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Loturile de notație și polo ale R.P.R.

I
au plecat la Moscova și Kiev

e Marți dimineața a părăsit Capitala, plecind spre Moscova, 
lotul de natație al R.P.R. Din.lot fac parte: Ecaterina Grosz, Vla
dimir Marchițhi, lesif Novac, Carol Meder, Felix Heitz, Aurel Zahan 

s și Alexandru Popescu.
4 • Miercuri dimineața a părăsit Capitala, plecînd spre Kiev. ■.
| lotul de polo pe apă al R.P.R. Lotul cuprinde următorii jucători: '
4 Deutsch, Ldrmcz, Patrichi, Naghy,Hospodar, Stănescu, losim si Csor- î
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Să desfășurăm 
în c'nstea zilei

SE APROPIE ziua de 23 Au
gust—cea de a 10-a aniversare 

a eliberării țării noastre de către 
eroica Armată Sovietică și a răstur
nării dictaturii fasciste de către 
forțele populare patriotice conduse 
de Partidul Comunist Romîn.

Actul istoric de la 23 August 
1944 a dat poporului nostru posi
bilitatea să-și cucerească indepen
dența națională, să se smulgă din 
ghiarele imperialismului. Luîndu-și 
soarta în propriile lor mîini, masele 
de oameni ai muncii au înlăturat 
lanțurile robiei seculare și, strîns 
unite în jurul încercatului partid al 
comuniștilor, au pășit pe calea de
mocrației populare. Minunate sînt 
realizările care au încununat efor
turile poporului nostru în numea 
sa avîntată pentru construirea so
cialismului! Invățînd din glorioasa 
experiență a Uniunii Sovietice, în
tărind și dezvoftind legăturile de 
alianță și frățească prietenie cu ma
rea Țară a Socialismului vom spori 
aceste realizări zi de zi și ceas de 
ceas.

Cu inimile pline de bucurie in- 
fimpină poporul nostru muncitor 
glorioasa zi de 23 August. Inze- 
cindu-și eforturile pentru dezvolta
rea mai departe a industriei grele, 
precum și pentru sporirea produc
ției agricole și a bunurilor de larg 
consum, oamenii muncii de la orașe 
și sate arată că știa să lupte plini 
de avînt pentru socialism, pentru 
pace și prietenie între popoare, fn 
scrisoarea colectivă, publicată de 
curînd în ziare, prin care 13 între
prinderi din Capitală își iau impor
tante angajamente în întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 23 Au
gust, muncitorii,' tehnicienii, ingine
rii și funcționarii acestor întreprin
deri iși manifestă dorința de a cin
sti, prin noi și mărețe izbînzi, a- 
ceastă aniversare scumpă fiecărui 
om al muncii din patria noastră. 
Muncitorii metalurgiști de la uzi
nele „Vasile Roaită" s-au angajat 
să îndeplinească pînă la 22 august 
sarcinile de plan pe primele opt 
luni ale anului. In cinstea măreței 
sărbători colectivul uzinelor textile 
„7 Noiembrie" și-a luat angajamen
tul de a da 5009 kgr. fire de bum
bac și 40.000 mp. țesături peste 
plan. Muncitorii, tehncieriii și func
ționarii fabricii de biciclete „Bucu
rești" și-au propus să depășească 
planul pe lunile iunie, iulie și au
gust cu 4 la sută, să sporească 
productivitatea muncii cu 6 la sută 
și să obțină o reducere a prețului 
de cost cu 9 la sută.

Urmînd exemplul muncitorilor din 
industrie, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din gospodării de stat și 
S.M.T.-uri și țăranii muncitori din 
unele gospodării colective și întovă
rășiri din regiunea Constanța au 
chemat la întrecere pe toți munci
torii din gospodăriile de stat. 
S.M.T.-uri, centre mecanice șî pe 
toți țăranii muncitori colectiviști, 
întovărășiți și cu gospodării indivi
duale din întreaga țară

Tinerii sportivi aduc o însemnată 
contribuție la îndeplinirea angaja
mentelor în cinstea zile' de 23 Au
gust. Muncind cu avînt, în fabrici 
și uzine, în laboratoare, în între
prinderi și instituții, la orașe ca 
și ia sate, ei întîmpină cu nespusă 
bucurie măreața aniversare. Fru
moase realizări in întrecerea socia
listă în cinstea zilei de 23 August 
au obținut pînă acum muncitorii 
sportivi de la fabrica Flamura ro-

larg întrecerea 
de 23 August

șie din Capitală. Astfel, bobinatorul 
Alexandru Chirică, primul muncitor 
din această unitate care șt-a trecut 
normele complexului G.M.A. gradul 
II, realizează depășiri de normă de 
peste 75 la sută și obține însem
nate economii. De asemenea, bobi
natorul Valeriu Vucicu, jucător în 
echipa de fotbal, obține depășiri 
de normă de peste 35 la sută. La 
atelierele complexului Grivița Roșie 
muncesc numeroși sportivi. In cin
stea zilei de 23 August utemistul 
Marin Tatian, gimnast de categoria 
a ll-a, realizează în secția 4 meca
nică depășiri de normă de peste 
115 la sută. Tot astfel, tovarășul 
său de muncă din secția 4 mecani
că, Gheorghe loniță. care practică 
sportul luptelor, obține depășiri de 
normă de 140 la sută. Importante 
succese în muncă înregistrează bri
gada sportivelor de la filatura „Mu
reșul" din Sibiu. Brigada, condusă 
de Stanislav Sofica, jucătoare de 
volei, a obținut mari succese prin 
întrebuințarea metodei sovietice 
Ciutkin. Din brigadă s-au eviden
țiat în mod deosebit jucătoarele de 
volei Cristea Anthal și Martini 
Hilda, care depășesc zilnic sarci
nile de plan cu 20-30%.

