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hitîlm internaționala de tir 
dintre reprezentativele R. P. R. și Franței

La sfirșitul săptăminii viitoare, Capitala țării noastre va primi 
noi oaspeți sportivi. Este vorba da echipa reprezentativă de tir a 
Franței, care va tnttlni echipa re prezentativă de tir a țării noastre.

întrecerile se vor desfășura pe poligonul Tunari. In zilele de 11 
13 ți 13 iulie.
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Sîmbătă 3 iulie 1954 8 ipagini 25 bani

Să folosim resursele locale
amenajarea de noi baze sportive

2,05 m. - 1,65 m.
—-Două glorioase performanțe in palmaresul sportiv al țării noastre —

LA ÎNCEPUT a fost un teren 
viran, un maidan presărat cu 
bolovani și plin de buruieni, 

sau pur și simplu o groapă de gu
noi. Apoi, într-o bună zi, au apă
rut mai tnulți tineri și tinere, cu 
cazmale pe umeri și au început să 
scurme pămîntul, să adune pietrele 
într-o grămadă pe margine, să 

», astupe grupile. să niveleze terenul.
Și așa, în fiecare moment liber, tot 

, mai multi au fost cei care au pus 
un umăr voinicesc pentru ca, pînă 
la urmă, pe fostul maidan să se 
înfiripe un frumos teren de volei 
sau baschet, de tenis sau chiar de 
fotbal. Cam așa arată istoria multor 
baze sportive mai mici și mai mari 
din țara noastră, baze care s-au 
ridicat în ultimiî ani prin munca 
plină de avînt a tineretului sportiv 
șl prin folosirea la maximum a re
surselor locale : resturi de scînduri 

.sau bîrne inutilizabile în producție, 
materiale provenite din demolări șl 
itot felul de alte materiale care au 
stat nefolosite pînă ce Ingeniozita
tea și spiritul de inițiativă al unor 
sportivi le-au scos la lumină pen
tru a servi la amenajarea unei baze 

, Sportive.
La Piatra Neamț, într-o singură 

lupă amiază, două brigăzi de ti- 
.ieri de l-a școala medie tehnică de 
iîrtie-celuloză au dislocat 6 m. c. 
Ie pămînt și au curățit un teren pe 
ntindere de 31 m. p Constituiți în 
/rigăzl de către organizația U.T.M.

. I școli1, acești tineri au lucrat cu 
ucxrie la construirea unei noi baze

Tportive în orașul lor.
La Arad, sportivii au contribuit 

" t terminarea pistei de atletism de 
stadionul Locomotiva și la refa- 

s prea sectoarelor de sărituri. Tinerii 
-por ti vi Gh. Cotroza și Alexandru 

’• lira, elevi ai școlii de tineret de 
•tb-il din Lupeni, s-au evidențiat 
i mod deosebit prin felul cum mun- 
Isc. alături de tovarășii lor de 
oală, la amenajarea prin muncă 
vluntară a unui teren de fotbal, 
apă cum șl studenții de la Facul- 
tea Muncitorească din Brăila con- 

pMbuie, nu numai prin muncă vo- 
îtară. dar și prin fonduri obți- 
te din manifestări cultural-artis-

■ e, la amenajarea unei frumoase 
" ze sportive complexe.
- tint numai cîteva exemple dintre 

iele de cazuri în care tinerii spor-
- . I, îndrumați de organizațiile 

r.M. și de colectivele sportive, au 
-nit la crearea bazelor sportive. 
: de necesare în urma creșterii 
ontenite a activității sporti- 

Și pretutindeni unde colee- 
,il sportiv a știut să-l mobilizeze 
sportivi, unde utemiștii s-au si-

■' .. t în fruntea celor dornici să 
t sport și unde conducerile admi- 
Jrative ale întreprinderilor, direc- 
tile școlilor, conducerile gospo-

■ iilor agricole colective sau sfatu- 
■ populare comunale au sprijinit 
ativele . pornite din masele de 
ret sportiv, au răsărit ca din pă- 
: baze sportive cu care se mîn- 
c azi toți cei ce le folosesc, 
jinul acordat de direcțiuni, sfa- 
a populare și celelalte organe 
conducere a constat, în unele 
4, în acordarea unor materiale 

. idate, inutilizabile în producție, 
care au putut fi folosite pentru

Cicliștii romîni participa la un turneu
în Republica

grup de cicliști romîni a 
ț ieri în R. Cehoslovacă 
,i a participa la un turneu de 
ari pe pistă, care se va desfă- 
:între 4-11 iulie. Lotul romîn 
ilcătuit din Ion Ioniță, Vasile 
i, Tache Petre, Ștefan Le- 
oiu, Constantin Dumitrescu, 
Șclaru și Constantin Stănes-

priina zi de conclusuri, du 

amenajarea bazei sportive. In alte 
locuri (la sate) el a constait în 
acordarea unei suprafețe cultivabife, 
care, lucrată de sportivi, a dat, la 
recoltă, produse din valorificarea 
cărora au fost procurate fondurile 
necesare. Așa s-au petrecut lucru
rile, de pildă, atunci cînd au fost 
amenajate frumoasele baze sportive 
complexe din comunele de pe valea 
Nirajului (Regiunea Autonomă Ma
ghiară).

Iată deci cum elanul tineretului 
sportiv, unit cu bună voința și în
țelegerea organelor conducătoare lo
cale, a dus la rezultate concrete în 
lupta pentru dezvoltarea prin re
surse locale a bazei materiale de 
desfășurare a activității sportive. 
Este o metodă care stă la îndemîna 
oricui știe să atragă tineretul în a- 
ceastă acțiune și se străduiește să 
obțină sprijinul necesar. O metodă 
care contribuie în cel mai fericit 
mod la lichidarea disproporției mo
mentane dintre numărul imens de 
oameni ai muncii care sînt atrași 
în practicarea sportului și numărul 
insuficient de baze sportive. Ea poate 
fi și trebuie folosită și în unele 
centre, cum ar fi lași. Galați, Tul- 
cea etc., unde, atit activiștii spor
tivi cit și sportivii sc pfîng de 
insuficiența bazelor, dar nu pornesc 
cu hotărîre la amenajarea lor prin 
muncă voluntară, din resurse locale.

De asemenea, sînt incă multe 
locuri unde nu numai că nu se a- 
menajează baze sportive noi prin 
folosirea resurselor locale, dar a- 
ceste resurse na sînt folosite nici 
pentru întreținerea bazelor sportive 
existente. Așa se întîmplă, de pildă, 
la Orăștie, unde bazinul de înot 
este lăsat în paragină, la stadionul 
din Moineiști, la bazinul acoperit de 
înot al liceului de băieți din Galați.

Fără îndoială ca acțiunea de 
valorificare a resurselor locale 
și de folosire a tuturor rezer
velor interne, — sarcină trasată 
de plenara din 19-20 august 
1953 a C.C. ai P.M.R. — a dus la 
nenumărate inițiative de mare preț, 
în toate ramurile economiei națio
nale. Realizările muncitorilor din 
producție trebuie să constituie un 
permanent îndrumar pentru acti
viștii sportivi care, folosind la rîn- 
dul lor resursele locale și mobili- 
zînd tineretul Ia muncă Voluntară, 
trebuie să contribuie la lărgirea 
bazei materiale a mișcării noastre 
sportive, la rezolvarea cu succes a 
problemei asigurării bazelor spor
tive necesare numărului tot mai 
mare de oameni ai muncii care 
practică sportul. Resurse locale 
există desigur pretutindeni. Totul 
este ca ele să fie descoperite și 
folosite în mod rațional și în a- 
cest domeniu. Asociațiile sportive 
— și mai ales asociația Recolta — 
precum și comitetele regionale, ra
ionale și orășenești C.F.S. au da
toria de a îndruma colectivele spor
tive în rezolvarea pe această cale a 
problemei bazelor sportive. Numai 
în acest fel, organele sportive vor 
reuși să-și îndeplinească sarcina de 
a asigura maselor de oameni al 
muncii condițiile necesare unei rod
nice activități sportive.

Cehoslovacă
minică 4 iulie, cicliștii noștri vor 
alerga pe pista din Bratislava. 
Miercuri 7 'iulie, cîțiva dintre ei 
vor’ alerga pe velodromul din Brno, 
iar alții vor concura în aceeași 
zi la întrecerile din Pardubice. 
Sîmbătă 10 și duminică 11 iulie, 
întregul lot va participa la reuni
unea de pe velodromul din Praga, 
unde va lua sfîrșit acest turneu, _

După două zile de întreceri pe stadionul Repu
blicii din Capitala țării noastre, tabelele cu cele tnai 
bune performanțe din Europa și din întreaga lume 
s-au schimbat la proba de săritură în înălțime. Doi 
sportivi romîni au adus importante modificări în 
palmaresul atletic internațional al acestui sezon. 
Cu performanța de 2,05 m., Ioan Soter a trecut din 
nou în fruntea săritorilor europeni, lăsind în 
urmă rezultatul suedezului Bengt Nilsson (2,02 m.)

Pe scara celor mai înalte valori 
în. atletism au urcat doi reprezen
tanți ai țării noastre. La proba în 
care predomină, în cea mai mare 
măsură, pregătirea tehnică, loan 
Soter și Iolanda Balaș au înscris 
numele lor și al țării, pe culmi 
glorioase.

Numai un singur atlet romîn a 
reușit pînă acum asemenea perfor
manțe răsunătoare. Este Ion Moina, 
sprinterul ale cărui recorduri au 
uimit cu ani în urmă întreaga 
Europă.

Acum, însă, atletismul din țara 
noastră se afirmă pentru prima 
oară și pe plan mondial. Așa cum 
Hie Save! a reușit în sezonul trecut 
să' se situeze printre primii aler
gători la proba de 400 m. garduri, 
iată acum pe cer' doi specialiști ai 
noștri la săritura în înălțime cla- 
sîndu-se printre cei mai buni.

Este o răsplată a felului serios 
în care ei se pregătesc, a concep
țiilor noi de antrenament și, mai 
ales, a sprijinului pe care îl pri
mesc permanent.

Prin performanțele lor, loan Soter 
și Iolanda Balaș umplu de mîndrie 
inimile tineretului nostru. Ei sînt 
o pildă vie pentru toți tinerii în
cadrați în mișcarea sportivă de tip 
nou.

Atleți, baschetbaliști, canotori, 
cicliști, fotbaliști, înotători, luați 
exemplu de la loan Soter și Iolanda 
Balaș 1 Munciți cu rîvnă pentru 
desăvîrșirea voastră în disciplina 
sportivă pe care o îndrăgiți 1 Im-

A patra țară din lume la gimnastica feminină
In ziua de 30 iunie, posturile de 

radio au anunțat în diferite graiuri, 
iar apoi trimisul ziarului nostru 
ne-a confirmat telefonic, că în cla
samentul final al echipelor care 
s-au întrecut pe stadionul olimpic 
din Roma pentru titlul de cam
pioană a lumii la gimnastica fe
minină, țara noastră ocupă locul 
al IV-lea. Intre timp, ni s-a comu

TAaeșlra sportului, Hiena leuștean

bunătățindu-vă necontenit pregăti
rea tehnică, veți ajunge pe culmile 
măiestriei. In minunatele condiții 
asigurate de regimul democrat 
popular, nici un record, nici un

Mereu mai sus, pare a glndi Ion Soter, pe care eleva sa Iolanda 
Balaș tl privește cu încrederea pe care o merită

nicat că maestra sportului Elena 
Leuștean a cucerit locul V în cla
samentul individual compus, între- 
cînd multe gimnaste de clasă mon
dială — sovietice, maghiare, ceho
slovace, suedeze, etc. Fără exage
rare, rezultatul echipei feminine a 
țării noastre, ca și excelenta com
portare a Elenei Leuștean, se si
tuează la limita de sus a celor 

mai optimiste a- 
șteptări. Intr-ade
văr, dacă vom cer
ceta temeinic ante
cedentele gimnasti
cii din țara noas
tră și din celelalte 
14 țări care au luat 
parte la proba pe 
echipe din campio
natul mondial, a- 
jungem la conclu
zia că ne aflăm în 
fața unor perfor
manțe deosebite.

In primul rînd, 
vom aminti că, în 
afară de campio
natul mondial, exis
tă încă o' mare 
competiție care U 
egalează ca anver
gură și importan
ță: concursul în ca
drul Jocurilor O- 
limpice. Cu doi ani 
în urmă, echipei a 
de băieți și fete 
ale țării noastre au 
luat parte la Jocu
rile Olimpice de la 
Helsinki. Cu acest 
prilej echipa femi
nină s-a clasat pe 
locul IX tntr-un lot 
de 16 țări. Deci, 
au trecut de atunci 
numai doi ani și 

gimnastele noastre;

și al francezului Thiatn Papa Gallo (2.01. m_). Re
prezentantul nostru este in același timp, al cincilea 
din lume.

Tot pe stadionul Republicii, tînăra noastră re
cordmană și-a îmbunătățit din nou performanța, 
(olanda Balaș a urcat recordul țării la 1.85 m. 
rezultat care este al treilea din lume după perfor
manța Alexandrei Ciudina (1,73 rn. record mon
dial) și al Olgăi Modrachova (1,67 m.). -4

rezultat, ori cit de greu, nu vă 
este inaccesibil. La’ fel ca loan 
Soter și Iolanda Balaș, luptați pen
tru gloria sportivă a patriei noas
tre !

au urcat pe scara valorilor mon
diale nu cu 3 sau 4 trepte, 
cum se bănuia, ci cu 5 trepte, toc
mai la granița premiilor. (După 
cum se știe, primii trei clasați sînt 
distinși cu medalii și diplome).

La Helsinki, echipa noastră fe- -« 
minimă a fost întrecută de repre-' 
zentativele a 8 țări: U.R.S.S, 
R.P.U., R. Cehoslovacă, Suedia, 
R.P. Bulgaria, Italia, Germania, 
R.P. Polonă. La Roma numai trei 
țări ne-au precedat, țări care re-, 
prezintă principalele forțe din lu-> 
me în gimnastica femininăs 
U.R.S.S., R.P. Ungară și R. Ceho
slovacă.
In clasamentul individual com

pus, progresul este de-a dreptul 
excepțional. La Helsinki, cel mai 
bun loc obținut de gimnastele noa
stre a fost locul 25, iar acum, ia 
Roma, locul 5. Valoarea perfor
manței realizată de E. Leuștean 
iese mai mult în evidență dacă 
avem în vedere faptul că între 
rezultatul ei și cel al campioanei 
mondiale, G. Rudko (U.R.S.S.) 
este o diferență de aproximativ 1,50 
pte. In acest mic spațiu se află 
campioana R. Cehoslovace E. Bo- 
sakova, fosta campioană mondială 
H. Rakoczi (R.P. Polonă) și gim
nasta maghiară Pereny. De aici 
reiese clar marea luptă care s-a 
dat pentru locurile de frunte între 
un mănunchi de gimnaste excep
ționale, printre care s-a aflat și 
o reprezentantă a sportului nostru. 
Elena Leuștean.

Firește, se naște întrebatea: 
cum au realizat gimnastele noastre 
acest important salt calitativ ? (a- 
ceasta pentru că nu se poate con
cepe că echipele țărilor întrecute 
de noi s-au prezentat slab pregă-

(continuare in pag. 7-a)



Concursurile populare organizate de C. C. S. SPARTACHIADA SATELOR
După prima etapă

Peste puțină vreme vor începe în 
întreaga, țară concursurile populare 
de atletism, ciclism, natație, ca
notaj și volei, organizate și în a- 
nnl acesta de Consiliul Central al 
Sindicatelor. Aceste concursuri con
stituie un important factor în dez
voltarea activității de cultură fizică 
șl sport și, totodată, un principal 
mijloc de promovare a elementelor 
tinere în loturile reprezentative ale 
colectivelor și asociațiilor sportive. 
In același timp, întrecerile sînt un 
minunat prilej pentru ca tot mai 
multi tineri să-și treacă normele 
complexului sportiv G.M.A.

Probele și datele de desfășurare 
a etapelor, pentru fiecare concurs 
în parte sînt:

înot. 25 m. fete, pînă la vîrsta 
de 16 ani, 50 m., 100 m., 200 m.,
300 m. și 500 m., pentru fete și 
băieți de la 16 ani în sus. Etapa
I-a  întercercuri pe colective, se va 
desfășura între 5 iulie—5 august; 
etapa a Il-a, intercolective pe aso
ciație. între 6-20 august, iar etapa 
a IlI-a, pe localitate, indiferent de 
asociație. între 21 august-12 sep
tembrie.

Volei. Concursurile populare de 
volei se desfășoară pe categorii de 
vîrstă și sex. O categorie o consti
tuie echipele de bărbați și echipele 
de femei între 16-25 ani, iar altă 
categorie cuprinde echipe de la 25 
de ani în sus. Etapele, care au loc 
în cadrul acelorași unități sportive 
ea și la înot, se vor desfășura după 
cum urmează: prima. între 5 iulie- 
30 septembrie. a d^ua înire 1-30 
octombrie, iar a treia între 1-25 
noiembrie.

Ciclism. Concursurile populare de 
ciclism vor avea loc în perioada 5 
iulie-12 septembrie și cuprind pro
ba de 10 km. bicicletă oraș pentru 
bărbați și 5 km. bicicletă oraș pen

0 sarcină de seamă:
O sarcină deosebit de impor

tantă ce trebuie îndeplinită de 
comitetele C.F.S. și colectivele 
sportive este acera a clasificării 
sportivilor. Lin număr din ce in 
ce mai mare de tineri și tinere 
participă la bogata activitate 
sportivă care se desfășoară în 
orașele și satele patriei noastre. 
De aceea, colectivele sportive au 
datoria să se ocupe de clasifica
rea membrilor lor.

★
La Cluj, de pildă, comitetele 

C.F.S. (regional și orășenesc) 
au organizat numeroase con
cursuri pentru a da tinerilor po
sibilitatea să participe la activita
tea sportivă și asifel să-și poată 
obține clasificarea. Dacă comi
tetele pentru cultură fizică și 
sport din această regiune își duc 
în bune condițiuni munca pentru 
clasificarea sportivilor, nu ace
lași lucru se poate spune și 
despre activitatea unora dintre 
colective. Deși mulți tineri iau 
parte la concursuri, colectivele 
nu întocmesc formele necesare 
pentru a-i clasifica. De aseme
nea. o serie de sportivi clasifi
cați, care au obținut rezultate 
superioare clasificării pe care o 
au, nu sînt trecuți într-o cate
gorie superioară, din același mo
tiv : lipsa de grijă pentru întoc
mirea formelor. In această si
tuație se află sportivi fruntași 
ca Nina Pasciuc, Virgil Groltei, 
llarie Măgdeș. Rozalia Naghi, 
jucători de hochei si de rugbi de 
la Știința, baschetbaliști și lup
tători de la Flamura roșie lanoș 
Herbak. Acest fapt dovedește că 
problema clasificării sportive nu ■ 
este privită cu seriozitate în a- 
ceste colective și că responsabi
lii cu instruirea sportivă nu își 
duc munca așa cum trebuie. De 
curînd a avut loc o ședință In 
care comitetul regional C.F.S. 
Cluj a analizat această lipsă. La 
ședință au participat reprezen
tanți ai colectivelor sportive din 
regiune și au fost luate o serie 
de măsuri menite să ducă la îm
bunătățirea muncii pentru clasi
ficarea sportivilor din regiunea 
Cluj.

★
Anul acesta, munca pentru 

clasificarea sportivilor s-a desfă
șurat în bune condițiuni la co
lectivele sportive din Tg. Mureș,, 
ceea ce dovedește că atît comite
tul C.F.S. Tg. Mureș, cît și co
misiile de specialitate și majo
ritatea colectivelor sportive s-au 
preocupat de această probi mă. 

tru femei. Etapa I-a se va desfă
șura pe colectiv sau întreprindere, 
etapa a H-a intercolective pe aso
ciație sau interîntreprinderi pe ra
muri de producție, iar etapa a IlI-a 
pe oraș, indiferent de asociație.

Atletism. Atît pentru bărbați cît 
și pentru femei, au fost fixate pro
bele următoare: 100 m. plat, sări
tura în lungime și înălțime, arun
carea greutății și aruncarea grena
dei. Etapele de desfășurare au fost 
prevăzute la următoarele date: I-a, 
între 5 iulie-2 august, a 11-a între 
7-22 august, iar a IlI-a înire 28 
august-i? septembrie.

★
La toate aceste concursuri pot 

participa membrii de sindicat, pre
cum și membrii lor de familie; nu 
pot lua parie sportivii clasificați.

