui rînjesc la el cu mii de ochi „ 
iocoritori și parcă și ochii miilor < 
spectatori spuneau același lucri 
„Jim Manteperlo nu va mai piei 
niciodată". închise ochii amețit, c 
pleșit. Totul nu dură declt o fracțiui 
de secundă. Dar clipa aceea de e; 
tare i-a fost fatală. Joe il prinse 
cu garda deschisă. Maxilarul lui Ji 
trozni înfundat și el căzu pe spa 
cu miinile ațintind de-a lungul cc 
pulul ca niște aripi frinte. Căzu 
un pin din (ara lui, puternic și mi 
dru, care iși înalță trunchiul sem 
și drept spre înaltul cerului și ca 
a fost retezat de o lovitură năpra 
nică. Un murmur străbătu mulțime 
Arbitrul numără imperturabil. J< 
lingă ring, managerul se întoar 
t,pre asociatul său și îi spuse seri 
nind din dinți:

— Ah, și i-am spus doar să ced 
tn repriza a unsprezecea nu tn 
șaptea !

Acesta il privi o clipă, apoi inie 
cînd ochii spre mulțimea care fi 
măta mormăi printre dinți:

— Și publicul o să ne sară-n c 
că n-a văzut box!

Pe ring doctorul și arbitrul api 
câți deasupra lui Jim încercau si 
readucă la viață.

Doctorul se îndreptă de mijloc 
apleeîndu-se peste corzi îi spuse m 
nagerutui:

— E mort../
Managerul, cu fața congestiona 

de furie, scuipă printre dinți o Inj 
rătură.

Asociatul îi completa gindul:
— Td'otul J Avea t mp să moară 

mai tirziu !,..
In depărtare, luminile orășelm 

luceau în întunericul nop{ii cu n 
de ochi reci ca de gheață. O boc 
răcoroasă veni dinspre ocean inoi/liii 
du-t pe Hm Manteperlo, care nu 
mai părăsi niciodată , țara tițtuf 
posibilităților",

— OTIO EENKQ



Meciul C.F.R. Grivița Roșie — C.C.A. a prilejuit o luptă 
pe înaintare. In fotografia noastră, Mărgărit Blăgescu (C.C.A.), 
de Pircălăbescu va putea totuși pasa coechipierului său Penciu 

jutor.

înverșunată 
deși blocat 
venit în a-

Mihăică)(Foto : I.
★ ★-----
După etapa a XVI-a a campionatului

republican de rugbi

Mai multă grijă 
pentru calitatea jocului!
-Etapa a XVI-a a campionatului ca- 

egibriei A de rugbi a fost dominată 
e întîlnirea dintre echipele C.F.R. 
irivița Roșie și '
șa cum remarcam și în cronica noas- 
-ă de ieri — n-a prilejuit, în general, 
oncluzii îmbucurătoare. Jocul închis, 

așteptări, practicat de cele două 
.ații buc.ureștene și preocuparea ex- 

Itysivă pentru rezultat (in dauna că
tații) au creat probleme dificile și 
entru selecționarea jucătorilor noștri 
i vederea meciului cu reprezentativa 
faliei. La fel de neconcludente au lost 
i celelalte întîlniri. Constructorul, de 
ildă, după partida excelentă realizată 
i etapa precedentă în compania Pro
cesului, a făcut un joc slab în fața 
nui adversar modest: C.S.A. Ploești. 
fici Dinamo, care prin victoria obți- 
ută miercuri asupra feroviarilor s a 
ngajat în luptă directă pentru titlul 
e Campioană, n-a reușit să întreacă 
ecît foarte greu formația Rapidului, 
a lași, întîlnirea dintre C.S.M.S. și 
rogresul n-a constituit decît o luptă 
întru rezultat.
Pînă la încheierea campionatului 

-au mai rămas de jucat decît două 
'-rpe: la 9 și 16 noiembrie. Federația 

pccialitate cara trebuie șă ■ treacă 
-.im la contur, rea lotului ti-ebu'ie 
jutată în reușita acestei acțiuni, care 
ite condiționată de felul în care 
ițeleg să joace echipele noastre, în 
lecial cele avînd în rîndurile lor 
icători susceptibili de selecționare.

C.C.A., care

Iată de ce viitoarele întîlniri d'.'n ca
drul campionatului trebuie să fie o- 
rlentate cu precădere spre elementul 
calitate. Jucătorii și antrenorii — deo
potrivă — au datoria să contribuie 
la realizarea acestui deziderat. In cen
trul atenției generale stau meciurile 
C.C.A. — Dinamo și Progresul — 
Știința Timișoara (etapa a XVII-a) și 
Constructorul — C.F.R. Grivița Roșie 
și Dinamo — Știința Timișoara 
a XVIII-a).

După etapa de duminică, în 
gurația clasamentului i 
decît puține modificări: 
nul în compania C.C.A., C.F.R. Gri
vița Rcș'e a fost egalată de Dinamo 
(■15 p.), astfel că lupta pentru primul 
ioc va continua cu un interes și mai 
mare. Situația a devenit clară numai 
în privința echipelor care vor retro
grada. Este vorba de Rapid, C.S.A. 
Ploești și C.S.U. București, care avînd 
meciuri deosebit 
mele două etape, 
să mai poată ieși 
roșii" (T. St.).