Alături de succesele pe care le 
realizează în producție, tinerii spor
tivi cinstesc ziua de 23 August și 
prin activitatea lor în sport. Parti- 
cipînd cu însuflețire la numeroasele 
întreceri care au loc pretutindeni, 
pe stadioanele răspîndite in întreg 
cuprinsul țării sau peste hotare, ti
nerii sportivi își încordează pute
rile pentru a dărui patriei lor dragi 
noi performanțe de înaltă valoare. 
Căruia dintre noi nu-i sînt cunos
cute strălucitele performanțe obți
nute la săritura în înălțime de 
maeștrii sportului loan Șofer și lo- 
landa Balaș? Cine n-a aflat cu bu
curie de excelenta comportare a 
canotorilor noștri la concursul in
ternațional de pe lacul Dahrne din 
Berlin? Cum să nu ne umple ini
mile de mîndrie locurile fruntașe 
ocupate de echipa feminină a R.P.R. 
și de tînăra sportivă Elena Leuștean 
la campionatele mondiale de gim
nastică?

Succesele de seamă obținute pînă 
acum în cinstea zilsi de 23 August 
trebuie să însemne un puternic im
bold pentru tinerii noștri sportivi, 
întrecerea socialistă prin care po
porul nostru muncitor întîmpină 
marea aniversare este în plină des
fășurare. Pretutindeni, in fiecare 
colț de țară, răsună zvon de muncă 
harnică. Saltă tot mai sus săgeata 
graficului de producție, indicînd 
noi și minunate biruinți.

Sportivi!
Au mai rămas cîteva săptămîni 

pînă Ia 23 August. Oamenii muncii 
din țara noastră își înzecesc efor
turile în marea bătălie pentru în
deplinirea angajamentelor luate în 
cinstea măreței sărbători. Cît mai 
multe produse și de superioară ca
litate — iată îndemnul care însu
flețește masele de oameni ai muncii 
în întrecerea socialistă purtată în 
cinstea zilei de 23 August.

Să muncim cu entuziasm la lo
curile noastre de producție pentru 
a îndeplini cu cinste sarcinile ce 
ne revin în această întrecere.

Să participăm cu toții la compe
tițiile sportive care au loc cu acest 
prilej, străduindu-ne să dăruim pa
triei noi recorduri și performanțe 
de valoare.

Primul meci internațional de atletism între echipele 
R. P. ROMINE și ELVEȚIEI

întrecerea atletică din
tre echipele Republicii 
Populare Romîne și El
veției a stîrnit un inte
res deosebit în rîndul ro
bitorilor de sport din țara 
noastră. La foarte multe 
probe se prevede o între
cere sportivă pasionantă, 
deoarece "rezultatele din 
acest an arată că între 
cei patru concurenți de la 
fiecare probă . există un 
sensibil echilibru de va
loare. Astfel, este greu 
de anticipat care va fi or
dinea sosirii în cursa de 
100 m. bărbați, unde 
între elvețienii Hans 
Wehrli și Fritz Griesser 
și cei doi reprezentanți ai 
noștri există în acest an, 
o mare apropiere din 
punct de vedere al per
formanțelor. Același lu
cru se constată și la 200 
m., și la 1500 m., ca și la 
5000 m., 110 m. garduri, 
etc. Reprezentanții noștri 
sînt avantajați la arun
cări și sărituri, probe în 
care ei au realizat perfor
manțe mai bune.

Mulți dintre atleții ro- 
mîni au înregistrat de 
la începutul acestui sezon 
și pînă de curînd cifre 
valoroase, care Sînt si
tuate în imediata apropie
re a recordurilor țării, pe 
care ei se vor strădui să 
le întreacă în concursul 
de sîmbătă și duminică 
de pe stadionul .Republi
cii. Această întîlnire va fi 
în același timp un fericit 
prilej de cunoaștere între 
sportivii celor două țări, 
dintre care unii au mai 
concurat împreună. Ast
fel, loan Soter și Hans 
Wahli au fost adversari 
la proba de săritură în 
înălțime, la jocurile olim
pice de la Helsinki.

Lcmpa de ștafetă 4 x 100 m., deținătoarea recor
dului tilvefiei. Trei dintre aceste atlete: Sonja 
Pretot, Gretel Bolliger și Trudi Hănseler sosesc 

la București împreună cu ceilalți atleți elvețieni, vineri 
după amiază.

Campionatul auio-motocicHst 
de viteză în coastă

Duminică, la Cluj, se 
va desfășura pe dealul 
Feleacului, ultima probă 
a campionatului auto-mo- 
tociclist de viteză în coas
tă al R.P.R. După între
cerile de la Mediaș, aler
gătorii s-au și deplasat 
la Cluj, astfel îneît, în 
prezent, ei execută în lo
calitate ultimele reglări la 
mașini și fac recunoașteri 
și antrenamente pe tra
seul de concurs.

Traseul curselor de vi
teză în coastă de pe dea
lul Feleacului este situat 
între bornele kilometrice 
15£,800—158,800 pe șo
seaua Oradea — Orașul 
Stalin. Panta are o dife
rență de nivel între punc
tele de plecare și sosire 
de 364,87 m., cu o încli

nație maximă de 9,6% și 
medie de 5,21%. Porțiu
nea de 7 km. pe care se 
aleargă, prin caracteris
ticile pe care le prezintă 
traseul, poate fi divizată 
tn trei părți. Prima, lun
gă de 2 km, este foarte 
sinuoasă, a doua măsoară 
1400 m în .palier, iar cea 
de a treia, lungă de 3600 
m, cu viraje variate (co- 
turi alungite) se termină 
aproape de sosire cu un 
pieptiș foarte pronunțat.

Dintre toate traseele 
curselor de viteză în 
coastă, Feleacul este cel 
mai vechi, fiind cunoscut 
încă din 1922, cind au a- 
vut loc aici primele a- 
lergări în acest gen de 
întreceri.

• In u ma e:,cepționa- 
lelor performante inregis- 
trate de recordmanul 
mondial Emil Zatopek, 
sindicatele din R. Ceho
slovacă au lansat o che
mare la întrecere al cărei 
scop este realizarea suc
ceselor în producție după 
pilda marelui campion. 
„Mișcarea Zatopek" a cu
prins mase mari de oa
meni ai muncii din toate 
ramurile de producție.