Organizarea concursurilor revine 
asociațiilor, prin organele lor lo
cale. iar conducerea și coordonarea 
cad în sarcina consiliilor sindicale 
regionale, sprijinite din punct de 
vedere tehnic de organele locale ale 
C.C.F.S.

Pentru reușita acestor concursuri, 
care trebuie să însemne angrenarea 
unui număr cît mai mare de oa
meni ai muncii în activitatea spor
tivă. asociațiile și colectivele trebuie 
să ducă o susținută muncă de 
popularizare și mobilizare. De ase
menea. o garanție puternică a suc
cesului deplin al concursurilor 
populare trebuie să o constituie co
laborarea permanentă a consiliilor 
sindicale regionale cu organele 
U.T.M., cu comitetele C.F.S. regio
nale, precum și cu comisiile locale 
pe ramură de sport. In același timp, 
vor trebui atrase și folosite în a- 
ceaslă activitate comisiile obștești 
de cultură fizică și sport ale consi
liilor sindicate regionale.

clasificarea sportivilor
Un mare număr de sportivi de 
la Flamura roșie. Voința, Pro
gresul IMC și din colectivele 
spa. live școlare au primit cate
goriile de clasificare JI. Ill și 
IV. Slab a fost dusă munca în 
colectivele Constructorul și Lo
comotiva. La Constructorul, nu
mai un număr de cinci popicari 
au primit clasificarea în acest 
an. Subcomisiile de clasificare 
din cadrul comisiilor orășenești 
au îndrumat îndeiu-roape munca 
de clasificare din colectivele 
sportive.

★
După cum se știe, la Timișoara 

se desfășoară o intensă activi
tate sporii vă. Față de frumoasele 
suc ise obținute în toate dome
niile activității sportive, rezul
tatele realizate în munca pentru 
clasificarea sportivilor sînt sla
be. Cu toate că tov. Laun nțiit 
Deak, responsabilul cu instrui
rea sportivă din cadrul comite
tului orășenesc C.F.S. Timișoa
ra a convoca! ședințe pentru a 
se discuta această problemă și 
a luat măsurile necesare pentru 
îmbunătățirea muncii, nu toate 
colectivele sportive au participat 
la. ședințe și n-au făcut mai ni
mic pentru îndeplinirea acestei 
sarcini. Cu toate că propunerile 
pentru numărul de sportivi ce 
urmau a fi clasificați în acest an 
au fost făcute de către colective, 
numai trei colective sportive au 
realizat numărul de sportivi cla
sificați propuși.

★
In raionul Zalău, atît în 

timpul iernii, cît și în limite de 
vară s-a desfășurat o muncă in
tensă pentru clasificarea tuturor 
celor ce practică sportul. Au fost 
clasificați și numeroși sportivi 
de la sate. Astfel. un număr M- 
semnat de tineri din satele 
Samsud și Mocirla au fost cla
sificați la fotbal și șah. De ase
menea, colectivele Voința și Pro
gresul,’ precum și liceul nr. 1 și 
Școala medie de lalx>r;mli au 
realizat un număr mare de spor
tivi clasificați. In schimb. îa 
Școala pedagogică de fete, unde 
întîlnim numeroase sportive, nu 
s-a făcut în acest an nici o for
mă pentru clasificarea elevelor. 
Vina o poartă profesoara de edu
cație fizică Maria Matei, care 
dovedește o totală nepăsare față 
de problema clasificării sportive.

(După știrile primite de la 
subredacțiile din Cluj. Tg. 
Mureș, Timișoara și de la 
corespondentul nostru Gh. 
Dolhan).

La silrșitul săplăminii trecute au 
avut loc ultimele întreceri din ca
drul primei etape a Spartachiadei 
satelor. Timp de peste 30 de zile, cît 
a durat această etapă, sutele de 
terenuri sportive dc la sate au găz
duit întîlniri sporiive dîrz dispu
tate, la care au participat zeci de 
mii de oameni ai muncii din agri
cultură.

Cele mai frumoase rezultate, din 
punct de vedere mobilizatoric, au 
fost obținute de colectivele sportive 
din satele regiunilor Cluj, Timi
șoara, Arad și Regiunea Autonomă 
Maghiară, datorită faptului că a- 
ceste regiuni dispun de largi po
sibilități materiale, și au o vecha 
tradiție în activitatea sportivă. Nu 
este însă mai puțin adevărat că 
întrecerile din prima etapă s-au 
bucurat de un deplin succes și în 
rîndul colectivelor sportive din alte 
regiuni, unde sportul a fost cunos
cut de abia cu cîțiva ani in urmă, 
cum ar fi Pitești, Suceava și Ea- 
cău. La întrecerile desfășurate in 
comuna Itești, regiunea Bacău au 
participat peste 80 de tineri țărani 
muncitori. Datorită acestui fapt co
lectivul sportiv a avut posibilitatea 
să alcătuiască o bună echipă de 
oină, să selecționeze un puternic 
și valoros lot de gimnaști și atleți.

Cu deosebit succes s-au desfă
șurat întrecerile Spartachiadei sa
telor și în regiunea Pitești. Această 
regiune a fost fruntașă și în ediția 
de anul trecut a Spartachiadei sa
telor, numărul participanților fiind 
atunci dc peste 17.000. O frumoasă 
dispută au prilejuit in satele acestei 
legiuni întrecerile de trintă. sport 
care se bucură de o largă popu
laritate în rindul locuitorilor.

Rezultate bune au fost obținute 
și de către colectivele sportive din 
comunele Sascliiz, Dumbrăveni, Vî- 
nători, Zăgar, raionul Sighișoara, 
Gîrcina, Negrești, Ștefan cel Mare, 
raionul P. Neamț, și altele.

In multe locuri, la startul între
cerilor au fost prezenți cei mai 
harnici oameni ai muncii de pe o- 
goare. Astfel, la întrecerile care au 
avut loc la S.M.T.-Făgăraș, au par
ticipat cei mai destoinici tractoriști 
cum ar fi Nicolae Prună, Nicolae 
Kesler, Seiber Anton ș.a.. iar la 
G.A.S.-Hălchiu majoritatea concu- 
ranților au fost fruntași în cam
pania agricolă de vară.

In perioada primei etape a Spar
tachiadei satelor numărul bazelor

E Pentru a veni în ajutorul tine
rilor țărani muncitori angrenați în 
întrecerile Spartachiadei satelor, 
mai multe echipe demonstrative, a- 
parțrnînd colectivului sportiv Voința- 
lași, s-au deplasat in satele și co
munele regiunii. Datorită acestui 
fapt un număr tot mai mare de ță
rani muncitori din comunele Co- 
tnarna, Schitii-Deleni. Moara Greci
lor ș.a. au participat cu entuziasm 
la toate probele prevăzute în regu
lamentul competiției și îndeosebi la 
probele atletice.

LICA COJOCARII 
corespondent

■ Cu nespusă bueirie ;:u 'rntiffl- 
pinat oamenii muncii din șalele re
giunii Stalin vestea organizării ac
tualei ediții a Spartachiadei sate
lor. In mai toate satele și comun le 
au avut loc concursuri la startul 
cărora au fost prezenți mii și mii de 
oameni ai muncii din agricultură 
Rezultatele cele mai bun? an fost 
obținute de sportivii colectivelor din 
satele și comunele raioanelor Sibiu, 
Mediaș șl raionul Stalin.

La colectivul sportiv de pe lingă 
S M.T.-Făgăraș, întrecerile din pri
ma etapă a Spartachiadei satelor

Sp
REZULTATE FRUMOASE

LA MEDIAȘ...
In orașul Mediaș, 1200 de tineri 

s-au întrecut în cadrul primei eta
pe a Spartachiadei sindicale. Cei 
mai buni dintre ei, in număr de 60. 
au concurat recent în probele de a- 
tletism ale etapei pe raion și au 
înregistrat frumoase rezultate. Cu 
acest prilej s-au evidențiat o serie 
de elemente talentate, înzestrate cu 
reale calități. Astfel, iînăra Mane 
Sclxusfer, de la colectivul sportiv 
Flamura roșie Vitrometan. a cîști- 
g.rf in proba de 100 m. plat și s-a 
clasat pe locul I la săritura in 
lungime și la cea în înălțime cu 
rezultatele de 4.06 m. și, respectiv, 
1,20 m Au mai obținut rezultate 
valoroase Aurel Munteanu, de la 
colectivul Flamura roșie U.T.V.V., 
care a sărit în lungime 5,25 m.. 
Martin Blitz, din același colectiv, 
cu 11,60 m. la greutate, echipa de 
ștafetă 4x100 a aceluiași colectiv,

Sosirea în proba de 100 m. plat fete. (Aspect de la finala Spartachia- 
dei satelor de anul trecut).

sportive la sate a crescut în mod 
considerabil. Numai in Regiunea 
Amonomă Maghiară au fost ame
najate 12 terenuri sportive de tip 
colhoznic, iar in alte comune din 
regiunea Timișoara (Glimboca, 
Obreja, Marga) au fost date in fo
losință sportivilor baze sportive 
complexe cu piste de atletism și 
piste cu obstacole G.M.A.

O contribuție însemnată la buna 
desfășurare a întrecerilor din prima 
etapă au adus-o organizațiile LJ.T.M. 
In multe comune din regiunea Cluj 
(Măgheruș, Sărățel, Gilgău) ute- 
miștii au fost primii care s-au pre
zentat la startul întrecerilor. Mai 
mult chiar, o seamă dc activiști 
ai comitetului regional LJ.T.M.- 
Cluj, s-au deplasat în colectivele 
sportive sătești, ajutind efectiv la 
pregătirea și organizarea primei 
etape. Cu sprijinul utemiștilor au 
fost amenajate noi baze sportive, 
au fost popularizate noi discipline 
sportive mai puțin cunoscute in a- 
ceastă regiune.

Ca întotdeauna muncitorii de Ia 
oraș au venit și de această dată 
în mijlocul țăranilor muncitori pen
tru a-i ajuta și a le împărtăși din 
experiența lor în domeniul activi-1 
lății sportive. Astfel, mai mulți 
muncitori din Dorohoi, membri ai 
colectivului sportiv Progresul, s-au 
deplasat in comuna Pomîrla unde 
au susținut mai multe demonstrații 
sportive. Asemenea inițiative au 
avut loc și în alte orașe (Pitești, 
Craiova, Constanța).

Cu toate succesele dobîndite, în 

Vești despre prima etapă
s-au bucurat de participarea unor 
muncitori fruntași ca tractoriștii Ni
colae Prună. Nicolai- Kesler și An
ton Șciber. Do asemenea, la colecti
vul sportiv Recolta G A.S.-Halchiu 
un număr d? 60 de muncitori agri
coli a i obținut rezultate bune în 
probele atletice.

(■le la subredacția noastră din 
regiunea Stalin)

• Colectivul sportiv Recolta-Giar- 
nrata este unul din cele mai puter
nice colective sat.ști di». reglub.a 
Timișoara. In cadrul acestui colec
tiv se practică deopotrivâjotbalul, 
voleiul, atletismul, peste 40 de 
membri sînt sportivi clasificați. 
Subliniem* aceste asprele pozitive, 
înirucît considerăm că, așa, ati
tudinea manifestată de membrii 
consiliului colectivului sportiv față 
de Spartachiada satelor va ieși 
și mai mult la lumină.

Astfel, deși pci trn întrecerile dirr 
prima etapă lerptUiwrfiil a prevă
zut o perioa'Jă destul de îndrlin- 
gată, totuși membrii .•’cestui colec
tiv sportiv nu an participat’ nici 
măcar la una din probi le prevă
zute de regulamentul acestei com
petiții.

artachiada sindicală
Constantin Elias — colectivul Fla
mura roșie Vitrometan — cu 1,51 
m. la săritura în înălțime etc.

KAROLY BIRO 
corespondent

...Șl LA BUCUREȘTI

Pc stadionul Locomotiva din Ca
pitală a avut loc concursul orga
nizat în cadrul Spartachiadei sindi
cale de consiliul orășenesc Bucu
rești al asociației Locomotiva, 
concurs la care au participat 10 
colective. Dintre rezultatele obținute 
cu acest prilej se remarcă cele pe 
100 m. plat — 11,8 secunde și 11,9 
secunde — realizate de M. Ursac și 
respectiv FI. Danciu, la săritura în 
înălțime — 1,75 m., obținut de A. 
Popa, la lungime femei —- 4.17 
m. — realizat de Doina Aron și la 
greutate femei — 10,35 m. obținut 
de Valeria Guzgan.

GH. BALACEANU 
corespondent 

întrecerile din prima etapă a Spar
tachiadei satelor, au existat însă 
și o serie de lipsuri.

Asifel, unele consilii ale colecti
velor sportive sătejti au privit 
Cu prea mare ușurință această im
portantă competiție. Din această 
cauză, în multe comune tineretul 
muncitor de la sate a fost lipsit do 
posibilitatea de a participa la în
treceri. Cel mai caracteristic exem
plu îl prezintă consiliul colectivului 
sportiv „Recolta" din comuna Giar-. 
mata, regiunea Timișoara, care, 
dintr-o condamnabilă nepăsare ți 
lipsă de interes, nu a organizat 
prima etapă nici cel puțin la atle
tism, ramură sportivă de mare 
popularitate în iîndul membrilor a- 
cestui colectiv. Și asemenea exem
ple întîlnim și la majoritatea co
lectivelor sportive din regiunile 
București și Hunedoara, care au 
de gind ca în cea de a Il-a etapă 
să prezinte concurenți selecționați 
după „ochi".

*
Colectivele sportive care n-an or 

ganizat încă întrecerile din priuu 
etapă le mai pot organiza pînj I: 
11 iulie, conform hotârtrii asocia 
ției Recolta și C.C.F.S.

Etapa Il-a se va desfășura în zi 
lele de 18 și 25 iulie iar el pa 
IlI-a va avea loc la 1 VHI.

I. OPR1ȚESCU 
șeful serviciului asociat . 

si sale din C.C.F.S.
B. MARICA

Consiliul cpleci'vului sportiv R : 
coIta-Giarinata ar trebui să-și anj 
Uzeze aceste serioase lipsuri și r 
ia măsurile cuvenite pentru lic«.-- 
darea lor.

(de ia subredacția noastră d 
regiunea Timișoara i ’ 

■ Un ajutor prețios în buna de. 
fășurare a întrecerilor Spart.ichi.T - 
satelor an primit colectivele sp< 
five din satele regiunii Cluj din p; 
tea organizațiilor U.T.M. Cu mu 
vreme înahite, în perioada prega 
toare, comitetul regional U.T.M. . 
ținut o ședință .cu toți secretarii! 
organizații cărora le-a trasai sțe , 
cini de a spri jini în mod practici 
ceastă competiție. De asemenea » 
serie de activiști ai acestui comp 
s-au deplasat în diferite comune, 
centre de râioane unde au contre 
la fața locului felul cum se d> • 
șpară întrecerile. Datorită acei •< 
fapt, în numeroase comune, ca 1 
cești. Luduș. Muntele Rece ș.a.. 
întrecerile din prima etapă au p; 
cipat mii și mii de țărani muncii 
printre care un număr însemnat 
ft te.

(de la subredacția noastră .. 
regiunea Cluj)

UN COLECTIV FRUNTA
Colectivul sportiv Progresul 

Dorohoi este fruntaș în ce privi.’ 
participarea la concursurile Sp<’ 
chiadei sindicale. Datorită 
largi popularizări și unei inb 
munci de mobilizare, numai la 
bele de atletism și tir au pârtii * 
aproape 600 de membri de sind 
In pregătirea tehnică a concur 
lor și în munca de organiza 
concursurilor, s-au evidenția! 
mod deosebit tov. M. Mosc< 
instructor sportiv, C. Ursul • 
responsabilul secției de tir pr 
și directorii de întreprinderi 
Frunză. Gh. Pinteală și M. I- 
ceanu, care au dat un larg s 
pentru buna reușită a concurs;

Dacă activitatea colectivului 
greșul poate fi dată ca exemp 
poi nu același lucru se poate 
despre colectivul Locomotiva, 
nici pînă azi n-au început 
cursurile etapei pe colectiv.

M. C.Ri.Ș 
coresponi



CAMPIONATELE RHWLICANE
ALE ȘCOLILOR MEOII , 

Șl NOII TEHNICE
»— Astăzi încep întrecerile de 
atletism la București și baschet 
feminin la Rîmnicu Vilcea —

Astăzi începe desfășurarea eta
pei finale a campionatelor repu
blicane ale școlilor medii și medii 
tehnice pe anul 1954, la atletism 
și baschet feminin.

întrecerile de ctletism se desfă
șoară astăzi și miine pe stadionul 
Republicii din Capitală, iar cele de 
baschet sînt organizate la Rîmni
cu Vilcea.

Ieri a început la Ploești, între
cerea finală a campionatului de 
fotbal, cafe.se desfășoară timp de 
trei zile.

La atletism, participă cei mai 
buni elevi și cele mai bune eleve, 
calificați în urma fazei de regiune, 
precum și cîștigătorii campionate
lor școlilor profesionale Rezervele 
de muncă și cîștigătorii campio
natelor S.M.T.C.F. Acest concurs 
va întruni peste 609 de pârtiei- 
pan|i, ceea ce reprezintă o cifră 
record pentru asemenea întreceri.

Programul tehnic de desfășurare 
a campionatelor de atletism este 
următorul :

Astăzi de la ora 9 — calificări 
la prăjină, disc (B), lungime (B), 
înălțime (F), greutate (F), suliță 
(B). ciocan, grenadă (F) și seriile 
curselor de 400 m. (B) și 500 m. 
(F).

de la ora 16 — festivitatea de 
deschidere, prăjină (calificare), 
lungime (B), greutate (F), 100 m. 
(R și F) serii, disc (B), înălțime 
(F). 4 x 100 m. (B și F) serii, 400 
tn. (B) semifinale, suliță (B) ca
lificare, 1500 m. serii, 4 x 100 m 
(B și F) semifinale.

Mtifie: de la era 8 — calificări 
la suliță (F), înălțime (B). greu
tate (B), disc (F), lungime (F), 
serii Ia 110 in. g. și 80 m. garduri 
și fmaîele la ciocan, grenadă. (F). 
(Ultimele două probe se desfășoară 
pe stadionul Progresul).

ora 16.30 — prăjină, suli- 
înălțime (B), suliță (B), 
(F), greutate (B), 1500 

m. (B), 500 m. (F), 110
m. g. semifinalele și finala, 100 
m. (B și F) semifinalele și finala, 
80 m. g. semifinalele și finala, 
4x100 m. (B și F) finala.

*

La Rîmnicu Vilcea au loc astăzi 
și mîine întrecerile finale ale cam
pionatului de baschet, la care par- 

. ticipă cîștigătorii fazei de zonă de 
la Iași, Ploești, București, Regi
unea Stalin, Timișoara și Cluj.

de la 
tS (F), 
lungime 

: m . 400

Dinamo București pe primul Ioc 
in clasamentul turului campionatului 
de atletism pe echipe al R. P. R.

După două zile de concurs, în 
care atleții și atletele nu au pre
cupețit nici un efort și în care căl
dura excesivă, în special din a 
doua zi, a făcut și mai grea între
cerea, echipa Dinamo a ieșit vic
torioasă în meciul decisiv cu Știin
ța Cluj și Știința S.M.T.C.F. + Vo
ința. In felul acesta, dinamoviștii 
bucureșteni se află pe primul loc 
în clasamentul turului campiona
tului de atletism pe echipe al
R.P.R.

Deoarece despre prima zi a me
ciului dintre aceste trei echipe ne
am ocupat, vom vorbi astăzi mai 
pe larg despre ziua a doua a con
cursului. De la început trebuie sub
liniat faptul că întrecerile s-au des
fășurat dimineața pe o căldură 
toridă. Nu puține au fost cazurile 
cînd un atlet sau o atletă nu s-au 
putut ridica, nici pe departe, la 
nivelul' performanțelor lor obișnu
ite. Cu toate acestea, lupta epui
zantă pe care au dus-o de a lun
gul concursului atleții dinamoviști 
și cei de Ia Știința Cluj, a lost 
dintre cele mai pasionante, fapt 
pentru care concurenții merita toa
te laudele.

Urmărind mai mult victoria în 
proba respectivă și deci mai pu
țin performanța, cei ce s-au între
cut in cadrul acestui meci au reu
șit, așa după cum spuneam mai 
sus, să ofere un spectacol sportiv 
frumos, încheiat însă cu rezultate 
destul de slabe. In acest sens vom 
remarca faptul că cele cîteva rezul
tate bune obținute au fost reali
zate de aîleți tineri. Pe primul 
plan al rezultatelor bune realizate 
cu acest prilej, stă recordul de ju
nioare în cursa de 800 m., unde 
atleta din Timișoara Ana Popa, 
a reușit să termine cursa în 2:19.1. 
Performanța realizată de Ana Popa 
este cu atît mai valoroasă cu cit 
ea a fost obținută în condițiuni de 
concurs destul de grele.