înaintea, penultimei etape, clasamen-

Roșie 
(etapa

confi-
n-au intervenit 
: prin meciul

de dificile în uiti- 
este puțin probabil 
din zona „lanternei

Acesta era titlul urnii articol din 
ziarul suedez „Tidningfer“-Stockholm. 
Suedezii, sosiți cu mult înainte de 
vreme în sala Eriksdalsholen, aștep
tau cu nerăbdare începerea întîlnirii 
dintre naționala de lupte clasice a 
R. P. Romîne și cea a gazdelor. Spor
tivii suedezi și organizatorii acestei 
întîlniri erau siguri că reprezentativa 
lor de lupte își va lua în sfîrșit re
vanșă, contînd pe faptul că din echipa 
noastră, care i-a învins anul trecut la 
București, erau prezenți numai trei 
luptători: Gheorghe Dumitru, V. Bu- 
tarca și Gh. Popovici.

A început întîlnirea. Rînd pe rînd 
Petre Popescu, Gheorghe Dumitru, V. 
Bularca, Gh. Popovici, luptînd cu mul
tă dîrzenie, reușesc să-și adjudece 
victoriile și astfel întîlnirea dintre 
luptătorii noștri și cei suedezi s-a ter
minat cu 9—7 în favoarea noastră. Re
vanșa n-a putut fi luată! Țara cu 
cea mai puternică tradiție în acest 
sport a fost din nou învinsă. Dove
dind un înalt spirit patriotic, o bună 
pregătire tehnică, echipa de lupte a 
R. P. Romîne a terminat învingă
toare.

După răsunătorul succes obținut în 
fața echipei Suediei de către romîni, 
federația de lupte finlandeză a căutat 
să-și pregătească un Iot puternic, ca
pabil să facă față echipei noastre. 
Pentru a-și asigura un număr mare de 
spectatori, întîlnirea n-a fost progra
mată la l-lelsinki, cl la o distanță de 
peste 400 km. în orașul Seynajoki, cen
tru cu tradiție în lupte al Finlandei. 
De la N,urnio, . Seyilșjoki și Kourtane 
s-au ridicat zeci și zeci de luptători 
de valoare națională, internațională.și 
olimpică, 
constituie 
o echipă 
deosebite, 

..victorie a
tenuare oarecare a succesului de pres
tigiu obținut de echipa 
Stockholm.

Așa clini sublinia ziarul 
G1N-SANOMAT" întîlnirea 
un nivel tehnic superior, <

internațional, cu multă experiență, a 
luptat reținut fără să desfășoare lupta 
lui obișnuită — agresivă și în forță. 
El a încercat unele „treceri la spate" 
dar nesigur. La parter, Cernea a tăcut 
aceeași greșeală ca la antrenamente, 
s-a lăsat ușor apucat de mijloc, ceea 
ce a permis adversarului să-l prindă 
în acțiuni de centură laterală. Din 
cauza acestor greșeli și a faptului că 
nu avea finalitate în unele acțiuni pe 
care le întreprindea, în meciul respectiv 
a și fost învins la puncte. In celelalte 
doua întîlniri din Finlanda, Cernea a 
avut o comportare mai bună, aproape 
de posibilitățile sale reale.

La categoria 62 kg. Petre Popescu 
a întîlnit în Suedia pe .Nylsson, iar 
în Finlanda pe- Ahokas. Pe ambii i-a 
învins detașat la puncte. El a avut o 
comportare foarte bună, a luptat lio- 
tărît și a atacat tot timpul, reușind să 
execute din parter mai multe acțiuni 
de centuri laterale. Acest luptător tre
buie să-și îndrepte atenția spre execu
tarea perfectă și clară a unor acțiuni 
tehnice de sus, deoarece în întîlnirile 
ce le-a susținut s-a dovedit că în luptă 
el se. bazează, îndeosebi, pe acțiunile 
de jos. Deși se apără foarte bine la 
parter și de sus, el trebuie să-și con
centreze acțiunile sale nu pe unul 
sau două procedee tehnice, ci să-și în
sușească o gamă mai variată de acți
uni. La aceeași categorie Vasile Micula 
n-a corespuns. El a susținut un sin
gur meci în Finlanda, cu Jaskari, de 
care a fost învins. A luptat reținut tot 
timpul, a fugit la marginea saltelii, e-

vitînd lupta cu adversarul. A făcut urî 
meci sub posibilitățile lui, deși are 
multă forță.

Gheorghe Dumitru, la cat. 67 kg., 
I-a întîlnit pe Olsson în Suedia și pe 
Alenen (Fin.) clasat al IlI-lea la Jocu
rile sportive prietenești dm 1957 de Ia 
Moscova. In ambele întîlniri a avut o 
comportare bună, a condus bine me
ciurile. El a avut o apărare foarte bună 
de sus și de la parter. La categ. 73 
kg. V. Bularca și la categ. «7 kg. 
Gheorghe Popovici au avut o compor- 

foarte bună, ambii luptători do-> 
vedind o bună pregătite tehnică și fi
zică. Ziarele au elogiat nivelul și' fru
musețea disputelor pe care le-au sus
ținut. Nicolae Baciu la cat. 79 kg. și 
Radu Ion la cat. grea; primul nu a 
avut rezistență suficientă și în acțiu
nile de jos și de sus nu a putut face 
față adversarilor, dovedind oboseală, 
iar cel de al doilea fiind de fapt se
migreu, n-a putut face față unor ad
versari mai grei ca el cu cîte 20—25 
kg. diferență.