• Se dezvoltă neconte
nit mișcarea sportivă în 
R.P. Chineză In provin
cia Chiangsu există acum 
peste 7506 echipe de fot
bal, baschet și volei care 
iau parte la diferite între
ceri. •

• Sportul a luat un 
mare avînt în sindicatele 
din R.P. Polonă. In mo
mentul de față, asociațiile 
sportive sindicale numără 
aproape 4.000 de colecti
ve, cuprinzînd peste 
400.000 me.rnbri. Anul tre
cut, sportivii din asocia
țiile sindicale au stabilit 
173 recorduri ale R.P.Po
lone.

• Atleții din R.P. Chi
neză își îmbunătățesc 
performanțele. Recent, tîw 
nărui Li Țin-țen a ale-r-. 
gat 400 metri în 50,1 sec., 
stabilind astfel un nou 
record al țării sale. Atleta 
Lo Yung-ți a aruncat 
greutatea la 12,36 m. iar 
Ciu Dun-sun grenada la 
51,60 m. Ambele perfor; 
manțe reprezintă noi re? 
corduri feminine ale 
R.P. Chineze.

• De curînd a fost 
inaugurat în localitatea 
Dimitrovo din R. P. Bul
garia o nouă bază sportivă 
,,Stadionul Păcii”. Acest 
stadion s-a construit prin 
munca obștească a sporti
vilor din localitate și are 
o capacitate de 30000 
locuri.

întrecerea socialistă care se des
fășoară în cinstea marii sărbători a 
poporului nostru, ziua de 23 Au
gust, a căpătat o deosebită am
ploare.

La Industria Bumbacului B. nu
meroase tinere sportive au reușit, încă din pri 
mele zile ale întrecerii, să obțină rezultate din 
cele mai frumoase.

Ana Brînzan se poate mîndri și ea cu fru
moase realizări obținute în primele zile de în
trecere : o depășire de normă de 133 la sută și 
pînză de bună calitate. Fără a fi o veche țesă
toare, ea a reușit să obțină într un scurt inter
val rezultate lăudabile. Străduința ei de a da, în 
cinstea zilei de 23 August, produse multe și ife 
calitatea cea mai bună, a fost încununată de suc
ces. La postul de control, produsele ei sînt apre
ciate ca cele mai bune.

rr șeaintete coiecuvuMi „vo./.ju iași, ton. Max
Lew, este un început ihovctcr. iată-1 lucnnd la 

una din inovațiile sale.

Numai 18 ani are țesătoarea 
Vasilica Țopîrdea. Cu toate acestea, 
ea lucrează mult mai bine decît 
alte țesătoare mai în vîrstă și 
cu experiență mai vastă. Titlul 
de fruntașă în producție ea caută

să-l cinstească prin cît mai fructuoase realizări în 
producție și în activitatea sportivă. In luna tre
cută, Vasilica Țopîrdea a dat peste plan 102 pro
cente. In cinstea zilei de 23 August ea și-a pro
pus să întreacă această cifră, să caute să valo
rifice cît mai. mult ^ieșeurile, să reducă rebutu
rile și să producă materie de cea mai bună ca
litate. împreună cu Ana Brînzan, ea își petrece 
timpul liber pe terenul de volei.

Pe tînăra țesătoare Niculină Rădulescu o preo
cupă intens proMema calității produselor. Tocmai 
de M«ea ea a trecut-o printre obiectivele de 
baza în angajamentul pe care și l-a luat în 
cinstea zilei de 23 August. In sala 6 unde lu
crează ea, este cunoscută de tovarășele ei nu 
numai ca o bună țesătoare, ci și ca o pasionată 
a jocului de șah. E de abia Ia început. Mai tîrziu 
însă, tînăra Niculină Rădulescu va deveni, în- 
tr-adevăr, o bună șahistă. In competiția organi
zată de asociația Flamura roșie, în cinstea zilei 
de 8 martie, echipa de șah 'a colectivului sportiv 
de la Industria Bumbacului B, a reușit, cu stră
duința ei deosebită, să cucerească primul loc. 
Prin felul ei de a munci și de a se comporta, 
Niculină Rădulescu s-a dovedit o bună țesătoare 
și o sportivă de frunte.
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Concurs G.M.A. model la Bîrlad

Principalele forme de trecere a normelor din cadrul complexului
G.M.A. sint, fără îndoială, concursurile speciale organizate pe 
localități. In această direcție, comitetul regional C.F.S. Bîrlad 

a trecut, in ultima, vreme, la organizarea sistematică a concursurilor 
speciale pentru obținerea normelor G.MA. Comitelui C.F.S. regio
nal a intocmit un plan cuprinzînd programul concret al concursu
rilor speciale, valabil pentru o lună de zile în toate raioanele aces
tei regiuni.

Un astfel de concurs a fost organizat la sfîrșitul lunii iunie în 
orașul Birlad de către comisia raională de control, in colaborare cu 
comisia de atletism. La acest concurs au fost invitați să participe 
toți aspiranții G.M.A. din colectivele sportive ale orașului Bîrlad. 
Pentru a asigura concursului o cit mai bună reușita, comitetul 
C.F.S orășenesc a întocmit din vreme un plan de acțiune în care 
erau prevăzute sarcini precise pentru mobilizarea și pregătirea aspi
rant lor Probele au fost fixate pentru băieți și fete după următo
rul program: Cursa cu obstacole gradul 1, norme la alegere: 100 
m. plat săritura in lungime și înălțime, aruncarea grenadei și greu
tății, iar la grupa a IV-a 3000 m. și respectiv 1000 m. plat pentru 
femei. Participanții s-au prezentat la fiecare probă în parte pe baza 
foilor de concurs.