Deși este departe încă de recor
dul țării, totuși, rezultatul obținut 
de Traian Sudrigean în cursa de 
400 ni., constituie un valoros record 
personal, care probează încăodată 
marile calități ale acestui tinăr 
atlet. El a terminat cursa de 400 
m. plat foarte aproape de Kie Sa- 
vel (49,7), realizînd timpul de 49,9 
sec. Destul de bun este și rezul
tatul obținut în această cursă de 
studentul clujean I. Boitoș 50.3 sec.

După două zile de concurs, me
ciul s-a terminat cu următorul re
zultat : Dinamo 250 p. (180 p. bă
ieți + 70 p. fete). Știința Cluj 240 
p. (148 p. băieți + 92 p. fete), 
Știința S.M.ț.C.F. + Voința 140 
p. (64 p. la băieți + 76 p. la fete).

Cel de al doilea meci din ca
drul campionatului de atletism pe 
echipe al R.P.R. s-a caracterizat 
printr-o reală luptă pentru clasa

mentul general, fapt care a făcut 
ca atleții și atletele să se preocupe 
mai mult de performanță. Așa se 
explică de ce, în cadrul acestui 
meci, Constructorul 4- Flamura ro
șie — C.C.A. — Știința București 
au fost obținute rezultate mai bune.

Primul dintre rezultatele bune 
realizate în această îtitîlnire este 
acela de la înălțime fete, unde 
lolanda Balaș în lupta sa cu cen
timetrii, a ieșit djn nou învingă
toare, trecînd peste ștacheta ridi
cată la 1.65 m. Această cifră re
prezintă un nou record al R P.R., 
record care situează pe lînăra ma- 
estră a spartului lol;\nda Balaș 
printre cele mai bune săritoare in 
înălțime din lume.

Confirmînd rezultatele din ulti
ma vreme, Melania Veiicu a rea
lizat un nou record de junioare la 
aruncarea greutății : 12.48 in., iar 
Nicolae Rășcănescu a obținut, în 
proba de aruncarea ciocanului, fru
moasa performanță de 56.51 m. 
Ambele rezultate sint de valoare 
și ele indică progresul făcut de 
acești atleți, care se apropie tot 
mai mult de recordurile naționale.

Intîlnirea dintre aceste trei echi
pe s-a terminat cu victoria combi
natei Constructorul + FlamuYa 
roșie, care totalizînd 241 de puncte, 
a ocupat locul intîi. Pe locul al 
doilea se află Știința București 
cu 186 puncte, iar pe locul al trei
lea C.C.A., cu 56 puncte.

A. CĂLIN
★

Cu prilejul disputării meciurilor 
restante din cadrul campionatului 
de atletism pe echipe al R P.R., a- 
sociația Recolta a organizat un 
concurs de maraton redus (25 
km.), la care au participat cei 
mai buni alergători din București.

întrecerea a fost mult influențată 
de căldură și multe ori con- 
cuienții erau obligați să renunțe 
pentru un timp de a alerga în 
tempoul fixat, pierzînd astfel mi
nute prețioase.

Proba a fost cîștigată de Nicu 
Nicolae (Metalul Mao Țze-dun) 
care a parcurs cei 25 de km. ai 
maratonului redus, în timpul de 
1 h 28:58,0. Pe locuĂle următoare 
s-au clasat, în ordine, Mihai Baba- 
raica (Recolta) 1 h 31:04,0 și Paul 
Lazăr (Progresul) 1 h 34:03,0. In 
urma acestor trei concurenți clasați 
pe primele locuri, cărora asociația 
organizatoare le-a oferit diplome 
și cupe, au sosit următorii concu
renți : Ahmed Suliman (Construc
torul), Vasile Teodosiu (Locomo
tiva P.T.T.R.), Ion Pop (Construc
torul), N. Rîșnoveanu (Dinamo), 
Nicolae Tărtăreanu (Voința) și 
Hie Dobrescu (Dinamo).

NICOLAE D. NICOLAE 
corespondent

Sărbătorind cinci ani de la apariția Hotărîrii Biroului Politic al 
C C. al P.M.R. cu privire la știm ularea și dezvoltarea continuă a 
culturii fizice și a sportului, turiștii din diferite orașe ale țării au 

participat la o excursie in stea organizată in Munții Bucegi.

ACTIVITATEA LA TURISM Șl ALPINISM
Odată cu venirea primăverii, 

biroul de turism și excursii al 
orașului Timișoara a început să 
desfășoare o largă activitate, me
nită să popularizeze acest 
spoit în rîndurile maselor de 
muncitori din localitate. Astfel, 
cu prilejul zilei de 1 Mai au fost 
trgrjflizate trei excursii la care 
au luat parte peste 200 de tu
riști. Două dintre acestea au fost 
la Muntele Mic (una prin Bor- 
lova și cealaltă prin masivul 
1'arcu.l) iar cea de a treia — cu 
corturi — a fost organizată la 
Soimoș.

Au fost organizate apoi excursii 
pe insula Mureșului (la Arad), 
la băile Tușnad, etc. De aseme
nea. s-au făcut numeroase ieșiri 
la G.A.S. din Recaș, Orțișoara, 
Bocșa-Izvor, în cadrul cărora tu
riștii au prezentat țăranilor mun
citori din localitate programe ar
tistice sportive.

O altă realizare a B.T.E. 
Timișoara o constituie or
ganizarea excursiilor nautice. 
Astfel, Ăi fiecare duminică, peste 
1000 de excursioniști pornesc pe 
Bega din portul B.T.E., pe vapoa
rele „Nejin” și ..Rîndunica” pînă 
la Sînmihaiul Romîn.

In această perioadă, atenția 
activiștilor B.T.E. Timișoara s-a 
îndreptat asupra organizării con
cursurilor de orientare turistică.

Ca urmare, aproape 600 excursio
niști au luat parte la concursuri
le de orientare turistică desfă
șurate la Giroc-Semenic. Sag, 
Pădurea verde ș. a.

ERNST TOMA 
corespondent

Atît în rîndurile alpiniștilor 
din București cît și în ale celor 
din alte orașe s-a înregistrat o 
activitate mai susținută.

Astfel, în zilele de 19 și 20 
iunie, alpiniștii din Orașul Stalin 
(asociația Științe și Metalul) au 
efectuat trasee de mare dificul
tate, cum ar fi Pintenul Văii 
Albe (gr. 5 B) și traseul celor 
3 surplombe (gr. 5 B). Acesta 
din urmă a fost executat și de e- 
chipa combinată a asociației Vo
ința din Cluj și Oradea.

Alpiniștii din București au a- 
vut, în aceeași zi. o activitate la 
fel de bogată. Astfel, echipa Vo
ința București 'a executat Fisura 
din Colțul Berbecului (gr. 5 B). 
echipa Metalul. Fisura Suspen
dată, echipa Progresul Fisura 
Grotelor (neonielogat) și brîna 
aeriană din peretele Coștilei. In- 
sfîrșit. echipa Flamurei roșii a 
efectuat traseul alpin Creasta 
Uriașului (gr. 4 B).

DINU CERNESCU 
corespondent

- Cu 450 de ani în urină, întreaga 
iară a Moldovei — așa cum ne 

■Spune cronicarul — a dus și a în
gropat în mînăstirea de la Putna 

‘«na din cele mai însemnate figuri 
de istoriei sale : Ștefan cel Mare.

Amintirea celor 47 de ani de dom- 
tie ai iui Ștefan cel Mare a rămas 
lîu înrădăcinată în inima poporului, 
are i-a păstrat au sfințenie o a- 
îucă recunoștință pentru toate fap- 

7'jle vitejești săvîrșite întru apăra- 
. ea pămînlului strămoșesc.

★
.Ștefan cel Mare a fost umil dtn- 
e puținii domnitori ai noștri care 
înțeles — atît cît se putea înțe- 

țge, ținînd seama de condițiile is- 
. Jrice date — că numai alături de 
. >por și prin popor se poate căpăta 

dependența țării. De aceea, el s-a 
ăturat luptei poporului, care căuta 

stăvilească toate forțele raacțio- 
re, fie interne fie externe, forțe 
"e stăteau în calea progres ilni. 
este forțe reacționare erau, ne de 
parte, turcii, tătarii, polonii, tar 

de altă parte, mare3 boierime 
dală care nu scăpa n’ci un prilej 

’.- jitrii, a-și întări pozițiile socia'e,
• -noifiice și mai ales cele politice, 

itru a-și atinge scopul, nu de 
tne ori marea boierime a recurs 
cele mai josnice acte de trădare, 
acest sens, ne stau mărturie vie 
i mari boieri care au fost pe-

■ -..știți pentru ..hiclenie" în tirma 
elor de la Baia. Vaslui. Războ- 

:, ca vornicul Isaia, paharnicul 
rilă, posteln-'ciil Alexa și mulți 
. In acest fel își arăta marea 
rime din a doua jumătate a sec. 
...dragostea" sa față de patrie, 

aceste acte de trădare nu ră- 
, nepedepsite de îndată ce- sînt 

, le la cunoștința domnitorului.
: ciuda acestei atitudini pe care 
.iop'ă marea boierime moldovea- 
hță de Ștefan cel Mare, cl este

__ •
Rolul lui Ștefan cel Mare in lupta poporului împotriva jugului otoman

sprijinit și urmat cu cea mai mare 
credință în toate luptele sale de că
tre mica boierime, de către curteni, 
tîrgoveți și meșteșugari, care erau 
în plină dezvoltare economică și. 
mai ales, de către țăranii liberi ai 
țării : răzeșii. Aceste categorii so
ciale au constituit baza puterii mi
litare a lui Ștefan și l-au ajutat să 
obțină victorii strălucite care l-au 
făcut cunoscut aproape în întreaga 
Europă.

Una din preocupările cele mai de 
seamă în activitatea politică-mili- 
tară a lui Ștefan cel Mare a fost 
aceea de a căuta să înlăture asu
prirea jugului otoman. In a doua 
jumătate a secolului al XV-lea. îrt 
urma cuceririi Constantinopolului de 
către Mahomed al H-lea. imperiul 
otoman reprezenta unul dintre duș
manii cei mai înverșunați ai po
poarelor din întreaga peninsulă Bal
canică. Numai cu un singur an îna
inte de urcarea pe tron a lui Ște
fan, marea boierime, în frunte cu 
una dintre figurile cele mai nega
tive din istoria Moldovei — Petru 
Aron — închină țara porții otomane. 
Moldova devenind astfel tributară 
turcilor. Astiel, în prima parte a 
domniei sale, Ștefan cel Ma'e ac
ceptă această situație față de Poarta 
otomană, din cauza cond țiilor o- 
biective. Domnul Moldovei refuză să 
se supună dispozițiilor date de sul
tan numai atunci cînd puterea marii 
boerimi a fost îngrădită. i.a>r dom
nia lui puternic consolidată. Dac 
nu numai atît. el refuză să trimită 
Porții chiar tributul anual. Faptul 
acesta a determinat jefuirea țării 
în repetate rînduri de către tătari, 
aliațil prețio.șl ai turcilor, tar în 

iarna anului 1475 o mare expediție 
a armatei turcești, sub conducerea 
lui Soliman Pașa, a pornit contra 
țării Moldovei pentru a pedepsi pe 
domnul rebel. Expediția celor 120.000 
de osmani condusă de Soliman Ha- 
dîmbul s-a terminat cu un dezastru 
complet pentru oștile năvălitoare, 
așa după cum ne erată toate cro
nicile vremii, iar lui Ștefan i-a 
adus una din ’cele mai glorioase 
pagini ale domniei lui, cu care a 
intrat în Istoria univers ilă.

Victoria de le Vaslui a lui Ștefan 
cel Mare a putut fi cîștigată mai 
ales datorită forțelor interne care 
au participat 1a această luptă. EI 
a știut să se alăture năzuințelor și 
ideilor celui oare este cu adevărat 
făuritor al istoriei : poporul. Vor
bind despre această bătălie, Karl 
Marx spune că : ..armata moldove
nească compusă din 40.000 de ca- 
meni slab înarmați, țărani care fu
seseră luați aproape direct de la 
plug... deși mult mai slabă decît 
cea turcească, a zdrobit-o complet; 
numai puțini turci au scăpat cu 
viață ; au fost omorîte 4 pașale, au 
fost capturate 100 de steaguri".

Strălucitul sultan Mahomed al
Il-lea n-a putut să îngăduie o ase
menea înfrîngere a armatei sale fi. 
de aceea, hotărăște ca în anul ur
mător să pornească personal pentru 
a pedepsi, pe viteazul giiiaur. Ște
fan se aștepta la acest lucru, ime
diat după victoria <fe la Vaslui și, 
de aceea, fn scrisoarea circulară pe 
care o trimite țărilor din apus pen
tru Ti le face cunoscut că ,,i-.au în
vins și pe toți l-au trecut sub as
cuțișul săbiei", le spune în același 
tiimp și-î roagă ,,să vă sculați co<i- 

tra inamicului creștinătății pînă mai 
este timp".

Puterile apusene nu i-au oferit 
apărătorului ,,porții creștinătății" 
deeît elogii și nimic mai mult. Cu 
toate că în vara anului următor 
Ștefan singur, numai cu vitejii lui 
răzeși, ti îiitîmpină pe sultanul .Ma
homed al Il-Iea, acesta n-a putut 
să obțină o victorie decisivă. Dato
rită eroismului și jertfei moldove
nilor care au știut să apere vite
jește cetățile, în frunte cu cea a 
Sucevei, puhoiul turcesc, condus de 
„victoriosul" lui sultan a trebuit să 
se întoarcă fără a-și fi atins scopul 
inițial al expediției : cucerirea țării 
și înlăturarea domnului. Deci, cu 
toată victoria cîștigată inițtal la 
Războieni, situația Mo’dovei nu s-a 
schimbat cu nimic față de Poartă. 
Ștefan, în urma acestor evenimente, 
văzînd că din partea puterilor apu
sene nu se poate aștepta la nici un 
fel de ajutor materiei atunci cînd 
are nevoie, în ultimii 25 de ani ai 
domniei își îndreaptă privirile că
tre răsăritul Europei, încheind ast
fel alianță cu statul Moscovei. In 
politica sa intertră, Ștefan aplică o 
tactică de luptă după modelul cnea
zului Ivan al III-lea, aceea de des
trămare a marilor unități feudale. 
Spărgînd unitatea moșiilor boierești, 
silindu-i pe marii latifundiari la 
vînzări și schimbări de moșii, a- 
ceastă politică internă a dus. în 
mod fireic, la slăbirea pozițiilor 
politice, militare, administrative ale 
marii boierimi jte de o parte, și la 
întărirea pozițiilor curtenJor, pe de 
laltă parte. El găsește în Ivan al
III-lea,  cneazul statului Moscavei, 
un adevărat prieten. Diar apropie-

rea dintre cele două state nu s a 
mărginit numai la relațiile dinas
tice, așa Cum a căutat să .arate, is
toriografia burgheză, ci relațiile 
dintre ele au fost de ordin politic, 
economic și cultural. Cneazul Mos
covei a silit pe hanul tătarilor, Man 
Gli Ghirai, să respecte teritoriul 
Moldovei și să înceteze a mai fi 
unul dintre dușmanii înverșunați 
ai lui Ștefan cel Mare. Intre Mos
cova și Suceava s-au schimbat de
seori solii.

La baza relațiilor cu adevărat 
prietenești dintre statul Moscovei și 
cel al Moldovei a stat convingerea 
fermă a celor doi conducători că 
numai printro luptă comună va 
putea fi îndepărtat pericolul cotro
pirii otomane. In virtutea acestui 
principiu. Ștefan cel Mare a rămas 
pînă la sfîrșitu! vieții sale oredin-» 
etos acestei prietenii.

★
Recenta comemorare a 450 de ani 

de la moartea Iul Ștefan ce! Mire 
a arătat că amintirea și faptele vi
tejești ale domnului moldovean sînt 
mai vii ca orietnd în conștiința po
porului. Unul dintre contemporanii 
săi l-a caracterizat astfel : ,,Bărbat 
victorios și glorios, care a biruit 
pe toți regii vecini... Tu ești drept, 
prevăzător, isteț, biruitor contra 
tuturor dușmanilor. Nu în zadar 
ești socotit printre eroii secolului 
nostru". Astfel l-au apreciat con
temporanii. Și iată că In zilele noas
tre întreg poporul romîn. stăpîn pe 
soarta sa, aduce un salut de omagiu 
celui ce. cu secole în urmă, a luptat 
pentru independența șl pentru bună
starea poporului său, celui oare a 
fost eu adevărat mare: Șteăan.

MARIA TLIRBATU

cafe.se


Din experiența 'aspiranților români in Uniunea Sovietica Activitatea la baschet în țară
Cercetări în legătură cu pregătirea alergătorilor de viteză (I)

Numeroși absolvenți ai insti
tutelor de învățămînt superior 
din tara noastră își pregătesc 
aspirantura în Uniunea Sovie
tică. Mai mulți dintre aceștia 
studiază în domeniul culturii fi
zice, documentîndu-se în diferite 
ramuri ale sportului. In lunile 
acestea ei se află în tară, con- 
tinuînd să-și pregătească dizer- 
tațiile. Ei au posibilitatea să 
facă aceasta cu mai mare ușu
rință, deoarece au fost repar
tizați pe lingă diferitele inspecții 
ale Comitetului .pentru Cultură 
Fizică și Sport, participînd la 
pregătirea diferitelor echipe re
prezentative ale tării noastre.

Publicăm astăzi prima parte a 
articolului „Cercetări în legă
tură cu pregătirea alergătorilor 
de viteză”.

Aspirantura este o formă supe
rioară de pregătire și calificare 
științifică. In Uniunea Sovietică 
ea este astfel organizată încît se 
desfășoară în toate domeniile. Toc
mai de aceea și la Institutul Cen
tral de Cultură Fizică „I. V. Stalin” 
din Moscova se pregătesc un număr 
mare de aspiranți. Mulți dintre 
aceștia sînt romîni și se pregătesc 
în diferite domenii ca gimnastică, 
atletism, fiziologie, pedagogie, schi, 
atletică^ grea și altele. Aspiranții 
lucrează sub controlul diferitelor 
catedre și primesc îndrumări di
recte din partea conducătorilor 
științifici. Ei duc o bogată activi
tate didactică, se pregătesc pentru 
examen și lucrează Ia dizertație.

Acum doi ani am făcut și eu 
cunoștință cu catedra de atletism 
x acestui institut, în cadrul căruia 
țni duc acum activitatea. Acolo am 
Acut cunoștință cu Galina Turova, 
N. G. Ozolin, D. P. Markov, L. S. 
Homenkov, Brajnic, Butenko, pro
fesori, docenți și aspiranți ai ca
tedrei. îndrumătorul meu științific, 
cunoscutul specialist N. G. Ozolin, 
mi-a dat primele sfaturi pentru ac
tivitatea viitoare. Intocmindu-mi un 
plan pe trei ani, mi-am repartizat 
materiile pe care trebuie să le stu
diez, precum și numărul de ore 
necesare pentru a-mi pregăti exa
menele care urma să le trec la fi
ziologie, pedagogie, istoria pedago
giei, atletism, teoria culturii fizice, 
limba rusă ca și pentru activitatea 
didactică din cadrul catedrei : con
ferințe, antrenamente, scrierea di
sertației și consultații.

Avînd în față un asemenea plan, 
mi-am dat seama de la început că 
numai cu greu voi reuși să mă 
descurc și să îndeplinesc toate a- 
ceste obiective. Ca și prietenul meu 
Petre Dungaciu, aspirant la gim
nastică, mi-am pus întrebarea : ce 
să fac, cu ce să încep ? Dar îngîn- 
durarea mea nu a durat multă 
▼reme, deoarece doctorul B. M. Ni
kitin, directorul institutului, ne-a 
arătat, în ședința pe care a ținut-o

Dacă ni s-ar cere să facem bi
lanțul reuniunii de box care a a- 
vut loc joi seara pe stadionul Re
publicii, am avea mult prea pu
ține lucruri pozitive de enumerat. 
Pare surprinzătoare această afir
mație, după o reuniune care a 
opus 28 dintre cei mai buni bo
xeri ai țării, dar, din păcate, a- 
cesta este adevărul. De aceea, so
cotim că reflecția pe care a fă
cut-o cineva la masa presei cum 
că „în această reuniune cel mai 
bine s-a comportat... juriul” nu 
este departe de realitate. Intr-ade
văr, în afară de o ciocnire destul 
de dinamică și de clară între 
maestrul sportului Eustațiu Mărgă- 
Tt și proaspătul campion N. Bîr- 
san, precum și de o remarcabilă 
evoluție a maestrului sportului 
Mircea Dobrescu, joi seara au fost 
puține momente de box pe ringul 
instalat în incinta stadionului Re
publicii.