In general lotul nostru a fost Ia înăl
țimea așteptărilor, fapt sublimat și de 
presa din Suedia și Finlanda. Aten
ționăm, de asemenea, ținuta demnă 
a sportivilor noștri în afara întîlnirilor. 
Pe bună dreptate președintele federa
ției de lupte din Finlanda a adus elogii 
lotului nostru: ,,o echipă formidabilă, 
atît 
cît 
ce

pe saltea, ca pregătire sportivă, 
și în afară de saltea — în ceea 
privește disciplina".

icua ț 
In această regiune luptele

'sportul' preferat. Pregătiri:! 
sudată, cu calități tehnice
organizatorii sperau într-o 
eciiipei lor și deci într-o a-

noastră la

tul are următoarea înfățișare :

1. CFR Gr. Roșie 16 14 1 1 213: S3 45
2. Dinamo 16 14 1 1 144: 29 45
3. C.C.A. 16103 3163:53-39
4. Constructorul 16 8 2 6 137: <76 34
5. Știința Timiș. 16 7 1 8 &S :116 31
6. Progresul 16 52 9 105:133 28
7. C.S.M S. Iași 16 4 2 10 68:202 S3
6. Rapid 16 3 3 10 43:121 25.
9. C.S.A. Ploești 16 2 4 10 52:203 24
1G. C.S.U. Buc. 16 2 3 11 43:14» 23

, u ... , I 9 Iată si citevag anunța o participare record i ie«campionatul
I rnl F 11 rxc-11 i _ _ ^fi

Jocurile Olimpice de la Roma

zarea vizitatorilor constituie o nare 
dificultate pentru organizatori

A.u mai rămas doi ani pînă cînd se 
i aprinde din nou flacăra olimpică.
XVIII-a ediție a Jocurilor Olimpice 
re va avea ioc la Roma suscită un 
teres deosebit în lumea sportivă. In 
pitala Italici se fac intense pregă- 
■i, dar în același timp se ridică o 
rie de probleme 
ntru organizatori, 
ob'emă se anunță a fi aceea a ca
rii participanților și turiștilor de 
ste hotare. S-a hotărît să se facă 
el la populația Romei pentru caza- 
a acestora. Pe de altă parte mi nu- 
ar de 25.000 vor locui în „satul cor
bilor".
,Numărul țărilor participante Ia
curi'e Olimpice de la Roma va con
tul, după toate probabili ăliie, o ci- 
î record. Din cele 90 țări afiliate 
Comitetul Olimpic Internațional, un 

imăr de 88 țări și-au anunțat de pe 
uni participarea. Pe discipline spor- 

numărul țărilor participante se 
ezintă astfel: atletism — 42, box — 
. ciclism și tir cîte 31, nedație — 32, 
Here, si gahting — c.îte 30, baschet 

28, lupte și scrimă cite 27, cano- 
î, gimnastică, fotbal, caiac-canoe 
e 24, polo pe apă și l.ochei peiar- 

cî'.e 20, pentatlon modern — 18. 
cazul cînd toate aceste reprezenta- 

e vor fi prezente la Roma în toate 
scipfinele sportive și în special la 
mri'e pe echipe vor fi nevoie de 
rii preliuiinariij eliminatani etc.

t rezultate înregistra- 
catcgor.ei B: Mirie- 

I rul Lupeiii — Știința Inst. Mine Pe
troșani 0-15 (0-9); 'Utilajul Petroșani 
— Șantierul Hunedoara 0-3 (0-3); 
Petrolul Pitești — Aurora Orașul Statin 
8-6 (8,0); C.F.R. Cluj - Chimica Țîr- 
itaveni 0-0; Unirea l'.U.G. 'Brăila — 
Știința Galați 5-3 (0-3); S.N.M. Con
stanța — Zimbrul Tecuci 16-6 (11-0); 
Progresul F.B. Galați — C.F.R. Bu
zău 8-6 (8-3).

„HELSIN- 
a fost de 

dinamică și 
palpitantă. . Spectatorii, au fost mulțu
miți. Intr-adevăr, în întîlnirea cu 
finlandezii, deși după un. drum des
tul de obositor și în alte condiții de 
climă, luptătorii romîni s-au compor- 
tat la înălțimea cuvenită, dovedind un 
spirit combativ în luptă și o bună 
condiție fizică. Și în întîlnirea urmă
toare, cu Etela — Pohjanmaa, echipa 
noastră a luptat cu aceeași ardoare, 
căutînd să aducă patriei succese spor
tive de prestigiu. întîlnirea a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 
turneul echipei noastre 
dice a fost terminat cu 
moașe victorii.