Intrerga acțiune a fost toarte bine popularizată prin stația 
de radioficare locală, prin afișarea întregului program in întreprin
deri. cit și cu ajutorul unui mare panou expus in centrul orașu’ui. 
Pe baza performanțelor obținute în concurs de aspiranți, s-a făcut 
și s!ab'l rea rezultatelor individuale, pe probe și pe colective spor
tive. Astfel, concursul a căpătat o amploare competițională și un ca
racter stimulativ.

Din cei aproape 160 participanți la aceste întreceri, peste 100 de 
aspiranți din colectivele sportive Locomotiva, Voința, Pro
gresul și Constructorul au realizat 2—3 norme.

Telul cum a fost pregătit și organizat acest concurs special pen
tru obținerea normelor G.M.A. trebuie să constituie un model și 
pentru celelalte colective.

Organizarea concursurilor speciale prin care se asigură con- 
dițiuni corespunzătoare pentru trecerea normelor G.M.A. trebuie să 
fie o preocupare a tuturor comitetelor raionale și orășenești C.F.S. 
din întreaga țară. Firește că aceste concursuri trebuie să fie orga
nizate la diferite perioade și pentru diferite probe prevăzute în gra
ficul de luarea normelor G.M.A. Comisiile de pregătire și examinare 
GALA. din cadrul colectivelor sportive vor trebui să sprijine din 
plin organizarea acestor concursuri în perioada lunilor de vară, mai 
cu seamă la proba de înot, unde vor trebui să fie mobilizați și in
struiri eît mai multi aspiranți și aspirante, atît la orașe cît și la 
s;'t-

ALEXANDRU FRF.NȚIU 
din serviciul G.M.A, al C.C.F.S.

Primele concursuri...
Campionatul de poliatlon G.M.A. al R.P.R.

O probă dificilă: cursa cu obstacole G.M.A,

După o perioadă de totală de
lăsare și mai ales în urma pre
lungirii primei etape a campio
natului de poliatlon G.M.A., ma
joritatea colectivelor sportive din 
țară au trecut la acțiunea de pre
gătire a condițiilor necesare bu
ll''' desfășurări a concursurilor 
din cadrul acestei competiții. 
Faptul acesta este destul de îm
bucurător. iar colectivele sporti
ve trebuie să folosească la maxi
mum zilele care au mai rămas 
pină la încheierea primei etape, 
organizînd în această perioadă cît 
mai multe concursuri.

Unele colective sportive, care 
s-au li* •> ri mai vrednice, au
ș: organizat primele întrec.lri. 
Preocupindu-se din vreme de 
popularizarea competiției și folo
sind toate resursele locale în ac
țiunea de asigurare a bazei ma
teriale, unele colective sportive 
din orașul Suceava au reușit să 
atragă pe terenul de sport primii 
participanți la întrecerile poliat- 
lonului. Acum cîteva zile, consi
liile colectivelor Progresul și Vo
ința din localitate au organizat 
prima etapă, la care au participat 
peste 50 de sportivi, dintre care 
17 fete. La interval de o zi, 
sfatul colectivului sportiv al li
ceului de băieți din Suceava a 
programat întrecerile poliatlonu- 
lui, la care au luat parte peste 
60 de elevi. Majoritatea concuren- 
Jilor au trecut și o serie de pro
be ale complexului G.M.A. gradul 
îl. dovedindu-se bine pregătiți, 
din punct de vedere tehnicr In a- 
Cpastă direcție, un merit deosebit 
le revine profesorilor de educație 
fizică Liviu Topa și Vasile Bulat, 
tare pe lîngă faptul că s-au stră
duit să ridice nivelul tehnic al 
tinerilor elevi, au ajutat cu nyil- 
tă^ dragoste și la organizarea 
concursului.

Și colectivele sportive din Iț

PRELUNGIREA PRIMEI ETAPE A

; Pentru a veni în ajutorul co
lectivelor sportive care nu au 
organizat primele întreceri ale 
campionatului de poliatlon 
G.M A., Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Snort de pe lîn^ă Con
siliul de Miniștri a prelungit 
prima etapă a ic stei competiții 
pînă la 18 iulie a. c. (durata 

eam au întreprins acțiuni intense 
pentru reușita primei etape a 
campionatului de poliatlon G.M.A. 
Membrii consiliului colectivului 
sportiv Locomotiva C.F.R. și P.
T. T. au folosit întrecerile Spar- 
tachiadei sindicale ca prilej de 
pregătire a sportivilor în vederea 
concursurilor din cadrul poliatio- 
nului G.M.A. Datorită acestui 
fapt, la primul concurs organizat 
participants au reușit să obțină 
rezultate frumoase. De asemenea, 
sfatul colectivului sportiv al șco
lii siderurgice, lucrînd în strînsă 
colaborare cu organizația de ba
ză U.T.M. din școală, a reușit să 
procure materialele și echipamen
tul necesar elevilor pentru antre 
namente. De curînd. ei au organi
zat primul concurs, la care au 
participat aproape 40 de elevi. Cu 
acest prilej, mulți dintre concu- 
renți au obținut norma de tir a 
complexului G.M.A. gradul II.

Și în raionul Caransebeș nu
meroase colective sportive au 
pornit cu hotărîre la munca de 
organizare a concursurilor de po- 
liatlon G.M.A., înregistrîndu-se 
pînă în prezent un număr de 
peste 130 de participanți la aceste 
întreceri. In mod deosebit s-au e- 
vidențiat. printr-o largă mobiliza
re, colectivele sportive din orașe
le Caransebeș și Oțelul Roșu.

Exemplul colectivelor de mai 
sus trebuie să dea un puternic 
imbold tuturor colectivelor sporti
ve din țară. Cerînd sprijinul or
ganizațiilor de masă, colectivele 
sportive trebuie să-și mobilizeze 
toate forțele în acțiunea de orga
nizare la timp și în bune condi- 
țiuni a cît mai multor concursuri 
de poliatlon G.M.A. care consti
tuie un minunat mijloc de atra
gere a noi aspiranți în trecerea 
probelor complexului G.M.A. gra
dul IU

TR. IOANIȚESCU

primei etape era de lainițială a
5 iunie pînă la 4 iulie). De ase
menea, cea de a doua etapă (pe 
raion) a fost prelungită pînă la
2 august. Datele stabilite punfru 
fazele de regiune și finală au 
rămas cele indicate în regula- 
m.' dul competiției.