Programul reuniunii anunța nu
meroase meciuri „tari”. Multe din 
ele făgăduiau dispute pasionante. 
Nu-i, deci, de mirare că în „pot
coava” sțadionului au luat loc 
peste 10.000 spectatori. Acestora 
însă li s-a oferit un spectacol spor
tiv de un scăzut nivel tehnic. A- 
proape nici un moment nu am a- 
vut impresia că pe ring se perindă 
3 maeștri ai sportului, 4 campioni 
ai țării, 1 campion de juniori, 2 

cu noi aspiranții, felul în care tre
buie să muncim. Paralel cu pre
gătirea examenului, trebuia să du
cem o intensă muncă de cercetare 
științifică, să ținem o strînsă legă
tură cu diferitele catedre, să ur
mărim atent pregătirea fruntașilor 
sportivi și să urmăm sfatul pro
fesorilor, antrenorilor și conducă
torilor științifici. Ni s-a repartizat 
un nrofesor de limba rusă, ni s-a 
pus la dispoziție documentarea bi
bliotecilor, am făcut cunoștință cu 
șefii catedrelor, care ne-au promis 
tot sprijinul, am studiat planul 
de învățămînt al institutului, grafi
cul consfătuirilor și conferințelor, 
cu alte cuvinte am făcut cunoștin
ță cu aspirantura.

Totuși, alegerea temei de dizer
tație cerea un timp mai îndelun
gat. Eram hotărît să-mi aleg o 
temă în legătură cu alergările. Dar 
despre ce fel de alergări ? Fond, 
semifond sau sprint ? Ajutat de 
conducătorul meu, N. G. Ozolin, 
m-am fixat la cele de sprint, ur- 
mînd să studiez și să cercetez par
ticularitățile rezistenței în regim de 
viteză la sprinter. Pentru ca dizer- 
tația să îndeplinească cerințele unei 
lucrări științifice, ea trebuia să 
cuprindă o parte documentară teo
retică în legătură cu subiectul, o 
parte anatomo-fiziologică și o parte 
experimental-practică. Toate acestea 
trebuiau tratate ca un subiect pe
dagogic. Documentarea teoretică 
trebuia s-o fac de-a lungul întregii 
durate a aspiranturii, pentru ca 
astfel să fiu în permanentă legă
tură cu noile cuceriri ale științei în 
domeniul respectiv. La Institutul 
Central de Cultură Fizică „I. V. 
Stalin” din Moscova există o bi
bliotecă înzestrată cu peste lO.OOd 
de volume din domeniul culturii 
fizice, al fiziologiei, pedagogiei, iar 
profesorii și aspiranții institutelor 
au la dispoziție toate publicațiile, 
cărțile, dizertațiile, broșurile, pla
nurile de antrenament, chinogra- 
mele și rezultatele sportive din 
Uniunea Sovietică și din străină
tate. Astfel, nu mică mi-a fost mi
rarea cînd, în cadrul unei ședințe 
metodice a catedrei de atletism, a 
fost discutată și analizată tehnica 
săriturii lui loan Soter, prezentîn- 
du-se chinogramele săriturilor lui. 
Bineînțeles că aspiranții au posi
bilitatea să se documenteze și la 
biblioteca Lenin ca și la bibliotecile 
institutelor de învățămînt superior. 
Pregătindu-mă pentru subiectul pe 
care urmează să-1 expun, am avut 
la îndemînă planurile de antrena
ment și chinogramele celor mai 
buni alergători din lume, lucrările 
lui Liulko, Uzorov, Markov, Ozolin, 
Homenkov, Jukov și alții. După 
fiecare material studiat, analizam, 
în cadrul consultațiilor, împreună 
cu profesorii Ozolin și Markov, din 
punct de vedere critic cele citite, 
arătînd concluziile pe care le-am 
tras ca și propunerile mele.

Pe lîngă aceste consultații și 

O REUNIUNE CU PREA PUTIN BOX...
finaliști ai campionatelor republi
cane și alți pugiliști care se bucură 
de unanime aprecieri în rîndurile 
amatorilor de box.

Cum poate fi calificată altfel 
decît ca o Tușinoasă exhibiție cu 
pretenții de box „întîlnirea" dintre 
T. Niculescu și Alex. Ghiță ? După 
ce, timp de două reprize, nu au 
schimbat nici o lovitură, amenin- 
țîndu-se doar reciproc, primind și 
două avertismente pentru lipsă de 
combativitate, T. Niculescu și 
Alex. Ghiță s-au întrecut în re
priza a treia în țineri, împingeri, 
lovituri nereglementare. Este pur 
și simplu scandalos și inadmisibil 
ca doi boxeri tineri, doi boxeri cu 
posibilități, în care se puneau la 
un moment dat mari speranțe, sa 
dovedească o atît de crasă lipsă 
de pregătire, de inițiativă și curaj. 
Arbitrul meciului, V. Dumitrescu, 
ar fi trebuit să întrerupă încă din 
repriza a doua acest simulacru de 
întrecere și să scutească astfel pe 
spectatori de a asista la un meci 
de box cum nu mai dorim să ve
dem pe ringurile noastre.

Apoi, printre boxerii noștri sînt 
mulți cei care confundă boxul cu 
bătaia. Așa se întîmplă, de pildă, 
cu tînărui boxer craiovean Matei 
Godeahu, care, deși dotat cu reale 
însușiri fizice, nu se pricepe să le 
utilizeze. In loc să folosească a- 
lonja pentriț a-și. ține adversarul 

studii în bibliotecă, în cadrul ca
tedrei se fac săptămînal ședințe 
metodice în care un profesor sau 
un aspirant prezintă un referat 
despre o probă atletică. După pre
zentare, au loc discuții în legătură 
cu metodica și tehnica probei res
pective. In cadrul acestor ședințe 
sînt prezentate chinograme, grafice, 
fotografii și rezultatele obținute în 
cadrul muncii experimentale. Pe- 
riadic se -țin conferințe și consfă
tuiri în cadrul institutului. Astfel, 
în februarie am asistat la consfă
tuirea antrenorilor de atletism, în 
care s-au tras concluzii în legă
tură cu cauzele principale care frî- 
nează dezvoltarea și obținerea de 
rezultate superioare la sprint. In 
mare, concluziile au fost:

1. Greșita tendință de speciali
zare la 100 sau 200 m.

2. In perioada de tranziție tre
buie să se facă alergări de viteză.

3. Planurile de antrenament nu 
trebuie, alcătuite în mod mecanic, 
pe cicluri fixe, săptămînale sau lu
nare. Ele trebuie să fie făcute în 
funcție de concursurile pe care a- 
lergătorul le are de susținut de-a 
lungul unui an.

4. Este o activitate mecanicistă 
aceea de a lucra pe zile de „re
zistență”, „viteză”, „tehnică". In 
cadru! fiecărui antrenament trebuie 
să se lucreze atît pentru viteză 
cît și pentru rezistență, punîndu-se 
un mare accent pe tehnică.

5. Să nu se mai alcătuiască an
trenamentele pe zile fixe de lucru 
și odihnă (adică două zile antre
nament, o zi de mare intensitate, 
o altă zi de intensitate scăzută, o 
zi odihnă și apoi repetare). In al
cătuirea planurilor de antrena
ment trebuie urmărită mărirea trep
tată a intensității antrenamentelor, 
în funcție de datele obiective fi
ziologice, precum și de datele su
biective pe care le observă antre
norul. Intensitatea antrenamentului 
trebuie mărită sau micșorată, in- 
trodueîndu-se și zile de odihnă.

6. Analizîndu-se chinogramele 
celor mai buni sprinteri din lume, 
s-a dovedit că în lansarea de la 
start nu există așa zișii „pași bă
tuți” ci, din contră, încă de la pri
mul pas amplitudinea acestuia 
trebuie să fie cît mai mare, atît 
de mare cît îi permite sprinterului 
înclinarea corpului. Următorii pași 
trebuie tăcuți astfel încît piciorul 
să ia contact cu pista înaintea pro
iecției centrului general de greu
tate a corpului.

Concluziile ședințelor metodice, 
cît și ale conferințelor și consfătui
rilor, constituie un material prețios 
pentru partea documentară a dizer- 
tațiilor și un îndrumar pentru cer
cetările viitoare.

prof. T1BERIU FOLDVARI 
aspirant Ia Institutul Cen
tral de Cultură Fizică 
„I. V. Stalin” din Moscova

la distanță, pistonîndu-1 cu directa 
de stînga, dintr-o necontenită miș
care pe picioare, Godeanu practică 
un box dezordonat, fără orizont, 
lipsit de orice preocupare tactică. 
Incurcîndu-se în propriile sale bra
țe, atacînd și apărîndu-se defec
tuos, boxerul craiovean se află în- 
tr-un impas din care numai o mun
că temeinică îl va putea scoate.

Din nefericire însă, joi seara au 
fost și alte meciuri care au amin
tit mai mult de luptele greco-ro- 
mane decît de box. De pildă, în 
întîlnirea Toth Alexandru — Si- 
mion Gh., loviturile au fost mai 
puține decît ținerile, împingerile, 
sau întoarcerile cu spatele la ad
versar.

După cum arătam mai sus, prin
tre cei care au evoluat în ringul 
de pe stadionul Republicii au fost 
și patru campioni ai țării. Dintre 
aceștia însă numai N. Birsan a 
reușit să confirme așteptările. 
Victor Schiopu și Iosif Demeter 
s-au arătat în regres de formă. 
Cît despre C. lordache, care anul 
acesta a cucerit tricoul de campion 
la categoria semimijlocie, trebuie 
să spunem că el a fost o adevă
rată deziluzie. Cu excepția cîtorva 
acțiuni din prima repriză, C. lor- 
dache s-a comportat sub orice cri
tică. Se pare că acest tînăr pugi
list s-a culcat pe laurii recentului 
succes obținut în campionate. El

Parcurgînd știrile trimise de 
corespondenții noștri, am avut 
prilejul să aflăm numeroase 
vești care oglindesc activitatea 
la baschet în întreaga țară. Iată 
cîteva spicuiri din relatările pri
mite.

© Din Iași, corespondentul Fran- 
cisc Baciu ne scrie că de curînd 
s-a încheiat campionatul orășenesc. 
Victorioasă în turul campionatului 
a fost echipa Flamura roșie, urmată 
de Voința și Locomotiva. Ultimul 
loc a fost ocupat de Flamura roșie 
Alimentara. Corespondentul nostru 
ne informează că primele trei cla
sate au dovedit o bună pregătire, 
prestînd, în general, jocuri de bun 
nivel tehnic. Alături de aceste trei 
echipe, s-a comportat bine și Știința 
Politehnica, aflată în clasament pe 
locul patru.

Multe echipe nu au dat însă a- 
tenția cuvenită acestui campionat. 
„Exemplu” în această direcție este 
ultima clasată, Flamura roșie ^Ali
mentara, în care activează jucători 
tineri și talentați dar lipsiți de se-

Con curs de lupte
tătărești

De o deosebită apreciere în 
rîndul populației tătare din re
giunea Constanța se bucură 
„Kureșul”, sau lupta tătăreas
că. Acest sport are o veche 
tradiție, el fiind transmis din 
generație în generație. De a- 
ceea, cînd se anunță vreun con- 
curs, sute și sute de tineri și - 
vîrstnici aleargă să urmărească 
întrecerile, să-și încurajeze favo- 
riții. Pentru cîștigători sînt re
zervate premii valoroase, intrate 
în tradiția acestui sport națio
nal, ca de pildă: bairacuri (ber
beci), șerventi, șeurec, șerc (ba
tiste, prosoape etc.).

Din rîndul tinerilor tătari se 
ridică an de an elemente deo
sebit de valoroase, care ar pu
tea face față cu succes și corn- ' 
petițiilor de luptă clasică sau 
liberă, dacă, bineînțeles, orga 
nele de conducere a activității 
sportive din regiune se vor o- 
cupa de această problemă.

Pe această linie, consiliul re
gional Constanța al asociației 
Recolta a luat frumoasa iniția
tivă de a organiza un concurs 
la care au fost invitați cei 
mai buni luptători de „Kureș” ' 
din regiune. întrecerile se vor , 
desfășura duminică 11 iulie pe 
stadionul Locomotiva P.C.A. 
din Constanța.

După cum am fost anunțați, 
concursul a stîrnit un puternic 
interes în rîndul tuturor spor- ' 
tivilor constănțeni și al celor 
din regiune. De altfel, datorită 
bunei popularizări (au fost ti
părite și răspîndite sute de a- 
fișe) se crede că stadionul va 
fi tot atît de populat ca Ia me
ciurile de fotbal.

A. PASCU 
corespondent

trebuie să mediteze asupra com
portării sale de joi seara și să 
treacă la o radicală schimbare de 
atitudine. Și, în primul rînd, ar 
fi bine să renunțe la frizura „în 
creastă de cocoș”, care numai o 
dovadă de seriozitate nu poate în
semna...

Rezultatele tehnice sînt urmă
toarele :

Cat. muscă: Mircea Mihai ter
mină la egalitate cu Marin Cristea; 
Mircea Dobrescu învinge la puncte 
pe Al. Balogh ; cat. cocoș: Victor 
Schiopu termină la egalitate cu 
Petre Dumitrescu; cat. pană: Ma
tei Godeanu învinge la puncte pe 
D. Iamandi; Eustațiu Mărgărit în
vinge la puncte pe N. Bîrsan ; cat, 
ușoară: Iosif Demeter teimină ia 
egalitate cu Mihai Stoian; cat. 
semi-mijlocie: Nicolae Linca în
vinge la puncte pe A. Urdea; D. 
Rizea învinge la puncte pe C. Ior- 
dache ; cat. mijlocie-ușoară : Șerbu 
N'eacșu învinge la puncte pe D. 
Negrea; cat. mijlocie: Radu Bojic 
termină la egalitate cu Gh. Moise, 
Alex. Toth învinge la puncte pe 
Simion Gh.; cat. semi-grea Vla
dimir Izrail învinge la puncte pe 
Oct. Cioloca ; Tudor Niculescu ter
mină la egalitate cu Alex. Ghiță; 
Bătrînu Tănase învinge la puncte 
pe N. Herman.

MARIUS GODEANU 

riozitate. Neseriozitatea se mani
festă în primul rînd prin absențele 
de la antrenamente, atitudine în 
care „excelează” Lucian Bontaș, 
Marcel Rosenberg și loan Crețu. 
Comportarea slabă a echipei se da- 
torește în mare măsură și lipsei 
unui antrenor calificat.

® Corespondentul George Mîz- 
găreanu, din Orașul Stalin, ne re
latează desfășurarea unui concurs 
la care au participat colectivele 
Voința Orașul Stalin, Știința 
Orașul Stalin, Constructorul Sibiu 
și echipa de categoria A Progresul 
Orașul Stalin. întrecerile dintre a- 
■ceste formații au fost foarte dis
putate și. uneori, s-au ridicat la un 
înalt nivel tehnic (meciul Progre
sul Orașul Stalin — Știința Orașul 
Stalin a furnizat un joc foarte
disputat). întrecerea a fost cîști-
gată de echipa de categoria A Pro
gresul Orașul Stalin, care supe
rioară ca pregătire, a dispus de
celelalte formații. Dintre jucători 
s-au evidențiat Gh. Roșu. M. Ră- 
ducanu (Progresul Orașul Stalin), 
I Scridon și Ioan Pica (Știința 
Orașul Stalin), Davidescu și Guțan 
(Constructorul Sibiu).

După primele etapa
ale campionatului republican 

de polc
Din cauza elementului nou pe 

care îl oferă (compoziția campio
natului precum și a loturilor, me
reu împrospătate) fiecare început de 
campionat face ca rezultatele jocu
rilor din cadrul -primelor etape să 
nu poată constitui surprize, oricît 
de nereale ar părea, raportate la 
valoarea indicată de edițiile tre
cute. Pe măsură ce înaintăm în 
desfășurarea etapelor, iar raportul 
de forțe devine mai evident, un 
rezultat poate fi socotit surpriză 
atunci cînd nu mai corespunde cal
culului hîrtiei. Constatarea este 
valabilă și pentru campionatul re- f 
publican de anul acesta la polo pe 
apă, unde se pare că au fost su
ficiente doar două etape pentru ca 
valorile să capete contur, iar stră
duința noastră de a prevedea un 
rezultat să fie astfel facilitată.

Dacă rezultatele scontate carac
terizează etapa a IlI-a, nu același 
lucru se poate afirma despre re
zultatele înregistrate în etapa a
IV-a.  Victoria la scor: 8-2 (4-1) 
realizată de Progresul Tg. Mureș 
în meciul cu Dinamo Tg. Mureș, 
precum și victoria obținută de 
studenții din Cluj în fața foștilor 
campioni la Timișoara, vin să con
trazică toate calculele. In meciul 
de la Timișoara, Știința Cluj a 
jucat nesperat de bine și a avut 
tocmai ceea ce a lipsit timișore
nilor : pregătire fizică. Cu 2 min. 
înainte de sfîrșitul jocului, scorul 
era egal: 5-5. Finișul tare le-a mai 
adus încă două goluri, meciul 
luînd sfîrșit cu scorul de 7-5 în 
favoarea clujenilor.

Jocul de la Tg. Mureș, socotit 
ca derbiul etapei, s-a sfîrșit cu un 
scor prea mare pentru un derbi: 
8-2. Dinamoviștii au decepționat. 
După startul puternic, (din 3 jocuri 
6 puncte) înfrîngerea grea de du
minică pune în fața antrenorului 
Daroczi o serie întreagă de pro
bleme. S-a văzut clar că în fața 
unei formații puternice echipa nu' 
„merge”. - '■ ..

Golul înscris de Szabo în ulti
mele 2 sec. ale meciului de la 
Cluj dintre echipa locală Progre
sul și Constructorul Oradea a adus 
tinerilor jucători de la Progresul 
2 puncte prețioase in clasament. 
Jocul extrem de slab prestat de 
metalurgiștii clujeni în meciul cu 
Progresul București a dat desfă
șurării partidei un aspect confuz, 
de slabă factură tehnică, cu între
ruperi dese. Progresul București 
putea cîștiga acest joc la o (life- . ' 
rență mai mare dacă mingea tri- . ' 
misă de atacanți din poziții favo
rabile, nu trecea deseori pe lîngă 
țintă. Casa Centrală a Armatei și 
Tînărui Dinamovîst au demonstrat. t 
prin jocul prestat, frumusețea jocu
lui modern de polo pe apă. Tînă
rui Dinamovist s-a ridicat la va- s " 
loarea adversarului în ceea ce pri
vește felul în care jucătorii s-au 
mișcat în apă. Lipsa de rutină i-a 
împiedicat însă să fructifice oca
ziile de gol. Zahan și Ionescu s-au 
„pierdut” pur și simplu, ratîrid din 
apropierea porții. Dacă analizăm 
jocul prestat de C.C.A. vedem că' 
rutina și-a spus cuvîntul. De pa
tru ori cu un om în minus, milita
rii au făcut față cu greu atacu
rilor adversarului, dar au realizat 
ceea ce n-a reușit el : au marcat 
goluri. Rezultatul final 5-2 (2-1). 
pentru C.C.A.

T. ROIBU
G. NICOLAESCU



Mîine, începe competiția de fotbal 
a tineretului „după Orașelor"

Activitatea fotbaliștilor, întreruptă 
numai pentru două săptămîni după 
terminarea campionatului republi
can categoria A și B, va fi reluată 
mîine prin noua competiție de fot
bal dotată cu „CUPA ORAȘELOR", 
deschisă reprezentativelor de tine
ret ale diverselor orașe din țară.

Pregătirile începute cu două săp
tămîni în urmă sînt terminate în 
toate orașele participante. De peste 
tot, sîntem informați că selecțio
narea loturilor de tineret s-a făcut 
cu multă atenție, în așa fel îneît 
să fie alcătuite cele mai bune e- 
chipe. Deși regulamentul competi
ției nu îngrădea participarea în a- 
ceste echipe a jucătorilor de cate
goria A sau B, totuși, comisiile de 
selecție și de pregătire a acestor 
loturi de tineret nu s-au rezumat 
numai la selecționarea acestor ele
mente consacrate, ci și-au îndreptat 
atenția spre promovarea unor jucă
tori tineri, proveniți din echipele 
din campionatul republican de ju
niori sau din campionatele regio
nale și orășenești. <

Astfel, la Constanța, colectivul de 
antrenori (Stanciu și Troanoa de la 
Locomotiva Constanța și Smărăn- 
descu de la Metalul S.N.C.), alcă
tuit special pentru reprezentativa 
de tineret a Orașului, a mobilizat 
pe toți tinerii fotbaliști suscepti
bili de selecționare și i-a supus 
unei atente verificări în cadrul u- 
nor antrenamente speciale. Pînă la 
urmă, colectivul s-a fixat asupra 
unui lot de 18 jucători care vor par
ticipa la această competiție a ti

0 sancțiune care trebuie 
să constituie un folositor prilej 

de învățăminte
In anii regimului nostru demo

crat-popular, în domeniul culturii 
fizice și sportului, la fel ca și în 
celelalte sectoare de activitate, au 
fost obținute progrese importante.