Dar să vorbim cîteva 
comportarea fiecărui sportiv în parte. 
La categoria 52 kg. — în primul meci 
— Szabad Gheorghe a luptat cu dîr
zenie, însă în unele acțiuni a fost re
ținut și foarte încet, în special la par
ter. De asemenea, în repriza adver
sarului, el a așteptat mult cînd era la 
parter, fără să acționeze sau să prindă 
adversarul. In reprizele de sus, el a 
fost mai atent și a atacat mult mai 
des. La a doua întâlnire (cu Timonen— 
Finlanda) a luptat Ia valoarea lui, 
cîștigîud detașat la puncte. In cadrul 
aceleiași categorii a luptat și C. Ofi- 
țereșcu îii ultima întâlnire cu Prusty 
(Finlanda). El s-a dovedit bine pre- 

țgătit, dînd dovadă de multă, combati
vitate, menținând pînă la sfîrșit ritmul 
dinamic al meciului. Pentru compor

tarea sa bună, a primit o cupă din 
partea organizatorilor.

La categoria. 57 kg. Ion Cernea, 
întîlnindu-se cu Vcsterby (Suedia) — 
un luptător puternic, cunoscut pe plan

lucruri despre

greu de rezolvat
Cea mai acută

Cei care au urmărit „Cursa Păcii", 
sau alte mari competiții cicliste 
internaționale de amatori, au 

putut vedea deseori următorul aspect: 
cicliști italieni, belgieni, francezi, da
nezi sau olandezi se prăbușeau după 
trecerea iniei de sosire... Alți ci
cliști apuseni terminau etapele co: 
plet desfigurați, abia finindu-se 
picioare, aveau cearcăne vinete,

pe 
«- 

dinei, sub ochi, salivă abundentă in 
jurul gurii, iar privirile le erau îm
păienjenite. Unii dintre aceștia nici 
nu mai vedeau unde era instalat țar
cul cu toate cele necesare unei fugare 
toalete după cursă.

Nu era vorba de urmările normale 
ale unor eforturi depuse țatr-o etapă 
'dură și dirz disputată, ci de cu totul 
altceva. In rîndurile tehnicienilor, zia
riștilor și specialiștilor se auzea 
șoapta, rostită cu sinceră compătimire 
sau îngrijorare, ori pur și simplu cu 
ironie: DOPING...

Și intr-adevăr, cicliștii apuseni, u- 
zează foarte adesea de dopaje Prin

V. GRADINARU

reprezentativeidintre componența.Popovici și Gh. Dumitru, doi 
noastre de lupte care a evoluat in țările nordice.

Congresul Federației 
Internationale de Box Amator y

9 In viitor vor avea ioc campionate mondiale de box pentru a- 
materi ® Campionatele europene pe anul 1959 se vor desfășură ia Lu
cerna.

Recent a avut loc la Leipzig Con- rea ediție a campionatelor europene 
greșul Federației Internaționale de 
Box Amator (A.I.B.A.). Cu prilejul 
lucrărilor congresului s.au dezbătut 
o serie de probleme, care în parte 
au fost clarificate.

S-a hotărît, de pildă, ca în scopul 
ocrotirii integrității corporale și săj 
nătății boierului, arbitrul de ring să 
poată număra boxerul căzut la po
dea chiar și atunci cînd între timp 
repriza s-a terminat.

Congresul a hotărît ca în viitor să 
se organizeze â campionate mondiale 
pentru .boxerii amatori.

De aserficnea, s-a hotărît ca Viitoa-

de box pentru amatori să fie orga
nizată în orașul Lucerna (Elveția). 
Comentînd această hotarîre ziarul 
„Nepsport"—Budapesta observă că în 
acest oraș practicarea boxului fusese 
interzisă pînă acum 20 ani. In pre
zent, boxul se poate practica în acest 
oraș însă reuniunile pugilistice nu 
pot fi urmărite decît de aceia care 
au împlinit vîrsta de 18 ani...

Congresul A.I.B.A. a 
asemenea că arbitrii 
poarte ochelari în timpul cit conduc 
partidele și să

hotărît de 
de ring să nu
îpul cit conduc 

_ , i nu folosească alte
cuvinte decît : „box", „brek“, „stop".

Dopajul, o racilă a ciclismului apusean
injecții și droguri, ei speră să obțină 
un loc de frunte — eventual Victoria 
— fără să țină seama că o asemenea 
practică le distruge sănătatea.

Dacă în cursele pentru amatori se 
intilnesc astfel de procedee nesănă
toase, apoi este de la -sine înțeles ce 
se poate petrece în ciclismul profe
sionist. Aci, omul și sănătatea Iul 
contează prea puțin, căci pe primul 
plan apare goana disperată după vic
torie, citit de necesară ctdărei fabrici 
de biciclete, biscuiți, lame de ras și 
allele, al căror angajat este ciclistul 
decis să-și ciștige existența pedalînd.

„Mu mai este un secret pentru ni
meni — scria nu de mult ziarul bel
gian „LES SPORTS", atacini această 
problemă — că cei mai buni cicliști 
rutieri — și chiar și cei mediocri — 
absorb droguri vătămătoare. Și n-o 
fac numai pentru eventuala cucerire 
a victoriei în cine știe ce competiție 
importantă, ci alergătorii (n.n. aiit 
profesioniști cit și amatori) se dopea
ză în mod excesiv chiar și în obiș
nuitele concursuri duminic.ale"^

In Franța și in Belgia, oameni bine 
intenționați au inițiat acțiuni împo
triva. acestor practici lamentabile. S-au 
auzit o serie de înflăcărate propuneri 
și hotăriri în acest sens. Practic, însă, 
nu s-a realizat nimic. Căci, pună a- 
cum, nici un ciclist nu d fost des
calificat din' vreun concurs pentru 
infracțiunea de a se fi dopat!