Fiecare din cei ce .poartă astăzi 
insigna G.M.A. au trecut și cursa 
cu obstacole, probă complexă, deo
sebit de dificilă, care cere aspi
ranților o bună pregătire și dez
voltate calități fizice, morale și de 
voință.

După cum se știe, plecarea în 
cursa cu obstacole se ia (pentru 
bărbați) din poziția „mers tîrîș“. 
Acest lucru cere celui ce își trece 
proba o bună pregătire fizică, pre
cum și un serios antrenament 
necesar mersului pe coate și ge
nunchi. După ce execută mersul 
tîrîș, aspirantul are de trecut bîrnă. 
Trecerea bîrnei se efectuează în 
trei faze: urcarea (care se face 
pentru aspiranții F.G.M.A. cu aju
torul unei bîrne oblice, lungă de 
2,20 m.), apoi mersul pe bîrnă în 
echilibru și aterizarea. Pentru ur
care aspirantul are nevoie de o 
bună detentă. Pe birna se merge 
cu pași egali, măsurați, care asi
gură păstrarea echilibrului. O a- 
tenție deosebită trebuie acordata 
aterizării, care trebuie făcută pe 
vîrful picioarelor, îndoindu-se u- 
șor genunchii spre a se anihila șo
cul căderii. După bîrnă, urmează 
un nou obstacol, și mai greu. Este 
vorba de gardul mare, înalt de 
1,35 m., spre care concurentul vine 
în viteză, pune o mînă pentru 
sprijin pe bara de sus, „bate“ pu
ternic șt se înalță, pentru a-1 trece. 
Amintim că aspiranților F.G.M.A. 
și aspirantelor G.M.A. Ie este îngă
duit să folosească in trecerea gar
dului mare și bara a doua. Ca și 
la bîrnă, pentru trecerea gardului 
mare aspirantul are nevoie de o 
bună detentă, de agilitate și în- 
demînare. Imediat după trecerea 
gardului mare, aspirantul se pre
gătește pentru aruncarea grenadei 
la țintă, probă care cere calm și 
precizie. înainte de sosire, el 
mai are de trecut gardul viu și 
un șanț de 1,50 m. lățime pentru 
F.G.M.A. și G.M.A. gr. I femei și 
de 2 m. pentru G.M.A. gr. I băr
bați. Pentru acomodare, se vor 
face antrenamente la săritura în 
lungime. Important este că după 
trecerea gardului mare aspirantul 
să nu micșoreze viteza, iar la so
sire să treacă din alergare la po-~ 
ziția culcat.

Din simpla enumerare de mai 
sus, se poate constata că toate 
aceste calități, pe care trebuie să

Noi purtători ai insignei G.M.A. 
in cinstea zilei de 23 August

Intîmpinarea marilor sărbători ale poporului 
prin cit mai frumoase succese în muncă și sport 
a devenit o frumoasă tradiție pentru sportivii și 
sportivele patriei noastre. In cinstea zilei de 23 
August, un număr însemnat de tineri și tinere din 

‘ toate colțurile țării își trec astăzi normele pentru 
a cuceri insigna G.M.A. Entuziasmul cu care se 
întrec și frumoasele rezultate pe care le obțin 
vorbesc despre dorința lor de a întîmpina cu cins
te frumoasa sărbătoare a zilei de 23 August.

• De curînd, un număr de 14 fotbaliști din e- 
chipa colectivului sportiv Metalul Reșița au cu
cerit insigna G.M.A. gradul 11. Rezultate tehnice 
foarte bung au înregistrat Chirilă și Kolnic la 
proba de înot și Calomfir și Servațius la gimnas
tică. De asemenea, patru membri ai colectivului 
sportiv .Metalul au primit insigna G. M. A. 
gradul II.

Cu cîteva zile în urmă,, membrii echipei de 
handbal a colectivului Metalul din acest oraș, e- 
chipă care activează in campionatul categoriei A, 
au obținut ultimele două norme. Ei urmează să 
dea examenul de control, după care vor deveni 
purtători ai insignei G.M.A. gradul II. Dintre 
handbaliștii care au obținut rezultate bune se evi
dențiază Petri, care a totalizat 91 de puncte la 
proba de tir.

• Terenul de sport Flamura roșie din Sibiu 
a găzduit în ultimul timp numeroase concursuri 
pentru trecerpa normelor G.M.A. Un număr de 114 
elevi ai școlii profesionale metalurgice nr. 2, care 
au luat parte la asemenea concursuri, au devenit 
purtători ai insignei F.G.M.A., iar 270 de tineri 
au cucerit insigna G.M.A. gradul 1. Merită a fi 
evidențiată în mod deosebit comisia de pregătire 
și examinare G.M.A. a colectivului sportiv din a- 
ceastă școală care a desfășurat o activitate ne
obosită și plină de roade.

• Colectivele sportive școlare din orașul Cra
iova au prezentat un mare număr de tineri aspi
ranți la examenul de control G.M.A., efectuat re
cent pe întregul oraș. Cu această ocazie un nu
măr de 28 de eleve ale școlii pedagogice și 58 
elevi de la școala metalurgică nr. 2 au primit in
signa G.M.A. gradul I, obținînd în mare majori
tate calificativul „excelent". De asemenea, un 
mare număr de noi purtători de insignă a fost 
înregistrat la S.M.T.C.F., la școala profesională 
nr. 3 băieți și la colectivul Știința Institutul de 
mașini electrice.

După corespondențele trimise de : tancu 
Plăvițiu, C. Mustață, 1. Dostan și C. Moțoc

privirea atentă a instructoarei o linără aspirantă G.M.A trece 
„in ecMtibru" birna cursei cu obstacole

le întrunească un aspirant pentru 
obținerea normei respective, nu 
pot fi căpătate decît prin serioase 
antrenamente. De aceea, aspiran
ților trebuie să li se asigure con
diții de antrenament corespunză
toare. In primul rînd, comisiile de 
pregătire și examinare G.M.A. tre
buie să le creeze posibilitatea de 
a se pregăti pe piste cu obstacole 
așezate regulamentar. (Pentru 
F.G.M.A. 80 in., pentru G.M A. gr. 
I 100 tn. și pentru G.M.A. gr. II 
150 m.).