Paralel cu aceasta preocupare și 
cir grija pentru asigurarea celor 
mai bune condițiuni de pregătire 
tehnică, o atenție deosebită este 
acordată educării sportivilor noș
tri într-un spirit sănătos. Desigur 
că un rol de frunte în realizarea 
unei educații corespunzătoare spor
tivilor de tip nou revine antrenori
lor,

Și cu jucătorii de tenis de masă 
s-a dus o muncă susținută pentru 
ca, pe lîngă o bună pregătire teh
nică, ei să aibă și un ridicat nivel 
politico-eduoativ. Intr-adevăr, atît 
în țară cît și în întîlnirile de peste 
hotare, jucătorii și jucătoarele de 
tenis de masă din R.P.R. au dat 
dovadă de o comportare frumoasă, 
atrăgîndu-și bunele aprecieri ale 
tuturor celor care i-au urmărit.

Un fapt care a impresionat însă 
în mod cu totul neplăcut, atît pe 
jucătorii și jucătoarele noastre cît 
și pe spectatorii prezenți, și care a 
umbrit buna desfășurare a întrece
rilor, s-a petrecut cu prilejul fina
lelor campionatelor republicane de 
tenis de masă care au avut loc 
acum cîtva timp în sala Dinamo 
din Capitală. Cit această ocazie, în 
timpul întâlnirii Gantner-Grtinfeld, 
la situația de 2-2 la seturi, antre
norul F. Paneth a intrai în țarcul 

| de joc și, în văzul tuturor spectato
rilor a spart mingea cu care se 
juca. Atît intrarea antrenorului în 
țarcul de joc cît și, mai ales, spar
gerea mingii, sînt fapte nu numai 
interzise de regulamentul de tenis 
de masă, ci, înainte de toate, atitu
dini total nesportive, cu atît mai 

j grave cu cît au fost comise de un 
antrenor, de unul care trebuie să 
fie educatorul tineretului sportiv.

Printr-o astfel de comportare, cu 
"desăvîrșire nesportivă, antrenorul 
Paneth a considerat că dă un aju- 
tor elevului său Gahtner, deoarece 
i se păruse că mingea cu care se 

: ’ juca ntt-i convenea acestuia.
Analizînd în ultima sa ședință

' aceste abateri grave ale antrenoru
lui Paneth, biroul comisiei centrale

’ de tenis de masă, a hotărît, pe baza 
referatului prezentat de subcomi
sia de disciplină, suspendarea de la 
orice activitate (atît ca antrenor 

,cît și ca jucător) a antrenorului 
- a Paneth pe timp de șase luni.

Aplicarea acestei sancțiuni tre
buie să constituie pentru jucătorii, 
cît și mai ales pentru antrenorii 
noștri, un nimerit prilej de analiză, 
în spirit critic și autocritic, a com
portării lor, astfel ca, pe viitor, a- 
semenea abateri să dispară cu de- 
săvîrșire din cadrul tinerei noastre 
mișcări de cultură fizică și sport 

neretului. Din tot acest lot nu fac 
parte deoît patru jucători din echi
pa. Locomotiva, fruntașa seriei a 
III-a a campionatului categoriei B 
(Vultur, Games, Bețivan și Mihuț), 
restul fiind din echipele orășenești. 
In plus, în lot a fost selecționat și 
un jucător (Datcu) din echipa de 
juniori a Locomotivei. Cu acest lot, 
care la antrenamentele din săptă- 
mîna aceasta a avut o comportare 
bună, Constanța va întâlni dumi
nică în orașul ei, reprezentativa dc 
tineret a orașului București. Jocul 
va avea loc pe terenul Locomotiva, 
în deschidere fiind programată în
tâlnirea dintre „piticii" Constanței 
și cei ai Bucureștiului.

La Cluj, pentru „Cupa Orașelor" 
și — respectiv — pentru meciul de 
la Baia Mare cu selecționata aces
tui oraș, antrenorii Munteanu de la 
Locomotiva Cluj și Covaci IV de la 
Știința Cluj eu pregătit un lot de 
20 de jucători din oare ieri, în 
urma ultimului antrenament, au dat 
formă definitivă reprezentativei o- 
rașului. Spre deosebire de Cons
tanța, la Cluj majoritatea jucăto
rilor tineri au fost selecționați din 
echipele din campionatul republican, 
Știința, Locomotiva și Flamura' ro
șie Ianoș Herbak.

Programul de mîine al „CUPEI 
ORAȘELOR" este următorul :

Bacău-lași, Bîrlad-Galați, Cons- 
tanța-București, Orașul Stalin-Plo- 
ești, Craiova-Reșifa, Timișoara-A- 
rad, Baia Mare-Cluj. Oradea-Tg.- 
Mureș. In această etapă primele e- 
chipe sînt gazde.

ÎNCEPE campionatul 
REPUBLICAN DE CANOTAJ 

(JUNIORI)
Activitatea la sporturi nautice 

continuă să se desfășoare, în 
Capitală și în toată țara, în
tr-un ritm viu.

Dar, dacă pînă acum am a- 
vut de înregistrat numai con
cursuri cu caracter amical, or
ganizate de diferitele comitete 
locale C.F.S. sau de colectivele 
sportive, iată că mîine vom pu
tea asista la primele întreceri 
oficiale ale anului : faza de
zonă (etapa I) a campionatului 
republican de canotaj juniori. 
După cum se știe, finalele a- 
cestei importante competiții, ca
re are menirea de a ridica noi 
elemente de bază pentru cano
tajul nostru, sînt programate 
în a doua jumătate a lunii iulie, 
la București. Calificarea pentru 
întrecerile».finale se va face cu 
ocazia concursurilor, care au loc 
mîine în toate orașele cu activi
tate de canotaj.

întrecerile fazei de zonă pen
tru tinerii canotori din Capitală 
au loc mîine dimineață — în- 
ceplnd de la ora 9 — pe lacul 
Herăstrău. Se vor disputa pro
be de canotaj academic (schif), 
caiac și canoe.

A luat sfîirșit prima fază a campionatului republican de juniori la fotbal
Duminică a luat sfîrșit prima 

fază a campionatului republican de 
juniori. Așa cum am mai arătat, 
prima echipă clasată în fiecare se
rie la sfîrșitul acestei faze, se ca
lifică pentru faza finală a cam
pionatului. Astfel, după terminarea 
tuturor jocurilor în cele opt serii 
ale campionatului, în fruntea cla
samentelor și, respectiv, calificate 
pentru turneul final, sînt: Dinamo 
Bacău, Flacăra Ploești, Locomotiva 
Grivița Roșie, Progresul F. B. Bu
curești, Constructorul Craiova, Lo
comotiva Timișoara, Metalul Ora
dea și Metalul Cîmpia Turzii. F- 
ceste echipe vor participa, începînd 
de la 12 septembrie la faza inter
zonală a campionatului. Așa după 
cum prevede regulamentul acestei 
competiții a fotbaliștilor juniori, 
cele opt echipe calificate în urma 
fazei care a luat acum sfîrșit, vor 
fi grupate în două serii de cite 
patru echipe, după criteriul geo
grafic, disputîndu-și întîietatea sis
tem turneu cu tur și retur. Primele 
clasate în cele două serii zonale 
devin finalistele campionatului re
publican și rezultatul jocului din
tre ele, care va avea loc la Bucu
rești la 24 octombrie, va stabili 
campionul de juniori pe anul 1954.

Intr-un număr viitor al ziarului

Discuții la sfîrșitul turului campionatului
— Despre comportarea echipelor Minerul
Metalul Ompîa

In continuarea comentariilor 
noastre asupra comportării echi
pelor din categorie A, în prima 
parte a campionatului de fotbal, 
ne vom ocupa în numărul de 
față de Minerul Petroșani, Me
talul Cîmpia Turzii și Dinamo 
Orașul Stalin.

MINERUL PETROȘANI
Privind în ansamblu rezultatele 

înregistrate de această echipă, o 
primă concluzie oare se desprinde 
este aceea că formația Minerului 
Petroșani se încadrează și ea în 
Iotul echipelor care au... strălucit 
prin inconstanța comportării lor. Mi
nerul Petroșani a debutat în cam
pionat cu o victorie în deplasare 
asupra Progresului la Oradea — 
deci un rezultat valoros — pentru 
ca săptămîna următoare. Ia Petro
șani, să piardă la scor (0—3) în 
fața Locomotivei Grivița Roșie. 
După ce a reușit să frîneze pe 
Dinamo București în plină ascen
siune, de care a dispus cu 2—1 
la Petroșani, unde a obligat și pe 
Flamura Roșie Arad să-i cedeze un 
punct, iar apo^ a realizat un valo
ros 2—2 la București cu C.C.A., 
Minerul și-a încheiat activitatea în 
tur cu o înfrîngere la scor (0—3) 
la Orașul Stalin. Simpla enume
rare a acestor rezultate ilustrează 
inconstanța de care vorbeam și 
care la o analiză mai profundă se 
dovedește a-și avea origina în ati
tudinea pe ciare această echipă o 
are față de jocurile de campionat.

S-a înrădăcinat în mentalitatea 
jucătorilor din Petroșani greșita 
concepție de a nu acorda interes 
decît jocurilor „tari" și de a privi 
cu condamnabilă ușurință meciurile 
socotite mai ușoare. Reușind rezul
tate bune în ’compania echipelor 
fruntașe și dovedind, deci, o indis
cutabilă capacitate și forță de 'uptă. 
jucătorii de la Minerul socotesc că 
aceste rezultate sînt suficiente pen
tru a le justifica prezența în cea 
mai importantă competiție a țării. 
Or, limitarea năzuințelor doar lra o 
comportare care să le asigure ră- 
mînerea în prima categorie denotă 
o atitudine nesănătoasă, care are 
repercusiuni nu numai asupra ran
damentului acestei formații, ci chiar 
și asupra emulației necesare creș
terii valorice a fotbalului nostru.

Posibilitățile echipei din Petro
șani sînt, firește, superioare celor 
oglindite în rezultatele pe care le-a 
obținut. Ele n-au fost puse în a- 
devărata lor valoare din cauza lip
surilor existente în munca de pre
gătire a echipei. Așa cum s-a pre
zentat în campionat la Minerul Pe
troșani s-a văzut deosebirea de 
pregătire fizică și tehnică dintre 
Jucători, fapt care a dăunat, desi
gur. omogenității echipei. Atacul, de 
pildă, și-a bazat prea mult acțiu
nile numai pe Farcaș 1, Gabor și 
uneori pe Pargschiva, care au fost 
de altfel, superiori în toate privin
țele celorlalți componenți ai înain
tării. Semnificativ este faptul că din 
cele 13 goluri marcate. 6 au fost în
scrise de Farcaș I iar 4 de Gabor. 
Dintre apărători, s-au remarcat 
Vasiu, Romoșan și mal ales Farcaș 
11, în timp ce Crîsnic și Panait au 
avut comportări inegale de la meci 
la meci.

METALUL CÎMPIA TURZII
Echipa metalurgiștilor din Cîm. 

pla Turzii, revelația turneu’ui de ca

lificare de la Arad, pe care l-a 
cîștigat de o manieră surprinză
toare, și-a făcut o reintrare mo
destă în campionatul categoriei A. 
Venită pe... nepusă masă în acest 
campionat, formația din Cîmpia 
Turzii n-a avut la îndemînă nici 
timpul necesar unei temeinice pre
gătiri și nici elementele corespun
zătoare, pentru a putea face tată în 
cele mai bune condițiuni exigențe
lor unei întreceri de o asemenea 

amploare. Așa că Metalul Cîmpia 
Turzii s-a văzut nevoită să-și alcă
tuiască efectivul pentru lupta din 
campionat în mare majodtate dm 
aceleași elemente, cu care, nu de
mult. retrogradase din fosta divi
zie A. Constrînsă de posibilitățile 

existente, echipa din Cîmpia Turzii 
a adoptat o tactică de joc specifică, 
bazată pe un joc ermetic de apă
rare și pe contraatacuri viguroase, 
urmărind un singur scop : acela de 
a primi cît mai puține goluri cu 
putință. In bună măsură, acest lu
cru i-a reușit. Neștiind să combată 
jocul la ofsaid practicat cu multă 
îndemînare de apărătorii Metalului, 
bine dirijați de Mari, cele mai multe 
dintre echipele fruntașe, de pildă, 
chiar Dinamo București, au căzut 

în cursă pierzînd puncte preț'oase 
sau realizînd scoruri minime. Meta- 
lurgiștii au izbutit să primească un 
număr redus de goluri (14), reali

zînd o medie onorabilă, cu mult mai 
bună decît aceea obținută de echipe 

cu o clasificare superioară, de pildă 
Locomotiva Grivița Roșie și Dinamo 
București, care au primit 22 și — 

respectiv — 18 goluri. Acest fapt de
monstrează valoarea apărării meta
lurgiste. în care au excelat Lazăr, 
Mari, Felecan și Ban, de altfel, cei 
mai buni jucători ai echipei. Dar, 
după cum s-a mai arătat în ziarul 
nostru „jocul la ofsaid" nu trebuie 
să constituie un scop în sine pentru 

echipele noastre, chiar dacă el dă 
unele rezultate de moment, deoare
ce influențează în mod negativ atît 
nivelul spectacular al întâlnirilor 
cît și valoarea lor tehnică. De a- 
ceea. credem că este necesar ca în 
munca de pregătire a echipei din 
Cîmpia Turzii să se producă o co
titură, această formație fiind apoi 
îndrumată spre o orientare tactică 
mai justă, conformă cu cerințele de 
dezvoltare ale fotbalului nostru.

nostru vom analiza desfășurarea 
primei faze a acestui campionat.

La sfîrșitul primei etape a cam
pionatului republican de juniori, 
clasamentele pe serii au următoa
rea înfățișare definitivă:

Rezultatul meciului Progresul Foc- 
șani-Flamura roșie Buhuși (4-2) a 
fost omologat cu 3—0 pentru Pro
gresul.

SERIA I-a:
1. Dinamo Bacău 10 6 3 1 37:13 15
2. Progresul Focșani 10 6 2 2 35:15 14
3. Locomot. Pașcani 10 3 4 3 22:25 10
4. FI. Roșie Buhuși 10 4 0 6 16; 21 8
5. FI. Roșie Bacău 10 3 1 6 13:32 7
6. FI. Roșie Burduj. 10 2 2 6 12:29 6

Locomotiva Iași-Știința Iași, dar re
zultatul său nu va schimba ordinea 
actuală a clasamentului.

SERIA II-si:
1. Flacăra Ploești 12 9 0 3 38:13 18
2. Dinamo Galați 12 7 2 3 26;22 10
3. Metalul Ploești 12 6 2 4 19:21 14
4. Locomotiva Iași 11 4 3 4 18:18 n
5. Metalul E răii a 12 3 4 5 16:20 10
6. Știința Iași 11 3 2 6 15:21 8
7. Dinamoi Bîrlad 12 2 1 9 18:35 5

Mai este de jucat un singur meci

SERIA III-a:
1. Locom. Gr. Roșie 10 7 2 1 33:12 16
2. Loc. Constanța 10 5 3 2 26:16 13
3. Metalul București 10 5 3 2 23:16 13

Acategoriei
Petroșani',

Turzii și Dinamo Orașul Stalin —

Pază din jocul C.C.A — Minerul Petroșani: Crîsnic prinde mingea 
sub privirile atente ale lui Vasiu.

DINAMO ORAȘUL STALIN
Față de campionatul de anul treJ 

cut, Dinamo Orașul Stalin s-a ară
tat în regres. Cauzele sînt multi
ple. In primul rînd, vom aminti de 
greutățile întîmpinate de această 
formație valoroasă a fotbalului nos
tru, în alcătuirea lotului de jucă
tori. Dinamoviștii au pierdut pe 
Ene și Neagu, transferați ta Dinamo 
București, pe Birău, transferat chiar 
în cursul competiției la Flamura 
roșie Arad și pe Boitoș accidentat 
grav. Astfel, linia de atac dinamo- 
vistă. care ne obișnuise — în 1re- 
cut — cu un joc plin de inspirație, 
eficace și spectaculos, n-a rnai pu
tut da satisfacție, în ciuda nenuJ 
mărețelor formule încercate pentru 
alcătuirea ei. Acest semnificativ as
pect al dezorientării care a «tat la 
baza alcătuirii formației — de la 
meci la meci — a mai fost de altj 
fel amintit în ziarul nostru. Nu 
este de m’rare deci că echipa Di
namo Orașul Stalin n-a mal fost 
capabilă să dea un randament co
respunzător valorii ei reale. Dintre 
jucătorii care s-au evidențiat tre
buie să amintim în primul rî.id pe 
Fruth, Florescu, Cicerone, Hidișan, 
Sîrhu și Mihai.

Dar randamentul slab pe care l-a 
dat Dinamo Orașul Stalin iși are 
explicația și în faptul că. în plină 
desfășurare a campionatului, echipa 
și-a schimbat antrenorul. Do'my, 
care pregătise echipa și încercase 
fel de fel de formule, care de care 
mai neașteptată, a pleca* In locul 
său a venit Gh. Teqdorescu, fostul 
jucător al dinamoviștilor. care pre
zenta avantajul de a cunoaște mai 
bine posibilitățile foștilor săi coe
chipieri. Munca începută tntr tin fel 
de Dobay a fost continuată tntr-al- 
tul de Gh. Teodorescu. așa că pînă 
la cristalizarea metodelor noi folo
site, rezultatele nu puteau fj întru 
totul mulțumitoare. Dinamo Orașul 
Stalin nu este, din păcate, singura 
echipă care și-a schimbat antreno
rul în plin campionat.

Antrenorul Gh. Teodorescu este 
totuși optimist și are tot dreptul să 
fie, față de semnele de i“dresare 
arătate de- echipa sa. Pregătindti-se 
temeinic și scăpînd de pacostea ne
contenitelor prefaceri. Dinamo Ora
șul Stalin poate reveni în lotul e- 
chipelor fruntașe. S. MASSLER

Meciul Metalul Cîmpina-Metalul 
Tîrgoviște terminat pe teren cu vic
toria echipei din Cîmpina, la scorul 
de 2—1, a fost omologat cu 3—0 pen
tru Metalul Tîrgoviște. Joi după 
amiază, la Tîrgoviște, Metalul a 
terminat la egalitate cu Flacăra 
Moreni 1—1 (1—0).

4. Tîn. Dinarnovist I 10 4 3 3 14:17 11
5. Tîn. Dinarnovist II10 1 2 7 10;26 4
6. Casa Cent, a Arm. 10 0 3 7 9:28 3

SERIA IV-a:
1. Progr. F. B. Buc. 12 10 1 1 42: 5 21
2. Metalul Tîrgov. 12 7 4 1 34:12 18»
3. Flacăra Moreni 12 7 2 3 35:10 16
4. Dinamo Or. Stalin 12 8 0 4 26:19 16
5. Metalul Cîmpina 12 3 0 9 11:33 6
6. Voința București 12 2 0 10 12:54 4
7. Flacăra Pitești 12 1 1 10 15:42 3

Rezultatul meciului Progresul Ora- 
dea-Flamura roșie Arad (3—1) a fdst

2. Flam. Roșie Arad 12 11 0 1 50:12 22
3. Știința Timișoara 12 5 2 5 23:21 12
4. Loc. Arad 12 5 0 7 19; 22 10
5. Progr. Oradea 12 2 4 6 10:23 8
6. Constr. Arad 12 2 1 9 9:44 5
7. Metalul Reșița 12 2 1 9 4:31 5

omologat cu î—0 pentru

vn-*

Flamura
roșie.

SERIA

1. Metalul Oradea 12 8 1 3 27:19 17
2. Locomotiva Cluj 12 7 0 5 33:12 14
3. Progr. Satu Mare 12 7 0 5 22:21 14
4. FI. Roșie Cluj 12 6 1 5 19:14 13
5. Știința Cluj 12 6 1 5 19:18 13
6. Met. Baia Mare 12 4 2 6 22:22 10
7. Locom. Oradea 12 1 1 10 10;46 3

Jocul dintre Minerul Petroșani șl 
Minerul Lupeni, termifiat cu victo
ria primilor la scorul de 3—0, a fost 
omologat cu 3—0 pentru Minerul Lu
peni.