Și nici nu-i de mirare ! Cum ar putea 
admite fabricantul X sau Y, care în
treține o echipă de ciclism, ca un 
alergător de al său să fie descalificat 
(auzi, îndrăzneală!...) pentru că s-a 
dopat? El (patronul) are nevoie, in
diferent cum și cu ce preț (chiar și 
cu prețul unei sănătăți distruse) ca 
angajații lui să ciștige. Și, dttpă vic
torie urmează, ca de obicei, reclama 
deșănțată: ..Bicicleta X este cea mai 
bună, biscuiții Y sint delicioși și gra
ție lor a cișiigat cutare ciclist", „care 
este in mare formă pentru că se băr
bierește cu lama Z..." Și alte aseme
nea inepții.

Dar sănătatea individului? Ce con
tează asta, cînd ediția tineri — atrași

de mirajul sportului profesionist — 
sint dispuși, în inconștiența lor, să 
facă orice sacrificiu, ori cit de tra
gice ar fi urmările, în speranța unei 
îmbogățiri peste noapte. Cu aiit mai 
puțin interesează 
pajului prin care 
o victorie.

De ceea 
care, spre 
sportului

latura morală a do
se fură literalmente

întîmplă cu c’cliștii 
menține pe „piața" 

abuzează de

ce se 
a se 
profesionist,

droguri, firește, nu are nimeni timp 
să se gândească. In țările capitalului, 
singura preocupare a celor care au 
in grijă organizarea de competiții 
sportive este numai aceea de a-și a- 
sigura câștiguri cit mai mari. Iar in 
mâinile patronilor, angajați: acestora 
— campioni mari și mici — nu sint 
decît biete marionete ascultătoare, 
folosite fără menajamente pînă in 
clipa cînd. vor fi aruncate ca niște 
nefolositoare mecanisme deteriorate.
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Călăreții noștri fruntași au încheiat 
cu succes sezonul competițional

Gheorghe Langa, unul din principalii animatori ai celei de a It-a 
ediții a Cupei Sportul popular.

Ultima întrecere hipică a anului, 
:a de a doua ediție a Cupei ..Sportul 
opular", ne-a oferit un spectacol spor- 
v de cea mai bună calitate. Eveni- 
icntul s-a bucurat de toată atenția 
tît din partea Federației de călărie 
are a asigurat concursului o bună 
esfășurare. cit și din partea caiace
lor fruntași și începători. O contri- 
uție valoroasă la calitatea întrecerilor 
i adus-o în primul rînd componenți 
jtului republican de călărie. Să ne 
prim deci cu aprecierile asupra aces- 
ara.
Atît proba de obstacole precizie, 

esfășurată în două manșe, cit și, 
lai ales, întrecerea principală a con- 
ursului, ’ proba de forță (dotată cu 
lupa „Sportul popular"), ne-au prile- 
,iit constatări îmbucurătoare de care 
a trebui să se țină seama în viitor, 
.i anume faptul că aproape de în- 
hiderea sezonului competitional că- 
ăreții noștri fruntași se mențin în for- 
lă bună, cu urmare a unei pregătiri 
emeidice și a experienței dobîndlte 
n concursurile din timpul anului, 
constanța de care au dat dovadă în 
ilt'mele întreceri hipice interne și in- 
.-ruaționale călăreții Gheorghe Langa
i Vasile Pinciu este cît se poate de 
elocventă în această direcție. Amintim 
ia după ce a sărit 1,80 m., în proba 
le 6 bare la concursul de la Moscova 
Iheorghe Langa a contribuit puțin 
imn după aceea, în concursul de la 
fraiova, la realizarea recordului de 
nălțime. Sărind cu Machedon 1,98 m. 
>1 l-a stimulat pe Pinciu să reali
zeze cu Prundiș 2 m., nou record re 
Hiblican. Duminică dimineața, Gh. 
Langa a fost din nou, alături de 
’inciu. unul din principalii animatori
ii probei de forță, cînd a sărit cu 
ișurință obstacolul înălțat la 1.90 ni. 
ți, desigur, că dacă Langa nu s-ar 
i precipitat la primul obstacol (1,60 
ii.) unde a avut o penalizare, am fi 
isistat la cel de al patrulea baraj șl 
toate și la o egalare de record. O 
orniă din cele mai bune a dovedit 
/asile Pinciu, cîștigător merituos al 
Supei „Sportul popular". Felul atent în 
zare a condus calul în cele două ba 
aje i-a asigurat mult rîvnitul trofeu. 
Jitie s-au prezentat în acest concurs 
fi ceilalți călăreți din lot, cum sînt

Campionatul republican de șah

Giiiisberger învingător în runda a 2-a
Ieri după-amiază s-a jucat cea 

de a doua rundă a finalei. Două din
tre partide s-au impus atenției spec
tatorilor : Gunsberger-Ciocîltea și Bă- 
lănel-Troianescu. Ambele au fost par
tide grele, de luptă încordată, cu 
momente tactice deosebit de intere
sante. In prima, Gunsberger a accep
tat două sacrificii de calitate ale 
adversarului său, făcute în scopul’ pro
movării a doi pioni legați centrali, 
care înaintau amenințător. In momen
tul liotărîtor al luptei, Ciocîltea a fă
cut însă o mutare mai slabă, care 
,i-a compromis șansele, astfel că a- 
vantajut material al lui Gunsberger 
și-a spus pînă la urmă cuvîntul.