Este recomandabil ca, inainte de 
a alerga în cursa cu obstacole, 
aspirantul să-și fi trecut alte probe 
ca, de exemplu, alergări (100 m. 
plat și'cros), săritura în lungime, 
etc., atingînd prin aceasta un nivel 
ridicat în pregătirea lui tehnică 
și fizică, nivel care îi va ușura 
mult deprinderea elementelor ne
cesare obținerii unor rezultate bune 
la cursa cu obstacole. Perioada 
actuală este cea mai indicată pen
tru trecerea cursei cu obstacole, 
deoarece începerea activității spor
tive în aer liber a fost precedată 
de o lungă perioadă de antrena
ment.

In cazul cînd aspiranții sînt cu 
totul nepregătiți pentru obținerea 
normei respective, este necesară o 
perioadă de circa trei săptămîni, în 
care să se țină lecții pregătitoare 
în vederea acomodării cu obsta

cole. In cadrul acestor lecții pre
gătitoare, intre care vor fi prevă
zute și zile de odihnă, se vor face, 
prin rotație, exerciții de gimnastică 
(tip înviorare), alergări — din care 
să nu fie excluse crosurile nece
sare dobîndirii rezistenței — a- 
runcări cu grenada de pe loc, să
rituri în lungime și înălțime cu 
elan și fără elan și, însfîrșit, exer
ciții de relaxare. La terminarea a- 
cestei perioade, instructorul G.M.A. 
va trebui să treacă cu aspiranții 
săi la perioada de antrenament 
direct pe aparatele cursei cu ob
stacole. Pentru început, nu trebuie 
să se urmărească obținerea de per- 
lormanțe, ci numai acomodarea cu 
obstacolele prin efectuarea exerci- 
(iilor la fiecare obstacol în parte.

Sarcinile instructorilor și comi
siilor de pregătire și examinare 
G M.A. în legătură cu pregătirea 
aspiranților în vederea trecerii 
cursei cu obstacole sînt deosebit 
de importante. Dar ei se pot a- 
chita cu succes de aceste sarcini, 
muncind temeinit pentru organiza
rea de concursuri și antrenamente 
speciale G.M.A. și folosind în in
struirea aspiranților cărțile de spe
cialitate care au rolul de a le lămuri 
principalele probleme legate de 
pregătirea metodică a tinerilor, îtl 
vederea trecerii cursei cu obsta
cole.

Fiecare tinăr să învețe moțul
însuflețiți de, lozinca „Fiecare tinăr să învețe 

înotul", lansată în întreaga țară de organizația 
de bază U.T.M. de la uzina metalurgică „Ber- 
nat Andrei" din Oradea, tot mai mulți tineri și 
tinere de la orașe și sate se străduiesc în ultima 
vreme să învețe acest frumos sport. Prin cunoaș
terea temeinică a înotului, zeci și sute de tineri și 
tinere vor putea să-și treacă apoi cu succes proba 
respectivă din cadrul complexului G.M.A

★

In orașul Craiova a fost reamenajat' de curind 
bazinul de înot al colectivului sportiv Locomotiva. 
In prezent, timpul favorabil înotului permite ca în 
acest oraș să se desfășoare adevărate întreceri 
festive ale elevilor și tineretului.

In ultimele zece zile. peste 70 de aspiranți 
G.M.A. din cercul sportiv al colegiului popular 
„Nicolae Bălcescu" și aproape 90 de aspiranți de 
la liceul „Frații Buzești" au obținut cu succes 
norma de înot. De asemenea, colectivul sportiv al 
școlii profesionale nr. 3 din orașul Craiova a mo
bilizat peste 100 de tineri la centrul de înot. Da
torită bunei îndrumări teoretice și practice primite EL 
din partea instructorilor de natajie, ei au reușit in 
scurt timp să învețe înotul.

M. CONSTANTIN 
corespondent

La bazinul de înot din parcul de cultură și 
odihnă „Vasile Roaită* din Pitești comitetul oră
șenesc C.F.S. organizează în prezent întreceri de 
înot la care participă în mod regulat zeci și zeci . 
de aspiranți și aspirante.

Recent, un număr de 53 de concurenți, dintre 
care 35 sînt tineri aparținînd școlii profesionale 
de dogărie, au trecut această probă.

G. VARABfESCU 
corespondent <

In Capitală, vin zilnic la bazinele de înot zeci 
și sute de aspiranți G.M.A. pentru a-și lua norma 
de natație. La ștrandul Oboi, comisia raională de 
control G.M.A. și multe alte comisii de pregă
tire și examinare G.M.A, din colectivele sportive - 
ale raionului 23 August desfășoară o intensă 
muncă de învățare a înotului în rindurile aspi- . : 
ranților. Numai în ultimul concurs de înot des
fășurat la acest strand, peste 90 de tineri și tinere , 
au obținut norma de înot.

L. NICULESCU 
corespondent



„UN MANUAL DE BĂRBĂȚIE”!

Vezi, așa trebuie să ataci ștacheta, spune maes
tru sportului lolanda Balaș tinerei sale admiratoare.

U surpriza plăcută pentru campioana noastră: 
pionierele ti cunosc chinograma săriturii pe care 
o studiază acum laolaltă.