SERIA Vl-a;
1. Loe. Timișoara 12 11.0 1 45: 7 22

SERIA V-a:
1. Constr Craiova 12 9 2 1 23:14 20
2. Met T-Iunedoara 12 8 0 4 35; 18 16
3. Progresul Sibiu 12 6 1 5 19:15 13
4. Locomot Craiova 12 5 1 6 22:18 11
5. Loc. Tr. Sev. 12 5 1 6 18:31 11
6. Minerul Lupeni 12 4 0 8 15:20 8
7. Miner. Petroșani 12 2 1 9 15:31 5

SERIA VIU-a:
1. Met. C-pia Turzii 12 9 2 1 34:10 20
2. Loc, Tg. Mureș 12 6 3 3 22:12 15
3. Metalul Uz. Tr.

Orașul Stalin 12 5 3 4 25:18 13
4. Flacăra Mediaș 12 4 3 5 11:17 11
5. Metalul^St. Roșu

Orașul Stalin 12 3 3 6 18:35 9
6. Avîntul Reghin 12 3 2 7 27:30 8
7. Flamura Roșie £f. 

Gheorghe 12 3 2 7 12:27 8



docuri importante în ultima etapă 
a campionatului feminin de baschet

1 Mîine, cele mai bune echipe fe
minine de baschet, participante la 
campionatul categoriei A, își dis
pută ultima etapă din cadrul turu
lui. O etapă deosebit de importantă, 
în care sînt, programate întilniri 
echilibrate și cu caracter decisiv 
pentru stabilirea locurilor în prima 
parte a competiției.

La București se dispută meciul 
Știința ICF-Progresul Oradea, care 
Va desemna ocupanta locului secund 
în clasament. Faptul că sp tntilnesc 
două formații cu concepții de joc 
diferite (studentele se bazează pe 
o bună pregătire fizică, concreti
zată printr-un joc în viteză, iar o- 
rădencele excelează în jocul lent, 
pozițional, bazat pe pivoți), echili
brul de valoare ca și dorința de a 
se clasa cît mai bine, creează în 
jurul acestei întreceri un mare in
teres.

Importantă se prezintă și partida 
de la Tg. Mureș, dintre echipa lo
cală Progresul și Constructorul 
București. Mureșencele au avut 
comportări tot mai bune, iar în 
meciul de mîine se prezin'ă cu 
șanse apreciabile. Pentru a putea 
obține un rezultat favorabil, Con
structorul trebuie să facă un joc 
superior celor din ultimele etape.

In sfîrșit, la Iași se dispută „der
biul" codașelor. Echipa locală Ști
ința întîlnește Știința Galați, in
tr-un meci în care una din formații 
va înscrie pentru prima dată în 
acest campionat o victorie.

Programul complet al jocurilor 
de mîine este următorul : BUCU
REȘTI, teren Știința, de la ora 19: 
Locomotiva-Flamura roșie Oradea, 
ora 20,30: Știința ICF-Progresul 
Oradea; TG. MUREȘ: Progresul- 
Constructorul Bucureșli; IAȘI : 
Știința-Știința Galați; ARAD: Pro- 
gresul-Știința Cluj.

INFORMAȚII 
pronosport 

PREMIILE CONCURS., LUI 
Nr. 14 (ETAPA 27 IUNIE)

Buletine depuse: 236315.
Premiul I: 37 buletine cu 11 

pronosticuri exacte a 2.555 lei fie
care.

Premiul II : 427 buletine cu 10
pronosticuri exacte a 166 lei fie
care.

Premiul III : 3173 buletine cu 9 
pronosticuri exacte a 22 lei fie- 
cate:

Lista oficială a premiilor de la 
concursul Nr. 14 apare în Progra
mul PRONOSPORT Nr. 12.

*
Dintre participantii care au reu

șit să indice cele mai multe pro
nosticuri exacte, unsprezece sînt 
din București, cinci din Orașul 
Stalin, trei din Timișoara, cîte doi 
din Mediaș și Craiova și cîte unul 
din Petroșani, Petrila, Ploești, Tg. 
Jiu, R. Vîlcea Oradea, Cluj, Pi
tești, Brăila, Sibiu și Deva.

Richard Weiser din Mediaș și 
Vasile Vîlceanu din Craiova au a- 
vut fiecare cite două buletine cu 
cîte 44 pronosticuri exacte.

IN STAȚII NILE DE ODIHNA
In stațiunile de odihnă funcțio

nează agenții PRONOSPORT la 
Vasile Roaită, Eforie, Mangalia. 
Constanța și Lipova.

PROGRAMUL PRONOSPORT
Nr. 12

Mîine se pune în vinzare Pro
gramul PRONOSPORT Nr. 12, ca
re are următorul conținut:

— Un interesant reportaj despre 
buletinele premiate de la concursu
rile PRONOSPORT care s-au des
fășurat pină acum.

— Prezentarea meciurilor cuprin
se în programul concursului PRO
NOSPORT de la 11 iulie.

— Un comentariu asupra desfă
șurării partidelor din prima parte 
a campionatului categoriei A la 
fotbal.

POȘTA NOASTRA

— Rubrica „Știați că...“, cu inte
resante știri, și comentarii despre 
activitatea sportivă din țară și de 
peste hotare. o

— Regulamentul și primele pro
bleme ale concursului de vară or
ganizat de programul PRONO
SPORT.

Cum se desfășoară campionatul de viteză 
în coastă de la Mediaș

MEDIAȘ 2 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Motocicliștii 
au de înfruntat grele condiții de 
concurs în campionatul republican 
de viteză în coastă, care se desfă
șoară în acest oraș. Traseul se do
vedește foarte greu, iar cei 3.200 
de metri ai săi sînt în cea mai 
rnare parte acoperiți cu piatră cu
bică. In plus, ploile au îngreunat 
și mai mult sarcina alergătorilor 
întrucît ei nu se pot avînta în vi
teze prea mari. S-au produs multe 
derapări, iar mulți dintre motoci
cliștii experimentați (M. Cernescu, 
Dițescu, I. Mânu, ș.a.) au căzut, 
fără urmări grave. In ciuda condi
țiilor grele, motocicliștii noștri fac 
eforturi remarcabile, reușind să ob
țină medii destul de bune. Trebuie 
remarcată, de asemenea, organiza
rea ireproșabilă, asigurată de co
lectivul sportiv Flacăra Mediaș, 
care s-a achitat cu cinste de a- 
ceastă sarcină dificilă.

Pînă acum s-au alergat toate 
manșele în categoriile 100 cmc. 
sport, 125 cmc., 125 cmc. sport, 
125 cmc. sport fete, 500 cmc, sport, 
500 cmc. curse, auto pînă la 2 litri 
și auto peste 2 litri. O singură 
manșă s-a alergat la categoriile 
350 cm. sport, 750 cmc. ataș și 
750 cmc. sport. De asemenea mai 
sînt prevăzute manșele pentru ur
mătoarele categorii: 125 cmc. curse, 
250 cmc. curse, 350 cmc. curse, 
250 cmc. sport, 500 cmc. curse cu 
ataș. Din aceste ultime categorii 
nu s-a alergat nici o manșă.

întrecerile disputate pînă acum 
au fost foarte îndîrjite, cele mai 
bune performanțe fiind înregistrate 
de Mircea Cernescu (Dinamo) și 
Armand Munteanu (C.C.A.). M. 
Cernescu a reușit la cat. 500 cmc. 
sport timpul de 2 min.19.69, iar 
.4. Munteanu a terminat pe primul 
loc la cat. 125 cmc. sport, cu tim
pul de 2 min.50 97.

Iată rezultatele complete înre
gistrate pînă acum.

Categoria 100 cmc. sport. 1) Tu
dor Popa (Dinamo)— 3 min 04.66, 
2) Ion Popa (Dinamo)—3 min.07.53.

Au luat sfîrșit campionatele de atletism, fotbal și baschet
ale asociației „Rezervele de Muncă”

Triburța Stadionului Tineretului 
s-a dovedit neîncăpătoare pentru 
marele număr de spectatori veniți 
să asiste la întrecerile de atletism, 
fotbal și baschet, din cadrul cam
pionatelor asociației „Rezervele de 
Muncă". Nu au fost întreceri de o 
valoare deosebită, toți cei ce au 
participat la cea de a doua edi
ție a ’campionatelor asociației 
fiind tineri care fac primii pași în 
sport. Mulți au luai pentru prima 
oară startul într-o probă atletică 
oficială. Cu toții însă s-au întrecut 
cu dîrzenie în probele care au de
semnat pe cei mai buni atleți, fot
baliști și baschetbaliste.

Ne-a impresionat avîntul cu care 
a luptat pentru victorie fiecare 
sportiv : Aurelia Moraru la 100 m. 
plat, Mircea Sorodoc la greutate, 
Nicolae Rotaru la 100 m. plat bă
ieți și mai ales dîrzenia cu care 
și-au disputat întiietatea cele două 
finaliste ale turneului de fotbal, re
prezentativele regiunilor Timișoara 
și Galați.

Cu multă căldură i-ați aplaudat 
voi, tovarășii lor de școală și de 
antrenamente. Poate la viitoarea e- 
diție a campionatelor, tu cel mic 
din marginea tribunei, care ai ur
mărit cu emoție finișul puternic al 
tovarășului tău Balogh, vei aler
ga în aceeași probă și, desigur, 
vei căuta să modifici acel 4,21 
min. pe care l-a obținut el.

Interesante ca desfășurare au 
fost și celelalte probe. Rezultatele 
vorbesc poate prea puțin despre 
străduința pe care a depus-o fie
care, acolo, pe pista de atletism, 
pe terenul de fotbal sau de bas
chet. .Cei ce au urmărit proba de 
100 m. plai fele au putut să-și 
dea seama de excepționala voință 
de luptă de care a dat dovadă tî- 
năra junioară Aurelia Moraru. Ea 
n-a uitat că tovarășele ei de 
școală din regiunea Timișoara au 
trimis-o să le reprezinte, aici, la 
București. Adversarele cu care s-a 
întrecut au fost poate mai bune > 
decît ea. Știa acest lucru de cînd 
a plecat. Dar. nu s-a descurajat 
și tot timpul a sperat într-o vic-

Categoria 125 cmc. sport. 1) Ar
mând Munteanu (C.C.A.) 2 min. 
50.97, 2) G. Stoieru (Dinamo) — 
2 min.53.33, 3) C. Nedelcu (Dina
mo) — 3 min.02.32.

Categoria 125 cmc. sport fete. 
Deși la primul concurs, motociclis- 
tele s-au comportat foarte bine, 
reușind performanțe remarcabile. 
Iată clasamentul: 1) Elena Coter- 
bic (Voința) — 3 min 24.60, 2) Ele
na Tudor (Voința) — 3 min.5249. 
3) Aurora Dimitriu (Voința) 4 
min.18.78.

Categoria 500 cmc. sport. 1) M. 
Cernescu (Dinamo) — 2 min.19,69, 
2) N. Buescu (Locomotiva) — 2 
min.22.26, 3) C. Mormocea (C.C.A.) 
2 min.23.90.

Categoria 500 cmc. curse. 1) M. 
Sărățeanu (Dinamo) —- 2 min. 
25.50, 2) N. Sădeanu (C.C.A.) 2 
min.29.39, 3) D. Staia (Metalul) 
2 min.31.37.

Auto pînă la 2 litri. 1) M. Du
mitrescu (Progresul) 2 min.28.98,
2) I. Boloni (Voința) 2 min.33.21,
3) Al. Uță (Dinamo) 2 min.34.54.

Auto peste 2 Zfrri. 1) Jean Cal- 
clanu (Metalul) 2 min.23.41, 2) Al. 
Fiim (Voința) 2. min.26.84, 3) V 
Codrea (Metalul) 2 min.42.06.

Iată acum rezultatele la cat. 350 
cmc. sport, 750 cmc. ataș și 750 
cmc. sport, după prima manșă.

Categoria 350 cmc. sport. 1) Gr. 
Bereni (Dinamo) 2 min.26.24, 2) 
V. Szabo (Dinamo) 2 min.29.33, 
3) P. Iordăchescu (C.C.A.) 2 min. 
29.78.

Categoria 750 cmc. ataș. 1) I. 
Spiciu + Al. Huhn (C.C.A.) 2
min.31.03, 2) M. Dănescu + H. 
Z'tzler (C.C.A.) 2 min.31.17, 3)
Sandi Ștefan + Fr. Sziser (Dina
mo) 2 min.35.00.

Categoria 750 cmc. sport. 1) M. 
Alexandrescu (Metalul) 2 min. 
27.44, 2) M. Antonescu. (C.C.A.) 2 
min. 29.16. 3) Al. Lăzărescu
(C.C.A.) 2 min. 30.26.

Probele vor continua pe orice 
timp, iar’ duminică se va desfășura 
un circuit de viteză pe străzile ora
șului Mediaș.

GH. ȘTEFANESCU

Tineri sportivi disputîn du-și întiietatea la fotbal...

torie. Și a reușit din plin. Să scoți 
13,7/10 pe o pistă moale și mai ales 
cînd nu ai împlinit încă 17 ani, nu 
e lucru ușor. Dar Aurelia Moraru 
a dovedit că aceasta este cu pu
tință...

...Tinăra Elena Oprițescu este 
elevă la ș-coala profesională din 
Turda. Nu are mai mult de 16 ani. 
dar rezultatele pe care le-a obți
nut in cadrul campionatelor sînt 
deosebit de valoroase. Ea este a- 
lergătoare în echipa regională 
Cluj, care a cîștigat proba de șta
fetă 4x100 ni. plat cu 58,3/10 sec. 
și a realizat 4,42 m. la lungime.

Disputată a fost și proba de 80 
m. -garduri fete. Cel mai buu timp 
a fost cel al Margaretei Slăteanu 
din regiunea Timișoara. 15,4/10 
sec. La 800 m. plat, primele 3 
concurente au înregistrat următoa
rele rezultate : 2,33 min. Elena 
Seceleanu din cadrul regionalei 
București; .2,39 Iuliana Gyorfi 
(Regiunea Autonomă Maghiară) și 
2,48 Smaranda Năiescu. Iată și 
celelalte rezultate : lungime fete : 
Elena Oprițescu Cluj 4,42 m.; gre

Activitatea ciclistă de miine, 
din Capitală

In ultima vreme se acordă o a- 
tenție deosebită organizării de în
treceri cu caracter popular, între
ceri care aduc o contribuție în
semnată la dezvoltarea ciclismu
lui. Din rîndurile sportivilor ano
nimi, care au participat la aseme- 
menea concursuri, s-au ivit nume
roase elemente de valoare, parte 
din ele aflîndu-se astăzi printre 
fruntașii sportului pedalei.

După concursurile cu caracter de 
popularizare, organizate recent de 
asociația Metalul și apoi de către 
comitelui C.F.S. al raionului Gri- 
vița Roșie, în colaborare ' cu con
siliul regional sportiv Locomotiva, 
iată că și comitetul C.F.S. al ra
ionului 1 Mai organizează mîine 
concursuri pe șosea și pe pistă. 
Trebuie subliniat că asemenea ma- 
nifestațiuni duble, desfășurate în 
aceeași zi, pe șosea și pe pistă, 
asigură în mod eficace continui
tatea necesară în activitatea cicliș
tilor noștri, atît în probele de fond 
cît și în cele pe velodrom.

Adunarea participanților la pro
bele pe șosea se va face la ora 7, 
în piața Eminescu, de unde se 
va pleca la ora 7730. Startul efec
tiv se va da la ora 8,30 din drep
tul bornei kilometrice 8, de pe șo
seaua Pitești. Aci va avea loc so
sirea din cursele pentru categoria 
semicurse și biciclete de oraș. So
sirea din proba pentru avansați, pe 
120 km, va avea loc pe velodro
mul Dinamo în jurul orei 12.

Dimineața, cu începere de la 
ora 8.30, se va desfășura pe velo
drom o reuniune, care cuprinde 
probe de viteză și semifond, pen
tru băieți și fete, alergări pregă
titoare pentru faza finală a cam
pionatului R.P.R.

Trebuie menționat în mod spe
cial că în cadrul acțiunii de popu
larizare a cicloturismului, mîine 
dimineața va avea loc și o depla
sare cicloturistică, al cărei obiec
tiv este vizitarea Gospodăriei de 
Stat Urlătoarea, din apropierea 
Capitalei, pe șoseaua Pitești.

nadă' fete: Elena Alămîie Iași 
42,76 ni. ; înălțime fete E- 
lena Vîrtejan București 1,28 
m.; 100 m. plat băieți juniori Ni
colae Rotaru Ploești 11,9/10 sec.; 
110 m. garduri băieți losif roltea- 
nu. Timișoara 18,8 sec.; înălțime 
băieți juniori Octav Bogdan Ti
mișoara 1,60 m. ; greutate băieți 
Mircea Sorodoc Iași 13,41 m.; su
liță băieți Petre Iliescu Timișoara 
44.68 m. ; lungime băieți juniori 
Dumitru Gușe București 5,70 m.; 
ștafeta 4 x 100 m. plat fete Regio
nala Cluj 58,3 sec. : ștafeta 4 x 100 
rn. plat băieți Regionala Stalin 
49 sec.

In finala competiției de fotbal 
s-au întîlnit echipele reprezentative 
ale regiunii Timișoara și Galați. 
Mai combativă și mai eficace, e- 
chipa regionalei Timișoara a cîș
tigat întîlnirea — și totodată titlul 
de campioană pe țară a asociației 
Rezervele de Muncă — eu 8-0 
(3-0). Echipa regiunii Stalin a cîș
tigat titlul de campioană pe aso
ciație la baschet.

PETRE MIHAI

• TENIS. — Astăzi și miine se 
va desfășura la Orașul Stalin în- 
tîlnirea de tenis dintre echipele Me
talul Steagul roșu Orașul S.talin 
și Progresul Finanțe Bănci Bucu
rești, contînd pentru campionatul 
republican.

Tot astăzi și mîine vor avea 
loc in țară meciuri inter-echipe. 
în cadrul etapei de zonă a campio
natului de calificare. Se vor înttlni 
colectivele calificate din faza an
terioară : zona a 111-a: Sf. Gheor- 
ghe: Sf. Gheorghe — Cîmpina ; 
zona a IV-a: Reghin: Reghin — 
Cluj; zona a V-a: Craiova: Cra
iova — Cugir; zona a VI-a: Baia 
Mare: Baia Mare-Oradea; zona 
a V.ll-a: Reșița: Reșița — Timi
șoara.

® TIR. —- Astăzi și miine se vor 
desfășura întreceri în cadrul cam
pionatelor de tir pe echipe al Ca
pitalei. Iată programul întîlnirilor : 
sîmbătă — poligon „Gh. Vasilichi", 
ora 15 Flamura roșie — C.C.A. 
pistol viteză (60 focuri); ora 18 
Constructorul — Flamura roșie ar
mă sport (3x10 focuri) masculin; 
poligon Dinamo ora 16,50, Di-natno- 
Voința pistol pentatlon (20 focuri) 
masculin ; ora 18 Constructorul, — 
Voința pistol pentatlon (20 focuri) 
feminin. Duminică — poligon „Gh. 
Vasilichi", ora 8 Voința — C.C.A. 
pistol viteză (60 focuri) ; ora II 
Dinamo — Progresul pistol viteză 
(60 focuri); poligon Dinamo; ora 9 
Dinamo — Rezervele de muncă 
armă.sport (3x10 focuri) feminin; 
ora 9 Dinamo — Flacăra aTtnă sport 
(3 x 10 focuri) masculin; ora 9 
Metalul — Flamura roșie pistol 
pentatlon (20 focuri) masculin ; po
ligon Progresul, ora 9, Rezervele 
de muncă II — Progresul, armă 
sport (3x10 focuri) masculin; ora 
10.30 Voința — Progresul armă 
sport (3 x 10 focuri) feminin ; ora 
12 Voința — Rezervele de muncă 
I armă sport (3x10 focuri) mas
culin.
• RUGBI. — Mîine se vor juca 

următoarele meciuri restante din 
cadrul categoriei B: Timișoara : Lo
comotiva — Flamura roșie Orașul 
Stalin, arbitru I. Buzoianu;

In etapa a VlI-a a campionatu
lui categoriei B s-au înregistrat

— Mîine. la ora 17.30, 
va avea loc pe stadionul Tinere
tului un joc între două echipe de 
juniori formate din cei mai buni 
tineri rugbiști ai Capitalei în ve
derea alcătuirii lotului de juniori 
al R.P.R.

următoarele rezultate : SERIA l-a: 
Știința Arad — Știința Oluj 0—26; 
Locomotiva I.C.F. București — Lo
comotiva Cluj 11—6;
SERIA 11-a : Știința lași — Meta
lul București 3—8; Flacăra Ploești
— Locomotiva Buzău 6—3; Pro
gresul Tecuci — Minerul București 
8-6.