In partida Bălănel-Troianescu, ne
grul a fost acela care a trebuit să 
găsească apărările juste. Și într-ade- 
văr. Troianescu s-a apărat foarte 
exact, încheind partida cu o combi
nate de remiză prin șah etern.

In trei partide, decizia a fost ob
ținută puțin după consumarea mută
rilor de deschidere: Pavlov-Partos 

AL Longo, D. Hering și C. Vlad. La 
Lorigo însă am observat, de această 
dată, nesiguranță și inai puțină cli b- 
zuință pe parcurs. Fără discuție, AL 
Loiigo este, așa cum am mai afirmat-o, 
și în alte ocazii, un clement talentat 
cu frumoase perspective,, lucru pentru 
care a și fost promovat în lotul republi
can. El nu trebuie să trie însă că 
încrederii acordate de federație, tre-

Amănunte despre concursul 
international de motocros 

de la Tbilisi
Interviu cu secretarul general al F.R.M., Al. SUHAIA

Dumin.că seară s-a întors în Capi
tală reprezentativa de motocros a țării 
noastre care a participat la concursul 
internațional de la Tbilisi. Imediat 
după sosire am stat de vorbă cu se
cretarul general al FRM, tov. Al. 
Suhala, conducătorul delegației.

— Ce impresie v-a făcut această 
întrecere?

— Așa cum mi-ati mărturisit și alți 
conducători de loturi, concursurile de 
la Tbilisi s-au ridicat —prin valoarea 
și perfecta lor organizare — la nive
lul celor mai mari întreceri de moto
cros. Cele 12 reprezentative (R. Ceho
slovacă. R.S.F.S.R., R.S.S. Gruzină, 
R.P. Polonă, Franța, Olanda, Finlan
da, Austria, U.R.S.S., R.P. Romină, 
R.P. Bulgaria, R.D .Germană) au 
avut In componența lor alergători cu- 
nospuți în arena internațională: Cizek 
(R. Ceh.). Pîlaeu (U.R.SS.), Rayman 
Rey (Finlanda), Ledormier (Franța), 
Rit manor (Olanda) ș.a. Întrecerile 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie, de colaborare sportivă.

— A existat vreo diferență între ca
racteristicile traseelor noastre și acela 
pe care s-a desfășurat concursul de la 
Tbilisi?

— Da. Și chiar una esențială: în 
timp ce noi punem accentul pe alege
rea traseelor cu noroi, băltoace, poteci 
înguste — aproape impracticabile, în 
Uniunea Sovietică traseul a permis 
dezvoltarea vitezei avind ca principale 
obstacole trambulinele (înalte de 1,50 
m), porțiunile acoperite cu zgură sau

1—0 (26 mutări), Breazu-Bozdoghină 
0—1 (33) și Botez-Alexandreșcu 0—1 
(24), In ultima, după patru bre de 
joc se efectuaseră numai 14 mutări... 
Consecința: Botez a pierdut printr-o 
greșală în criză de timp.

Remize au fost partidele Rădulescti- 
Relcher (29) și Voiculescu-Mititelu 
(20).

Trei partide s-au întrerupt. Soos 
(cu negrul) are calitatea în fața lui 
Negrea; Radovici dofriină finalul de 
turnuri și pioni cu Moiisini ; iar par
tida Gavrilă-Szabo s-a întrerupt toc
mai în momentul cînd ambii adver
sari au obținut dame prin transfor
mare.

Obținînd l'/2 puncte din primele 
două partide, Gunsberger și Reicher 
se află în fruntea clasamentului.

In continuarea turneului, participan- 
ții au un program încărcat. Astăzi 
(ora .9) se dispută runda a 3-a. 
Mîine dimineață (ora 8) se reiau în
treruptele din primele două runde, 
iar după-amiaza (ora 14,30) se joacă 
runda a 4-a. 

buie să-i răspundă printr-o muncă 
perseverentă și conștiincioasă așa cum 
ne obișnuise într-un timp nu prea în
depărtat.

Concluzia cea mai importantă Ia 
toate acestea este că federația de 
specialitate trebuie să angajeze în 
viitor întîlniri internaționale și 
în lunile septembrie, octombrie 
și noiembrie, cînd călăreții noștri frun
tași sînt în formă bună și deci 
capabili să reprezinte cu cinste 
echi.tația romînească.

O altă constatare îmbucurătoare este 
aceea că sportul călare a început sa
se bucure de un interes deosebit din 
partea tineretului, care „asaltează" 
atît în București cît și în țară, cen
trele de călărie. Roadele muncii cen- 
'rultii de tineret din Capitală (antre
nori N. Bădulescu și V. Fotescu) le-am 
văzut și mai bine în ultima întrecere 
hipică a anului cînd am admirat com- 
. ortarea unor tineri ca Iolanda La
zar. Anghel Donescu. Dan Mindru, 
M. Cherbăleață și alții. Despre aceș
tia putem afirma cu siguranță că vor 
întregi în curînd loturile colectivelor 
și cluburilor sportive. Și poate că 
tot pe această cale se va rezolva 
odată și problema prezenței elemen
tului feminin în sportul călare. La 
acest capitol continuăm să ne pre
zentăm la fel de slab ca și înainte.