Maestra sportului lolanda Balaș in mijlocul pionerelor
Era o dimineață caldă 

de iunie și, în curtea 
centrului școlar 2, 10, 13, 
pilcuri de fetițe, purtînd 
frumoasa cravată roșie de 
pionier, fremătau de bu
curie. Vestea că lolanda 
Balaș, tînăra maestră a 
sportului, avea să vină 
în mijlocul lor a trecut 
din clasă in clasă, pe co
ridoarele lungi, adunîn- 
du-le pe toate cu o oră mai 
devreme în curtea înso
rită a școlii. încă cu 
două zile înainte s-au 
pregătit elevele, nivelind 
groapa de sărituri, mătu- 
rind terenul din curtea 
școlii, supraveghind ca 
totul să fie bine amena
jat. Dar nu numai ele
vele s-au prins în acea
stă febrilă pregătire ci și 
lăcătușul și timplarul 
școlii, care au verificat 
ștacheta, au reparat stîl- 
pii susținători. In sfîrșit, 
dimineața attt' de aștep
tată a sosit. In curte se 
adunaseră pioniere și e- 
leve purtînd în brațe 
flori și în priviri nerăb
darea așteptării. Cind a 
intrat în curtea școlii, 
împreună cu profesoara 
de educație fizică, Iolan- 
da Balaș a fost primilă 
cu ropote de aplauze.

Micile pioniere au încon
jurat-o pe tinăra cam
pioană cu dragostea fier
binte a copiilor, cu un 
vădit respect față de a- 
ceea care în marile în
treceri a făcut adeseori 
să urce, centimetru cu 
centimetru, recordul ță
rii. Prietenia s-a legat 
ușor. lolanda Balaș are 
doar 17 ani și e și ea 
elevă în ultimul an al li
ceului din Timișoara. Du
pă ce le-a povestit cum 
învață, cum se antrenea
ză, lolanda a prins să 
împletească în șirul vor
belor povestea despre 
prietenia adevărată, des
pre prietenia ei cu record
mana mondială la sări
tura în înălțime Alexan
dra Ciudina. întrebările 
elevelor au curs șuvoi. 
Au vrut să știe atit de 
multe lucruri despre noua 
lor cunoștință, incit n-au 
uitat s-o întrebe cînd a 
doborit pentru prima oară 
recordul, cînd îl va în
trece pe cel al ceho
slovacei Modrahova, ce 
stil a folosit la începutul 
carierei, clți pași de elan 
are, cine o antrenează... 
Abia prididea lolanda să 
răspundă la ploaia de în
trebări. Dar cel mai

mult așteptau pionierele 
clipa in care lolanda 
Balaș va sări peste șta
chetă, aici, în curtea 
școlii lor, aici unde s-au 
adunat cei mai mici 
spectatori ai vestitei 
campioane, lolanda și-a 
ridicat ștacheta la 160 
m., s-a îndreptat spre 
locul de elan, a țîș- 
nit deodată și s-a ri

dicat ușor peste ștachetă 
în aplauzele puternice și 
spre marea bucurie a co
piilor. De ea s-au apro
piat cîteva fete mai în
drăznețe, cîteva... sportive 
de frunte ale școlii. „Am 
vrea să sărim și noi, i-a 
spus Ilinca Ștefănescu 
din clasa a Vila. Sin- 
tem cîteva. a continuat 
ea, care am vrea să ne 
cunoaștem defectele in 
executarea săriturii". Io- 
landa le-a ridicat șta
cheta la 1,05 m. Au tre
cut-o ușor, din prima să
ritură, și Ilinca Ștefă
nescu și Budăi Florica, 
din clasa a IV-a și Pe
trescu Viorica și cea mai 
mică dintre ele: Smaran- 
da Poenăreanu. Apoi, pe 
rind, tot mai puține au 
rămas să sară ștacheta 
ridicată centimetru cu

centimetru. Singura care 
se menținea in acest 
concurs improvizat era 
Smaranda Poenăreanu. 
A sărit 1,12 m., la fel ca 
la Spartachiada pionieri
lor unde obținuse locul 
II. lolanda a privit mult 
fetița din fața ei, care 
dovedea reale posibilități 
de săritoare în înălțime, 
l-a mai ridicat ștacheta 
cu un centimetru, pînă 
la 1,15 m. cînd Smaran
da a doborît-o. S-a ridi
cat și in obraji i-au nă
vălit bujorii emoției. Io- 
landa s-a apropiat de 
mica pionieră sfătuind-o 
să mai încerce. „Dar nu 
acum, ascultă-mă întîi pe 
mine, i-a spus lolanda. 
încearcă să-ți iei elanul 
dar nu lateral căci îți 
micșorezi unghiul săritu
rii". Apoi, i-a arătat 
unde să facă bătaia și a 
îndemnat-o să sară. 1,16 
m., 1,17 m., 1,18 m. și 
Smaranda Poenăreanu, 
fetița care n-a împlinit 
încă 11 ani, a reușit, în- 
tr-o singură zi, să sară 
cu 8 centimetri peste re
cordul ei personal, căci 
n-a doborit ștacheta de- 
cît la 1.20 m l

Carmen Constantinescu

Maestrul sportului Nikolai Ko
rolev, lost în repetate rînduri 
campion de box al Uniunii So
vietice, povestește în cartea sa 
„Pe ring" că în 1937, pe cînd 
făcea prima lui deplasare peste 
hotare—. urmind să boxeze în ca
drul olimpiadei muncitorești de la 
Anvers — era frămîntat de tot 
felul de gînduri în legătură cu 
comportarea . lui în această ' com
petiție internațională. Ca să pu
nă capăt frămîntărilor, scoate din 
valiza sa o carte și începe să 
citească.

„Cartea — mărturisește el — 
mi-a ajutat întotdeauna și îmi a- 
jută mereu în pregătirea compe
tițiilor grele. Și astfel, chiar din
colo de hotare, am luat cu mim 
romanul care apăruse de curînd, 
„Așa s-a călit oțelul" de Nicolai 
Ostrovski. Am început să-l citesc 
și m-a pasionat de la început, iar 
temerile mele toate mi s-au părut 
deșarte.

■— Ce studiezi acolo? m-a între
bat cineva. Un manual de box?