• POLO. — Marți s-a disputat 
la ștrandul Tineretului din Capitală 
meciul de polo pe apă între C.C.A.
— Metalul Cluj, contînd pentru 
etapa a V-a campionatului repu
blican. Jocul a luat sfîrșit cu scorul 
de 14-0 (7-0) pentru C.C.A.

După cum arată scorul, in apă 
nu a existat decît o singură echi
pă, C.C.A. Militarii și-au depășit 
categoric adversarul datorită jocu
lui lor, în continuă mișcare, față 
de care oaspeții nu au reușit să 
opună vre-o rezistență. Cu acest 
joc, campionatul republican s-a în
trerupt pînă la o dată ce se va 
anunța ulterior, deoarece reprezen
tativa R.P.R. se pregătește în ve
derea apropiatelor întilniri inter
naționale.
• FOTBAL. — In cadrul cupei 

R.P.R., joi, la Cluj, Flamura roșie 
lanoș Herbak a învins Metalul 
Cluj cu 7-2 (2-2). Golurile au fost 
înscrise de Kallo (4), Ioanovici (2) 
și Borgan pentru Flamura roșie 
și Nagy (în proprie poartă) și 
Konti pentru Metalul. Echipa din 
campionatul categoriei B., Locomo
tiva Cluj a fost eliminată din cupa 
R.P.R., fiind învinsă cu 4-3 (4-2) 
de echipa din campionatul regional 
Progresul Cluj. Pentru învingători 
au marcat: Kiss (2), Predoiu și 
lanicec, iar pentru Locomotiva; 
Vigu (2) și Weinbauch.

La Fălticeni, o. altă echipă din 
Campionatul republican categoria 
$., Flamura roșie Burdujent a fost 
eliminată din Cupa R.P.R. de o e- 
chipă din campionatul regional, 
Avîntul Fălticeni. Jocul s-a termi
nat la egalitate (1-1) după cele 90 
minute. In prelungire însă, Avîntul 
a reușit să mai înscrie două goluri 
și astfel să termine Victorioasă. 
Rezultat: 3-1 (0-0, 1-1, 2-0) pen
tru Avîntul Fălticeni.

t



Programul competițiilor din cadrul Jocurilor 
Mondiale Universitare de Vară

Întrecerile de lupte sînt urmările cu viu interes pe stadionul colhoznic. Nici un loc nu a rămas liber 
in tribune.

Sărbătoare sportivă intr-un colhoz
O zi de primăvară, duminică. 

Stadionul colhozului geme de lume. 
In tribune, ca și în poienile înve
cinate, s-au așezat colhoznici îm- 
brăcați in haine de sărbătoare. Lin
gă pista de alergări au luat loc 
oaspeții din satele vecine și din 
centrul raional. La intrarej princi
pală, motociclete și autocamioane 
aduc tot mereu noi și noi oaspeți.

Pavilioanele și chioșcurile sînt 
asaltate de cumpărători, se aud 
voci vesele, cîntecc și nelipsita ar
monică. După terminarea cu succes 
a lucrărilor de primăvară, după ploi 
torențiale însoțite de furtună, a- 
ceastă zi însorită este simțită din 
plin de fiecare participant la săr
bătoarea sportivă colhoznică aștep
tată cu bucurie și nerăbdare.

Pe terenul stadionului o coloană 
compactă de sportivi s-a aliniat sub 
faldurile steagurilor de mătase mul
ticoloră. Sint aproape 200: fotba
liști, aileți, gimnaști, jucătoîi de vo
lei, de gorodki, de baschet, călă
reți, halterofili și cicliști.

Orchestra a intonat un marș și, 
în sunetele muzicii, coloana de 
sportivi s-a pus în mișcare, por
nind pe pista de alergări. Aplauze 
puternice salută apariția coloanei. 
Purtînd steagurile, pășesc înainte, 
fiuntașii colhoznici. Iată pe atletul 
Bakciurin, recordmanul Federației 
Ruse în cursa de 1500 m , pe So- 
dirokov, recordmanul asociației 
„Kolhoznik" la săritura în înălți
me, lusupov-recordman al aceleiași 
asociații la ciclism, Sadalski — 
instructor obștesc și arbitru sportiv, 
Mizakov, — campion raional la 
lupte naționale, Ahmedianov, cam
pion de călărie, Sîraev, Bogmanov, 
Zemdihanov și slți sportivi clasi
ficați. Coloana sportivilor s-a apro
piat de tribuna centrală împodobită 
cu crengi de mesteacăn și flori de 
cîtnp. In tribună au luat loc orga
nizatorii acestei sărbători sportive: 
președintele colhozului, locțiitorul 
său, secretarul organizației de par
tid, secretarul organizației de com- 
somol, președintele colectivului 
sportiv.

Spectatorii au ascultat cu atenție 
cuvînfarea scurtă și înflăcărată a 
președintelui colhozului „Jdanov", 
un om care a cunoscut cîndva mi
zeria. înapoierea și analfabetismul 
de mult dispărute. Datorită grijii 
statului sovietic și a partidului co
munist. datorită muncii pline de 
abnegație a muncitorilor și colhoz
nicilor, — a spus președintele 
— poporul Ciuvașiei sovietice 
socialiste a pornit pe drumul unei 
vieți luminoase și bogate și pășește 
victorios înainte, spre victoria co
munismului. Cultura, știința de 
carte, bunăstarea colhoznicilor 
noștri cresc necontenit și, în același 
tini o, se dezvoltă vijelios și se 
întărește sportul în colhozul nostru. 
Peste 500 de colhoznici și colhoz
nice sînt membri ai asociației spor
tive „Kolhoznik". Mai mult de 370 
tineri și tinere fac antrenament sis
tematic în secțiile sportive. Succe
sele sportivilor nrșfri sînt cunoscute 
opiniei publice a Federației Ruse. 
Cei mai capabili alergători, săritori, 
halterofili, motocicliști și cicliști au 
depășit în sezonul sportiv trecut 
numeroase recorduri.

Acum vom căuta să obținem re
zultate și mai bune, să folosim șt 

mai bine bazele sportive pentru a 
căror amenajare colhozul nostru n-a 
precupețit și nici nu precupețește 
mijloacele. După o scurtă pauză, 
cind căldură de amiază începuse să 
scadă, s-au desfășurat întrecerile pe 
pistă și în sectoarele de atletism 
ale stadionului. Sportivii au unde 
să-și arate puterea și agilitatea, 
viteza și rezistența, curajul și in
geniozitatea, rezultatul muncii de 
toate zilele și al antrenamentului 
perseverent. Pretutindeni s-a an
gajat o luptă sportivă vie, la care 
participă sprinteri și fondiști, să
ritori și aruncător: de disc, jucă
tori de volei și de baschet, halte
rofili și jucătorii de gorodki... Pro
gramul unei sărbători sportive col
hoznice este foarte variat!

★
Iată că de la startul cursei de 

1500 m. s’-a'u avîntat în luptă 9 
sportivi. La început, alergătorii au 
mers în grup, în frunte cu cam
pionul tineretului sătesc al Federa
ției Ruse pe această distanță, Bak
ciurin. Alergătorii merg,pas in pas. 
Bakciurin a trebuit să facă un efort 
deosebit pentru a se desprinde de 
concurenți. Treptat, el se depărtea
ză de ceilalți și termină primul cu 
un finiș puternic.

...Cicliștii au alergat pe biciclete 
de oraș. Din primul moment aten
țiunea spectaiorilor s-a îndreptat 
către cursa de 10 km. Cu cît sfîr- 
șitul era mai aproape, cu atit mai 
zgomotos se manifestau spectatorii. 
Zemdihanov, instructor obștesc și 
colhoznic fruntaș, stimat de toată 
lumea, s-a desprins de ceilalți și, 
in aplauzele generale, termină dis
tanța in 20 min. 5 sec.

...Lingă ștacheta de săritură în 
înălțime s-au instalat 16 sportivi 
din colhoz. Cine este cel mai bun 
săritor ? Ștacheta se ridică treptat 
tot mai sus. In sfirșiî, a fost de
semnat și învingătorul : este Sodi- 
rokov, care a trecut 170 cm.

...Lupta națională, trinta la cu
rele, se bucură de o mare popula
ritate nu numai aici in colhoz, ci 
pretutindeni în Ciuvașia. Acest gen 
de luptă este iubit și de copii și de 
tineret, dar cel mai mult de adulți. 
Amatori de luptă au fost destui. 
Lupta au încdput-o în același timp 
trei perechi, pe trei saltele. Colegiul 
de arbitri, compus din veterani și 
foști campioni in această luptă, s-a 
împărțit, de asemenea, la fiecare 
saltea.

S-au încins lupte vii, hotărîtoare 
și, în majoritatea cazurilor, scurte. 
Numărul participanților se micșo
rează : învinșii ies din competiție. 
Se apropie momentul decisiv: în 
arenă au rămas opt participant, 
apoi patru ș\însfîrșit doi. Luptătorii 
rămași pentru lupta finală sînt a- 
proape de aceeași greutate — 90-100 
kg.; amîndoi sînt puternici și agili. 
Linul din ei este brigadierul la- 
kușev, celălalt magazionerul colho
zului, de mai multe ori campion 
raional, Isakov.

Lupta crîncenă a durat aproape 
o jumătate de oră. A învins Ia- 
kușev. Tineretul l-a ridicat pe brațe 
și timp îndelungat l-a aruncat în 
sus, în aprobarea zgomotoasă a 
spectatorilor. După aceea învingă
torul a fost purtat pe sus pînă Ia 
masa arbitrilor. Sint invitați și alți 
participant la luptele finale. Toți 

sînt premiați cu satin și stambă 
de culori vii, cu prosoape și ba
tiste brodate.

★
In calendarul sportiv al consiliu

lui colectivului de cultură fizică ai 
colhozului „Jdanov", pentru anul 
1954 au fost prevăzute multe com
petiții. N-au fost omise nici între
cerile pentru campionatul colho
zului în diferite ramuri sportive, 
nici întilnirile cu echipele colhozu
rilor învecinate, nici serbările popu
lare în colhozuri și, bineînțeles, nici 
participarea la spartachiadele raio
nale și republicane.

Pregătirile peniru sezonul spor
tiv de vară au început din vreme. 
După un antrenament sistematic al 
sportivilor colhozului, au avut loc 
competiții de selecționare pentru 
atletism, volei, tir, ciclism, lupte 
și haltere. Cu sportivii aleși s-a 
făcut un antrenament special.

Baza sportivă a colhozului „Jda
nov" permite antrenamente și întîl- 
niri prietenești, simultan pe 7 te
renuri de volei și 2 de baschet, 3 
de gorodki. fără a socoti sectoarele 
de atletism, și terenul de fotbal al 
stadionului. Există garnituri com
plete- de inventar și echipament 
pentru echipe de fotbal, volei, bas
chet, box, tir și haltere. Colhozul 
a cheltuit în acest scop peste 7000 
ruble.

Permanent se simte grija con
ducerii colhozului și a organizației 
de partid pentru dezvoltarea și în 
viitor a culturii fizice numărul 
membrilor asociației „Kolhoznik" se 
mărește continuu, se ameliorează 
indicii de producție ai tineretului 
sportiv, tot mai mult crește intere
sul colhoznicilor și colhoznicelor 
pentru cultura fizică.

Nu întîmplător, în fiecare seară, 
stadionul atrage ca un magnet a- 
proape toată populația colhozului... 
Vezi aici, afară de tineret, și col
hoznici in vîrstă chiar de 70-80 ani, 
care vor să urmărească la lucru 
tineretul sportiv, plin de viață. A- 
deseaori, pe stadion se încing con
vorbiri. Bătrinii, uitîndu-se la tine
retul vesel și sănătos, își aduc a- 
minte de timpurile trecute, fac 
comparație cu piezentul și poves
tesc despre foametea, mizeria, lipsa 
de drepturi din vremurile de mult 
apuse ale țarismului.

Și cum se poate ca bătrînii să 
nu fie veseli văzînd pe cei tineri ? 
Ei sînt totdeauna în fruntea ori
cărui sector de muncă, depășesc 
normele de 1,5 — 2 ori. Nu puțini 
sportivi sint fruntași în agricultură. 
In primul rînd. campionii și re
cordmanii Bakciurin, Makaev. Mu- 
lin, Kukenov. Ahmedianov, Miza
kov, Bajanmnov, Zemdieianov ș. a. 
sint exemple minunate ale muncii 
socialiste.

Pentru munca plină de abnegație 
și indicii mari în dezvoltarea cul
turii fizice de masă și a activității 
sportive, colhozul „Jdanov", raio
nul Skalov, Republica Socialistă 
Sovietică Autonomă Ciuvașă, a fost 
distins' cu steagul roșu de produc
ție, iar colectivul de cultură fizică 
cu diplome de onoare, premii ale 
organizațiilor republicane și unio
nale de cultură fizică. Colectivul 
de cultură fizică trăiește o viață 
intensă și sănătoasă. J*

La sfîrșitul acestei luni va începe 
la Budapesta o măreață manifesta
ție sportivă. Tineri din toate col
țurile lumii se vor avînta in dîrză 
întrecere în cadrul celei de a XlI-a 
ediții a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de Vară.

Intre 31 iulie și 8 august sta
dioanele, terenurile de sport, ba
zinele de înot din capitala R.P. 
Ungare vor fremăta de entuzias
mul participanților la această tra
dițională întrecere sportivă a păcii 
și prieteniei.

Iată programul competițiilor 
sportive prietenești din cadrul 
Jocurilor Alondiale Universitare de 
Vară :

. ATLETISM
Bărbați : 100, 200, 400, 800, 5000, 

10.000, 110 m.g., 400 m.g., 3000 
m. obst., 4x100, înălțime, lungime, 
triplu, prăjină, suliță, disc, ciocan, 
greutate, decatlon, 4x400, 10 km. 
marș.

Femei : 100, 200, 400, 800, 80
m g. înălțime, lungime, disc, suliță, 
greutate, pentatlon.

N ATAȚIE
Bărbați : 160, 400, 1500 (liber), 

100, 200 (bras), 100, 200 (fluture), 
100 m. (spate), sărituri de la 
trambulină și de la turn. 4x100 
mixt, 4x200 (liber).

Femei; 100, 400 (liber), 100, 
200 (bras), 100 (fluture), 100

Reîntoarcerea șahiștilor romini 
care ne-au reprezentat la turneul zonal

In cursul zilei de joi, s-au reîn
tors în patrie, venind de la Praga, 
șahiștii care ne-au reprezentat la 
turneul zonal pentru campionatul 
mondial: maestrul ' sportului Ion 
Bălanei, eainp’on al R.P.R. și fos
tul campion republican Victor Cio- 
cîltea. Amîndoi. repiezentanții noș
tri au obținut rezultate meritorii în 
concursul internațional desfășurat 
în R. Cehoslovacă. Maestrul Bălănel

A patra țară din lume 
la gimnastica feminină

(urmare din pag. l-a) 

tite la o competiție atît de impor
tantă). Părerea noastră este că 
principalul factor al acesttui succes 
îl constituie justa aplicare a me
todelor de antrenament elaborate 
și folosite de școala gimnasticii 
sovietice.

In ultimul an. antrenamentele 
gimnastelor din lotul nostru s-au 
axat pe principiul efortului ma
xim și pe principiul individualizării, 
ambele folosite pe scară largă în 
sportul sovietic. Aplicarea acestor 
principii a constituit o cotitură 
importantă în pregătirea gimnaști- 
lor, dar mai ales a gimnastelor 
din țara noastră. Vom arăta, de 
pildă, că pînă nu de mult antre
namentele de la noi se limitau, în 
multe cazuri, la executări de ele
mente sau de mici combinații de 
elemente. Exercițiul nu era lucrat 
în întregime decît cu foarte nuțin 
timp înainte de concurs și, din 
această cauză, pregătirea rezisten
tei sportivilor lăsa încă de dorit.' 
Care este metoda de lucru a gim- 
naștilor sovietice metodă folosită 
acum și la noi ? Cu două luni 
înainte de concurs ei intră in an
trenamente „sistem concurs", în 
cadrul cărora execută exercițiul în 
întregime și Ia un îrralt nivel, în
tocmai ca în concurs dar — spre 
deosebire de concurs — exercițiul 
nu se execută odată ci de mai 
multe ori. Aici intervine principiul 
individualizării antrenamentului. 
LIrmărind îndeaproape starea ge
nerală a sportivului, cu ajutorul 
fișei individuale de antrenament 
(aceasta cuprinde programul zil
nic, observațiile antrenorului și 

gimnastului, date obiective și su
biective ca : puls, greutate, dispo
ziție de lucru, poftă de mîncare, 
somn, etc.), antrenorul prescrie 
unui gimnast un număr mai mare 
de exerciții iar altuia un număr 
mai mic. In general, fiecare gim
nast caută să execute exercițiile 
de cît mai multe ori, bineînțeles, 
în limitele permise de capacitatea 
sa de lucru. Urmarea este că se 
fac acumulări cantitative de mare 
efort, fapt care duce în mod firesc 
la un salt calitativ. Un exemplu 
grăitor în această privință ne o- 
feră rezultatele obținute la Roma 
de Elena Leuștcan și de Anica 
Țicu. Aceasta din urmă s-a clasat

(spate), sărituri de la trambulină 
-ș> de la turn. 4x100 (liber), 
4x100 (mixt).

POLO
VOLEI ȘI BASCHET

Femei și bărbați.
HALTERE

Smuls, împins și aruncat cu am
bele brațe.

CICLISM
Bărbați — pistă: 1000 m. de

pe loc contra timp, 1000 m. cu 
handicap, 4000 m. urmărire, 4000 
m. urmărire individuală.

— pe șosea 150 km. individual 
și pe echipe.

Femei — pistă: 500 m. plecare 
de pe loc contra timp, 1000 m. cu 
handicap, 2000 m. urmărire pe e- 
chipe.

— pe șosea : 50 km. individual 
și pe echipe.

FOTBAL 
SCRIMA

Individual ; floretă (băibați și fe
mei), spadă șî sabie; pe echipe ; 
floretă (bărbați și fetrrri). spadă și 
sabie.

TENIS ȘI TENIS DE MASA
Simplu și dublu (bărbați și fe

mei), dublu mixt.
LUPTE 

BOX 
GIMNASTICA

Probe individuale și pe echipe.

a realizat i0’/s puncte dm cele 19 
partide, ceea ce reprezintă un scor 
de mai mult de 50 la sută. Printre 
învinșii săi au fost marele maestru 
L. Szabo, maeștrii internaționali G. 
Barcza, G. Kluger. O. Palmasson 
și alții. De asemenea. V. Ciocîilea 
a obținut un scor de peste 40 la 
sută, rezultat satisfăcător ținînd 
seama de forța turneului.

pe locul VII în campionatele 
R.P.R. iar la Roma a fost a treia 
în cadrul echipei noastre între- 
cind gimnaște vechi ca E. Slavici 
și I. Gyarfas. „Secretul" progre
sului ei constă, în primul rînd, în 
cele 20—30 de execuții integrale 
de exerciții la cele trei aparate 
și în cele 12—18 sărituri făcute 
în cadrul ședințelor de antrena
ment din ultimele luni.

De asemenea, nu trebuie uitat 
principiul odihnei active. Acesta 
constă în practicarea unor spor
turi complimentare care aduc o 
variație în monotonia ce ar pro
duce-o desele .antrenamente și tot
odată asigură odihna mușchilor 
care lucrează intens în timpul exer- 
cițiilor de gimnastică.

Aceste metode de antrenament, 
folosite mai dr mult de sportivii 
sovietici, și-au arătat roadele cu- 
rînd după aplicarea lor în procesul 
de pregătire a gimnastelor noa
stre. Accentuăm: a gimnastelor, 
pentru că în antrenamentul gim- 
naștilor aceste metode nu au fost 
respectate cu aceeași strictețe. Așa 
se și explică, în mare măsură, 
progresul mai lent, de proporții 
mai mici, al gimnaștilor noștri. 
Pentru viitor, ei vor trebui să-și 
orienteze antrenamentele mai hotă- 
rît spre principiile noi care și-au 
demonstrat cu mult succes supe
rioritatea.

Rezultatele de la Roma arată 
clar drumul pe care trebuie să-l 
urmeze gimnastica noastră. Este 
un drum către performanțe mai 
valoroase, pentru că nici gimnas
tele, și cu atît mai puțin gimnaștii, 
nu au ajuns la limita maximă a 
posibilităților lor. In același timp, 
și unii și alții mai au încă lipsuri 

care pot fi înlăturate. Fiecare 
mai are de lucrat asupra dez
voltării fizice generale, fiecare 
poate aborda exerciții cu elemente 
și mai grele care au o valoare 
mai ridicată.