OCTAVIAN G1NGU

nisip și o serie de obstacole naturale
— Cum apreclațî comportarea aler

gătorilor noștri?
— La Tbilisi am putut să ne dăm 

seama că în timp ce in probele de re
gularitate și rezistență urcăm spre 
vîrful piramidei, în cursele de nioto- 
cros facem abia primii pași. Am, re
marcat acolo o netă diferență de pre
gătire între maeștrii din R. Cehoslova
că, Uniunea Sovietică, Franța și Fin
landa și alergătorii noștri. Aceeași 
diferență există și în pregătirea ma
șinilor, Este drept însă că noi am pro
movat în formație doi tineri care aler
gau pentru prima oară pe mașini de 
500 cmc (H. Sitzler și V. Szabo) ș 
că avem o insuficientă experiență a 
concursurilor internaționale. Cu toate 
acestea este satisfăcătoare comporta
rea alergătorilor Mihai Pop, St. lan- 
conici. Gh. Ion și Gh. Ioniță.

— Care sînt concluziile pe care 
le-ați tras în urma participării la a- 
ceastă importantă competiție interna
țională?

— In primul rînd va trebui să 
schimbăm radical profilul traseelor 
noastre și apoi să insistăm mai mult 
in pregătirea sportivilor. Firește, orice 
început este greu dar perseverența și 
conștiinciozitatea alergătorilor și an 
irenorilor noștri vor contribui la de
pășirea acestui moment dificil.

— h. n. —

rin km Pe ve,odromul sPar-LlLLloM tak din Erevan au luat
sfîrșit campionatele a- 

sociației sportive Trud. In afară de 
concurs, maestrul sportului S. Moskvin 
a stabilit un nou record unional în 
proba de 20 km. cu start de pe loc 
cu timpul de 26:57,6.

rnTDU * Fina,a CuPci FOTBAL U.R.S.S., desfășurată 
duminică Ia Moscova 

a prilejuit o luptă pasionantă între e- 
chipele Spartac Moscova și Torpedo. 
Victoria a revenit la limită (1—0) c- 
chipei Spartac, abia în ultimele mi
nute din prelungiri. Singurul gol al 
partidei a fost . înscris de cunoscutul 
internațional Simonian.

• Federația de fotbal a Republicii 
Arabe Unite a invitat reprezentativa 
de fotbal a Iugoslaviei pentru a sus
ține cîteva meciuri în compania celor 
mai bune echipe din Cairo și Alexan
dria. Federația de specialitate din Iu
goslavia a răspuns favorabil acestei 
invitații, cu mențiunea că reprezenta
tiva țării va fi alcătuită din elemente 
tinere, care probabil vor face parte 
din lotul iugoslav la Jocurile Olimpice 
de la Roma.

• In campionatul Iugoslaviei, s-a 
disputat duminică etapa a opta înre-

După turneu 

de kockei pe iarbă

Inițiativa Federației romîne de ho
chei pe iarbă de a perfecta turneul 
echipei poloneze Grunwald (Poznan) 
în țara noastră s-a dovedit foarte 
bună. Acest turneu a constituit un 
minunat prilej de învățăminte pentru 
echipele noastre, ca și de strîngere 
a relațiilor de prietenie dintre spor
tivii celor două țări.

Intr-adevăr, formația poloneză, care 
cuprinde în rîndurile sale nu mai 
puțin de 8 internaționali (poate fi 
deci considerată drept o echipă na
țională a R. P. Polone), a demon
strat un hochei pe iarbă de calitate. 
Jucătorii polonezi posedă o tehnică 
și o experiență avansate, acestea da- 
torindu-se numeroaselor întîlniri in
ternaționale la care au luat parte. 
Ei au arătat toate subtilitățile ho
cheiului pe iarbă : modul cum se 
conduce corect mingea, efectuarea 
stopului, a driblingului, lansarea ex
tremelor, schimbarea jocului de pe 
o parte pe alta a terenului etc.

Toate acestea fac din formația po
loneză o echipă redutabilă și un suc
ces asupra ei constituie o perfor
manță remarcabilă. Spunem aceasta, 
amintind doar că echipa Progresul 
Gheorghieni a reușit să obțină o vic
torie prețioasă. Această s-a arătat ca 
una din formațiile de bază ale, ho
cheiului pe iarbă din țara noastră, 
capabilă să facă față cu succes for
mațiilor străine. De asemenea, rezul
tatul egal reușit de Constructorul re
prezintă o performanță meritorie. In 
celelalte două jocuri în care polone
zii au obținut victorii, echipele noa
stre s-au străduit să dea o replică
tehnicii adversarilor. dpt:nîndu-i ela- D. CONSTANTINESCU

Unul din atacurile poloneze la poarta echipei C. S. Victoria București^ 
Portarul Degen respinge în corner un șut al centrului atacant Wisnewski (9).

lin nou complex 6. ui. L in R. r. ChWza
In R.P. Chineză a fost introdus un 

nou complex sportiv „Gata pentru 
Muncă și Apărare". Normativele nou
lui complex sînt cu mult superioare 
celor vechi, reprezentînd o adaptare 
la noile perspective ale mișcării de 
cultură fizică și sport din R.P. Chi
neză, în plină dezvoltare. Astfel, pen. 
tru bărbați se cer următoarele perfor

De peste hotare
gistrîndu-se următoarele rezultate: 
Vardar — Buducinost 1—2, Velej — 
Sarajevo 2—0, Steaua roșie — Rijeka 
3—0, Ilaiduk — Partizan 6—1, Jeiez- 
niciar —• Voivodina 2—0 și Dinamo 
— Radnicki 3—1. In clasament conti
nuă să conducă Steaua roșie Belgrad 
cu 14 puncte, urmată de Dinamo Za
greb cu 11 p., Rijeka 9 p.

nnruri camP'onatul URSSHOChEI s-a desfășurat o se
rie de întîlniri. Astfel 

echipa Dinamo Moscova a întrecut 
cu 9—0 formația S.K.V.O. Leningrad.
Intîlnihd tînăra echipă Traktor din 
Celeabinsk, Aripile Sovietelor au tre
buit sa se întrebuințeze serios pentru
a cîștiga cu 3—1. Meciul dintre forma
țiile Kirovcț Leningrad și Lokomotiv 
Moscova a luat sfîrșit la egalitate:
3—3.

NATAȚIE
• In cadrul unui 

concurs care a avut 
loc la Budapesta, tî-

nărul înotător maghiar Dobay a ob
ținut un rezultat excelent în proba de
100 m. liber: 57,7 (bazin de 50 m).

I eckipei poloneze 

iarkă G riinwa IJ (P oznan)

nul și puterea de luptă, dar acest 
lucru l-a reușit doar C. S. Victoria, 
care a obținut un rezultat onorabil. 
Un cuvînt foarte bun despre arbi
trajul prestat de către Krawczyk 
(R. P. Polonă), Marinescu, Karda și 
Nagy (R.P.R.), care au condus cu 
multă competență întîlnirile.

I.ăsînd la o parte rezultatele în 
sine, din jocurile echipelor poloneze 
s-au tras învățăminte prețioase din 
toâte punctele de vedere (tehnic, tac
tic., fizic) care, puse în practică vor 
duce la ridicarea nivelului tehnic al 
jucătorilor noștri. Aceasta s-a des
prins de altminteri și din declarația 
conducătorului echipei poloneze, tov. 
Kowalski, care ne-a spus: „Sînt pen
tru a doua oară în țara dvs.; de Ia 
prima mea vizită și pînă acum am 
constatat că hocheiul romînesc a pro
gresat foarte mult, însă jucătorilor 
romini le lipsește experiența jocurilor 
internaționale. Este necesar ca ei să 
aibă cît mai multe - întîlniri interna
ționale, care să le ajute la îmbogă
țirea cunoștințelor lor tehnice și tac
tice și atunci echipele romînești se 
vor putea afirma pe plan interna
țional".

In încheiere, trebuie, să spunem că 
programarea ultimului joc al turneu
lui în deschidere la meciul interna
țional de fotbal Romînia—Turcia, a 
prilejuit o bună propagandă pentru 
hocheiul pe iarbă, dovada fiind nu
meroasele aplauze ale spectatorilor, 
care au răsplătit eforturile jucători
lor de a furniza un spectacol cît maf 
atractiv.

manțe : 100 m 13,7 sec., 3000 tri
12;3O,O, aruncarea greutății 8,50 tn 
etc. Pentru femei: 100 m în 16,0 sec.,- 
800 m în 3:25,0, săritura în lungime 
— 3,60 ni, aruncarea greutății — 7,0 
m etc. După cum se anunță din Pekin 
un mare număr de aspiranți au și tre
cut normele complexului primindl 
prețioasa insignă.

HAGA 3 (Agerpres),
ȘAH In orașul Wagennin- 

gen (Olanda) se des? 
fășoară în prezent un turneu interna
țional de șah la care participă cam
pionul mondial Mihail Botvinik, ma
rele maestru sovietic Flohr și mae
ștrii, olandezi Donner, campionul Olan
dei. Bouwmeester, Van Schettinga și 
Roussal. In prima rundă Botvinik a 
cîștigat la Roussel. Partidele Flohr— 
Donner și Van Sc'.reltinga—Bouwmee
ster s-au terminat remiză. In runda a
doua Botvinik a remizat cu Bouwmee
ster, Flohr cu Van Scheltinga iar Do-1 
nner l-a învins pe Roussel.

La Altenberg (R.D.G.)
SCHI au avut loc primele 

concursuri de antre
nament aile schiorilor. La proba de 
cros au luat parte peste 200 de sporJ 
tivi. In aceeași zi au fost efectuate 
sărituri la trambulina specială de 
vară. Cel mai bun rezultat l-a înregis
trat Dietmar Klemm — 41,0 m și 
39,50 m.

__... La Viena se des- 
TEMS DE MASĂ fășoară campionatele 

internaționale ale Aus
triei. In finala de simplu bărbați s-au 
calificat cehoslovacul Stipek și vest- 
germanul Freundorfer, în timp ce la 
simplu femei finala va avea loc între 
Diana Rowe (Anglia) și olandeza 
Simon.