Aceste mari succese marchează 
începutul unei noi etape pentru 
gimnastica noastră. O etapă de 
muncă mai grea, dar la capătul 
căreia ne așteaptă rezultate și mai 
frumoase. 1

S. BOMFA. IU



In preajma meciului atletic 
dintre echipei® R. P. R. și Elveției

| Campionatul mondial de fotbal
înaintea finalei: R. P. Ungară — Germania occidentală

Peste o săptămînă, stadionul 
Republicii din Capitală va găzdui 
o nouă întrecere internațională : 
meciul atletic dintre echipele repre
sentative masculine și feminine 
ale R.P. Romine și Elveției.

Oaspeții deplasează la București 
un lot numeros de valoroși atleți 
printre care și campionul european 
de marș F. Schwab.

Dar echipa elvețiană cuprinde 
și alți atleți cu performanțe remar
cabile : sprinterul H. Wehrli, care 
a alergat 100 m. în 10.6 sec. și 
200 m. în 21,7 sec., IV’. Eichenber- 
ger 100 m. (10,8), 200 m. (21,9), 
400 m. g. (53,8), lungime (7,00

tosaftio mondiale a liKîică 
au luai sfirșiî

Elena Leuștean a ocupat

ROMA 2 (prin telefon de La tri
misul nostru). Aseară pe stadionul 
Marni din Foro Italico a avut loc 
festivitatea de închidere a campio
natelor. mondiale de gimnastică.

După defilarea participanților a 
avut loc o demonstrație a. campio
nilor și a cîtorva din cei mai bine cla
sați în această importantă competi
ție. Af>oi. președintele Federației .In
ternaționale de Gimnastică a rostit 
cuvîntul de închidere, a campiona
telor și în încheierea festivității s-au 
înmînat premiile primilor trei cla
sați din fiecare probă. Este demn 
de subliniat faptul că reprezentan
ții sportului sovietic au cucerit nu 
mai puțin de .11 medalii de aur cu 
acest prilej.

Noii campioni de gimnastică ai lu
mii pe echipe și individual sînt ur
mătorii:

ECHIRE
Femei : U.R.S.S. 524,31 p.; Băr

bați : U.R.S.S. 689.90 p.
INDIVIDUAL FEMEI

Compus : G. Rudko (U.R.S.S.) 
75,68 p.; Sol: T. Manina (U.R.S.S.) 
19.39 p.; Bîrnă : H. Tanaka (Japo
nia) 18.96 p. Paralele: A. Keleti 
(R. P. Ungară) 19,46 p.; Sărituri:
T. Manina (U.R.S.S.) 19,16 p.

INDIVIDUAL BĂRBAȚI
Compus: V. Ciukarin (U.R.S.S.) 

si V. Muratov (U.R.S.S.) la egali
tate 115,45 p.; Sol: V.. Murătov 
(U.R.S.S.) și M. Takemoto (Japo
nia) la egalitate 19.25 p.; Inele : 
A. Azarian (U.R.S.S.) 19.70 p.;
Cal: G. Saghinian (U.R.S.S.) 19.30 
p.; Rară : V. Muratov 19,70 p.; Pa
ralele : V. Ciukarin (U.R.S.S.)

Marele premiu al orașului Sofia la baschet
SOFIA 2 (prin telefon de la co

respondentul ziarului nostru).
întrecerile pentru Marele Premiu 

al orașului Sofia au continuat as
tăzi. după ce tn cursul zilei de joi 
echipele participante au avut o zi 
de odihnă.

In primul joc al serii au ieșit pe 
teren reprezentativele orașelor Var
șovia și Pekin. Mai deciși în acți
uni, baschetbaliștii polonezi șl-au 
însușit victoria cu scorul de 85—77 
(43—38).

Iu continuare s-au întîlnit repre- 
aentativele orașelor Sofia și Bucu
rești. Baschetbaliștii reprezentativei 
Bucureștiului au juoat prea mult cu 
pase laterale, făcînd ca atacul lor 
să fie lipsit de agresivitate. Gazdele 
jucînd mai decise au cîștigat cu 
scorul de 71—58 (34—25).

Formațiile: București: Răducanu, 

m.), J. Steger 400 m. (48,7), H. 
Watlkamm, 800 m. (1:53,7), P. Page 
5000 m. (14:57,4), K. Borgula 400 
m. g. (54,1), H. Wahli înălțime 
(1,94), W Hofstetter prăjină (4,00), 
Ed. Balsiger prăjină (4,05), O. 
Hăfliger disc (48,02). Un cuplu va
loros îl constituie cei doi aler
gători de 110 m. g. Bernard și 
Kost. Ei s-au clasat pe primele 
locu.ri în întîlnirea de anul trecut 
cu Germania occidentală, realizînd 
14,7 și respectiv 15,1 sec.

Fotografia noastră, înfățișează 
un aspect din cursa de 110 m. g. 
desfășurată la Zurich în meciul 

XElveția — Germania occidentală.

locul V în clasamentul final

19.60 p.; Sărituri : L. Sotornik (R. 
Cehoslovacă) 19,25 p.

Iată acum c’iteva amănunte în le
gătură cu reprezentanții noștri. In 
clasamentul individual compus, Ele
na Leuștean ocupă locul 5 cu 74 24 
p. fiind precedată de G. Rudko 
(U.R.S.S.) 75,68 p.; 2. E. Bosakova 
(R. Ceh.) 75,11 p.: 3. H. Rakoczi 
(R. P. Polonă) 74,36 p.; 4. K. 
Pereny (R.P.U.) 74,31 p. In urma 
gimnastei noastre se află încă 120 
concurente din diferite țări. Elena 
Leuștean a ocupat locul 8 la sol 
cu 18.82 p., locul 9 la bîrnă cu 18.40 
p.. locul 13 la sărituri și 27 la pa
ralele. Comportări remarcabile au 
mai avut Agneta Hofman, care a 
ocupat locul îl în clasamentul in
dividual compus, locul .18 la sări
turi' și 20 la sol. precum și Anica 
Țicu, care s-a situat pe locul 33 în 
clasamentul individual compus, ace
lași loc obținînd și la paralele.

Locurile ocupate de gimnaștii noș
tri în clasamentul final nu ne sînt 
cunoscute pentru că nici pînă astăzi 
juriul n-a comunicat rezultatele de
finitive în probele masculine decît 
pentru primii clasați. Știm însă 
că Frederic Orendi a totalizat 
104,35 p.. Andrei Kerekeș 103,75 
p. iar Mihai Botez 94,30 p. Se pare 
că Orendi și Kerekeș se află în pri
mele 40 locuri.

Astăzi după amiază echipa noas
tră feminină a plecat în localitatea 
Varese unde se va'desfășura dumi
nică un festival internațional de 
gimnastică,

TOMA RABȘAN

Fodor, Foibert, Borbely, Nedef (Că- 
lugăreanu, Niagy și Sarosi).

Sofia: L. Pianov, Totev, Tomovski, 
Savov, Penkov (Tomov și Mircev). 
Cei mai buni realizatori au fost: 
Pariov (15), Tomovski (13), Mircev 
(17). Pentru echipa Bucureștiului 
cele mai multe puncte au înscris: 
Răducanu (13), Folbert (8), Fo- 
dor (7).

In cel de al treilea Joc reprezen
tativa orașului Pragia a dispus de 
reprezentativa orașului Budapesta 
cu scorul de 70—59 (35—15).

Mtine (n. r. astăzi) se dispută' ur
mătoarele jocuri :

București — Pekin; Sofia — Paris 
(FSGT); Praga — Varșovia.

Duminică 4 iulie: Pekin—Praga; 
Varșovia—Paris (FSGT); Sofia — 
Budapesta.

Prin dramatica, dar neta victorie 
asupra foștilor deținători ai titlului 
mondial, echipa R. P. Ungară s-a 
calificat pentru finala marei com
petiții. Fotbaliștii maghiari, care au 
obținut numai suocese în ultimii 
patru arii în meciurile interțări 
au de trecut duminică la Berna un 
ultim examen ce trebuie să le con
fere definitiva consacrare.

înaintea disputării semifinalelor, 
mulți specialiști scontau o ‘finală 
R.P.D.-Austria, ceea ce ar fi fost o 
reeditare a unor întîlniri tradițio
nale oare au loc anual. Dar, o ne
așteptată defecțiune a austriecilor, 
tn fața mai puțin cunoscuților fot
baliști ai Germaniei occidentale, a 
desmințit toate previziunile. ■

Finala campionatului mondial ur
mează să fie acum un al doilea 
meci R. P. Ungară-Germania oc
cidentală, înttlnire oare a mai avut 
loc și în primul tur al competiției, 
cînd fotbaliștii maghiari și-au im
pus categoric superioritatea cu 8-3. 
Este încă o dovadă a imperfecțiunii 
sistemului de disputare a campio
natului.

Se înșeală, însă, cine crede că 
finala de mîine va fi o simplă for
malitate pentru reprezentanții fot
balului maghiar. Echipa germană a 
dovedit o constantă ascendenți? de 
formă în jocurile de campionat, eli- 
niinînd, pe rînd. două echipe cu ve
leități : Jugoslavia (fostă finalistă 
olimpică) și Austria. Germanii prac.

R. P. Ungară—Uruguay, ce).mai mare meci din istoria fotbalului
■ - Ecourile victoriei fotbaliștilor maghiari

Agenția REUTER : Zecile de mii 
de spectatori au înfruntat ploaia 
torențială care a căzut tot timpul 
meciului, dar n-au avut ce regreta. 
Timp de 120 de minute ei au văzut 
tot ce-i mai frumos, mai artistic, 
mai semnificativ în jocul de fotbal. 
Ungurii au strălucit prin tactică, 
prin elanul și voința nezdruncinată 
de a învinge.

_ Agenția ASOGIATED PRESS: Me
ciul Ungaria-Uruguay nu a fost nu
mai adevărata finală a campionatului, 
ci și cel mai mare meci din istoria 
fotbalului. Deși învinși, fotbaliștii 
uruguayeni au avut o comportare 
sportivă, demnă de admirat. Cu a- 
ceasta ei au dovedit că știu șă 
piardă elegant, salvînd impresia 
mizerabilă pe care o lăsaseră bra
zilienii în etapa' precedentă.

Agenția. D.P.A. (Germania Occi
dentală): Ungaria se poate mîndri 
că a eliminat două din cele mai 
puternice echipe din lume: Brazilia 
și Uruguay. Indiferent cine va cîș- 
tiga duminică, un lucru este sigur 
de pe acum. Cupa Jules Rimet va 
rămîne în Europa. Și acesta este 
meritul echipei maghiare.

Ziarul francez _ L’EQUIPE scrie 
sub titlul ,,Victoria dramatică a Un
gariei” următoarele: Fără îndoială, 
cel mai impresionant a fost sfîrși- 
tul acestui episod dramatic din is
toria fotbalului. La terminarea celor 
120 minute de joc. fotbaliștii în tri
couri bleu și chiloți negri (N.R.

SPORTIVII SOVIETICI PESTE HOTARE
LONDRA 1 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 30 iunie în localitatea Henley 

din apropierea Londrei a început 
un tnare concurs internațional de 
canotaj academic.

Um interes deosebit l-a stîrnit între
cerea schiturilor de 4 persoane în oare 
echipa „Aripile Sovietelor" se între
cea cu echipa clubului englez ,,Ta- 
rnisa". După start sportivii sovietici 
au luat conducerea, dar în curînd 
unui membru al echipajului i s-a 
rupt vîsta. Cu toate acestea, spor
tivii sovietici nu și-au pierdut cum
pătul și depunînd eforturi mari au 
sosit primii, realizînd timpul de 7 
minute 35 secunde.

Cu o atenție încordată au urmărit 
spectatorii cursa schiturilor de o 
persoană dintre Iurii Tiukaiov 
(U.R.S.S.), învingător la Jocurile 
Olimpice pe anul 1952 și VLasic (Iu
goslavia), campionul Europei pe a- 
nul 1953. Victoria a revenit sporti
vului iugoslav.

Competițiile continuă.
★

Ziua a doua a competiției a adus 
cîteva victorii frumoase echipajului 

tică un joc atletic, dar și tehnic în 
același timp, mai ales tn înaintare, 
Componenții tripletei, Morlock-Ot- 
mar Walter-Fritz Walter figurează 
pe locuri fruntașe în clasamentul 
golgeterilor campionatului. In cinci 
jocuri, Morlock a înscris 6 goluri, 
iar frații Walter cîte 4 goluri fie
care. înaintarea germană a înscris 
22 goluri și a primit 12.

Desigur, palmaresul echipei ma
ghiare în campionat se prezintă 
superior. Echipa R.P.U. a înscris în 
patru jocuri 25 goluri și a primit 
numai 7. Golgeterul echipei maghia
re, și totodată al campionatului 
mondial, este Kocsis cu 11 goluri, 
în timp ce Hidegkuti are la qftiv 
4 goluri, iar Puskas 3.

In ajunul finalei R. P. Ungară- 
Germania occidentală nu se poate 
trece cu vederea faptul că prima e- 
diție a acestui meci s-a caracteri
zat printr-o accentuată notă de du
ritate. imprimată de jucătorii ger
mani. Aceștia au încercat să stăvi
lească atacurile maghiare prin re
petate faulturi periculoase. Unuia 
din acestea i-a căzut victimă exce
lentul Puskas, căpitanul echipei ma
ghiare. El a fost „scos" intenționat 
de apărătorul german Liebrich, cu
noscut și tn țara sa pentru a-cest 
fel nesportiv de a-și ,.anihila' ad
versarii. Dar aceste metode n-au 
împiedicat pe înaintașii maghiari 
să-și surclaseze adversarii, marcfnd 
8 goluri portarului Kwiatkovski oare 

uruguaienii) s-au apropiat de ju
cătorii în tricouri roșii și chiloți 
albi (N.R. maghiarii), le-au strîns 
mîna și le-au dorit noi succese ÎH 
activitatea fotbalistică. In primele 
75 de minute spectatorii au asistat 
la un fotbal academic, iar în urmă
toarele 45 de minute (N.R. după 
2-1). ei au urmărit cu răsuflarea 
oprită o senzațională întrecere pen
tru victorie. Dar această întrecere 
dramatică s-a desfășurat sub sem
nul unei perfecte lupte sportive, în 
care nu au existat brutalități și 
nici un fel de ieșiri nesportive. In 
viitoarea luptei, cînd jucătorii celor 
două echipe cădeau împlelicindu-se, 
aproape istoviți de efort, ei și-au 
strîns prietenește mîna, ajutîndu-se 
reciproc să se ridice. Este un con
trast izbitor între desfășurarea me
ciului Brazilia-Ungaria și Ungaria- 
Uruguay. Să dăm numai două e- 
xemple semnificative: cînd Czibor 
i-a întins mîna, prietenește, brazi
lianului Maurinho, acesta din urmă, 
în loc să-i răspundă prin același 
gest, a rispostat cu un pumn pu
ternic în fața jucătorului maghiar. 
Iu meciul Uruguay-Ungaria, cînd 
Bozsik a căzut la pămînt, admira
bilul Schiaffino i-a întins mina, a- 
jutîndu-1 să se ridice. Sînt două 
fapte contrastante care vorbesc de la 
sine.

Gabriel Hanot scrie în l’Equipe 
despre Șandor Kocsis cel mat bun 
jucător al campionatului: „El șu- 
tează tot atît de bine cu dreptul ca 

sovietic. In cursa de dublu scul! 
(schif de două persoane), echipajul 
sovietic a învins după o luptă dîrză 
echipajul belgian alături de care a 
concurat.

O dispută pasionantă s-a dat în 
cursa de schif de opt persoane. E- 
chipajul canotorilor clubului „Aripi
le Sovietelor" s-a întrecut cu re
numitul echipaj danez al clubului 
„Kvik“. Vîslind în același ritm și 
cu o mare energie canotorii sovietici 
au trecut primii linia de sosire cu 
excelentul timp de 7’02”. Acest re
zultat este mai bun cu o secundă 
decît cel realizat de echipa clubului 
„Tamisa“.

★
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La I iulie au părăsit Moscova, 

pleetnd spre Londra, șiahistele sovi
etice Elisabeta Bîkova, campioana 
lumii și Kira Zvorîkina, campioana
U.R.S.S. Cele două șahiste sovieti
ce vor intra în componența echipei 
de șah a U.R.S.S. care va susține 
un meci cu echipa șahiștilor englezi. 

s-a străduit zadarnic de-a lungul 
celor 90 minute să oprească în ul
timă instanță atacurile campionilor 
olimpici. Portarul german a decla
rat după meci : „Toate cele 8 goluri 
pe care le-am primit au fost impa- 
rabile șl se datoresc faptului că a- 
părarea noastră a fost net depă
șită".

întrecerea finală a campionatului 
mondial dintre echipele R. P. Un
gare și Germaniei occidentale se 
dispută mîine pe stadionul „Wank- 
dorf" din Berna, încetnd de la ora 
18 și va fi arbitrată de englezul 
Ling.

Formațiile celor două echipe nu 
sînt cunoscute încă. Se anunță, to
tuși, că Puskas este restabilit și 
își va relua, probabil, postul său 
de inter stînga. In acest caz, for
mația echipei R. P. Ungare va fi 
identică cu cea de la finala jocu
rilor olimpice de la Helsinki: Gro- 
sics-Buzanszki, Lorant, Lantos-Boz- 
sik, Zakarias-Budai II, Kocsis, Hi- 
dcgkuli, Puskas, Czibor. In poarta 
echipei germane joacă Turek, iar 
atipa dreaptă este alcătuită din 
Rahn și Morlock, cu Otmar Walter 
tu centru.

★
Astăzi, la Zurich, echipele Uru- 

guayului și Austriei, învinsele din 
semifinale, își dispute locurile 3 și 
4 din campionat. Meciul va fl arbi
trat de elvețianul Witziirig.

și cu stîngul. Dar Kocsis are și o 
a treia „claviatură” — jocul de 
cap. Kocsis este mai bun decît 
Schiaffino, cu care are însă multe 
puncte asemănătoare. Amîndoi po
sedă un excelent sirnț de intercep
ție”.

Croccoli — conducătorul echipei 
Uruguay: „Ce echipă minunată este 
cea care ne-a învins! Am egalat și 
speram să învingem, dar iureșul 
uluitor imprimat de -maghiari în 
ultimii 1 sfert de oră, ne-a depășit 
Ii felicităm sincer pentru această 
splendidă victorie”.

Maspoli — portarul echipei Uru
guay : „Am văzut multe echipe de 
fotbal în viața mea, dar nici una nu 
mi s-a părut mai bună decît cea a 
Ungariei. Indiferent de rezultatul 
din finală, ea este cea mai completă 
și cea mai bună din lume. Cînd 
voi fi om bătrîn, cu barbă albă, îmi 
voi aminti de cel mai mare jucător 
al tuturor timpurilor, acel tînăr ju
cător cu „cap de aur” care este in
terul dreapta maghiar Kocsis. Prin 
splendidele sale sărituri la cap, el 
a făcut de două ori consecutiv k.o. 
apărarea noastră...

Andrade — fundașul dreapta al 
echipei Uruguay : „Am văzut tot fe
lul de extreme: înalți și zvelți, 
mici și îndesați, excelenți șuteri și 
tehnicieni, dar pînă acum n-am vă
zut extreme ca Czibor Viteza, teh
nica, voința care-1 caracterizează 
pe acest jucător nu pot fi exprimate 
în cuvinte!”

NEW YORK 1 (Agerpres).— TASS 
transmite :

In dimineața zîlel de 29 iunie 
echipa de șahiști a Uniunii Sovieti
ce a părăsit New Yorkul plecînd 
spre Londra, unde se va întîlni cu 
șahiști englezi. Marii maeștri Kotov 
și Bondarevski au plecat din New, 
York în Canada pentru a susține 
partide și simultane cu șahiștii ca- ’ 
nadieni.

★
Moscova (Agerpres). — TASS 

transmite :
Răspunzînd invitației asociației 

Austro-Sovietice și a organizațiilor ’ 
sportive din Austria la 2 iulie a 
părăsit Moscova, plecînd spre Viena, 
echipa feminină de baschet a Le
ningradului. Echipa sovietică va 
participa Ia mai multe întîlniri 
prietenești .cu echipele din Austria. 
Din echipa Leningradului fac parte 
studentele Nelli Prokopenko, Nina 
Peregudova, Antonina Voitenkova, 
învățătoarea Nina Zaznovina, func
ționara Ekaterina Erșova și altele.
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