— Nu, unul de bărbăție I
In anii adolescenței, atunci cînd 

începuseră să ia primele le,cțiuni 
de box, Korolev și prietenii lui 
citeau cu pasiune, dar și cu mul
tă precauție, romane de aventuri. 
Intr-o zi, antrenorul lor, A. G. 
Harlampiev, a descoperit la Ko
rolev o carte de acest fel. A frun
zărit-o și a înapoiat-o tînărului elev 
fără să-i spună nimic. Peste cîte
va zile, însă, în pauza unei șe
dințe de antrenament, Harlampiev 
și-a anunțat elevii.că le va vorbi 
despre literatură. Și antrenorul a 
început să spună ce izvor bogat 
de cunoștințe este cartea, cum îi 
ajută ea să înțeleagă mersul isto
riei și al evenimentelor, înfățișîn- 
du-le „nesfîrșita varietate a feno
menelor în continuă prefacere". 
Apoi, Harlampiev le-a citit din 
Iliada și, în încheiere, le-a propus 
ca odată pe săptamînă să discute 
laolaltă despre cărțile °itite.

Iată cum adolescenții care ve
neau la Harlampiev ca să pă
trundă tainele boxului au cunos
cut, totodată, operele marilor cla-

șiei ai literaturii universale și ala 
scriitorilor ruși și sovietici.

Pilda lui A. G. Harlampiev 
a cglorlalți antrenori sovietici trek 
buie urmată și de antrenorii și in* 
structorii noștri. Ei pot și trebuie 
să indrumeze tinerii sportivi, îrt 
așa fel, îneît aceștia, pe lingă cu
noștințele căpătate în școli, pe 
lîngă cunoștințele sportive, să-și 
însușească și o cultură cit mal 
bogată.

Indemnîndu-i pe sportivi să ci* 
tească și să discute ceea ce au 
citit din Sadoveanu sau Bogza, 
din Pușkin sau Ehrenburg, din 
Goethe sau Dreiser, antrenorii șl 
instructorii noștri îi vor ajuta sa 
adauge la vioiciunea mișcărilor pe 
aceea a gîndirii.

Antrenorii și instructorii noștri 
au la îndemînă și lucrări beletrisș 
tice mai apropiate de specificul 
muncii lor și care le pot da uiț 
ajutor mai direct. Este vorba de 
cărțile de beletristică sportivă din
U.R.S.S., apărute în ultimii ani în 
traducere romînească. Ne gîndim 
la „Pe ring" de Nikolai Korolev, 
„Poveste despre o sportivă sovi
etică", de Evghenii 
„Mereu înainte", de 
ski și altele. Din 
cărți se detașează 
goare minunatele 
sportivilor sovietici • 
în pregătire, atitudinea 
șească față de colegii din colec
tiv și față de adversarul din în* 
trecere, preocuparea de a-și ridir 
ca necontenit nivelul profesional 
și cel cultural, adînca dragoste 
față de oameni și fată de muncă 
lor, patriotismul lor fierbinte.

Citind cu atenție aceste cărți, 
sportivii noștri vor desprinde din 
de învățăminte neasemuit de pre* 
țioase, care le vor fi de mare a* 
jutor nu numai în activitatea lor 
sportivă, dar și în felurite 
jurări din viață. Și atunci, 
vor gîndi și ei ca Nikolai 
lev despre una din cărțile 
„Iată un manual de bărbăție".

*S. BONIFACIO

ERATA
In articolul „Competițiile de 

mase — izvor de noi elemente 
talentate" apărut în nr. 2451 al 
ziarului nostru de marți 6 iu
lie a.c. este citat printre sportivii

Simonov, 
Boris Raev- 

toate acest» 
cu multă vl- 
trăsături ale 
perseverența 

tovără

irr.pre-: 
poate, 
Koro- 
cititeî

ce frunte și numele atlete5 Ale
xandra Sicoe.

Intrucît comportarea ei tn ul
tima vreme nu corespunde a- 
cestui calificativ facem cuvenit i 
rectificare.

După ce mi-am întocmit plani
ficarea pe timpul aspiranturii la 
Moscova, candidatul în științe Mi
hail L. Ukran, conducătorul meu 
științific, mi-a spus :

„Trebuie să-ți alegi tema de di- 
zertație. Problema pe care urmează 
s-o tratezi trebuie să fie actuală și 
să contribuie la progresul gimnas
ticii în general, dar în special la 
progresul gimnasticii din țara du- 
mitale".

Au trecut 6 luni de ședere la 
Moscova. In acest timp am studiat 
în biblioteci, am cercetat chinogra- 
mele și am urmărit antrenamentele 
celor r;ii buni gimnaști, alături de 
care, adesea, m-am antrenat și eu. 

I Pe măsură ce trecea timpul, îmi 
I apărea tot mai clar în minte su

biectul lucrării de dizertație. El 
i va trata despre ceea ce este mai 

:i caracteristic în munca gimnaștilor 
, sovietici, despre ceea ce constituie 

chezășia succeselor acestor cam
pioni olimpici și mondiali. După 
6. luni i-am spus îndrumătorului 
meu științific: „Vreau să scriu 
despre felul de lucru al gimnaștilor 
d-voastră, cu totul neobișnuit, a- 
tii pentru antrenorii, cit și pentru 
gimnaștii noștri. Vreau să scriu 
despre eforturile intense pe care le 
aplică gimnaștii sovietici în antre
namentele lor și vreau să introduc 
acest sistem și la noi. pentru că 
este ceea ce ne lipsește mai mult".

Peste cîteva zile mi s-a confir- 
, mat, în ședință de catedră și apoi 

în consiliul științific al institutului, 
tema dizertației: „Aplicarea efor
turilor mari și maximale în antre- 

. namcntelc lotului feminin de gim- 
i nastică al R.P.R."

Pentru munca practică mi s-a 
acordat termenul de un an, din iu
nie 1953 pînă în iunie 1954, cu ur
mătoarele etape de verificare :

Etapa l-a: 6. VI—6. VIII. 1953, 
ipregătirea pentru concursul din 

- cadrul Festivalului ;
Etapa a 11-a : a) 15. IX—15. XI. 

1953, pregătirea pentru campionatul 
R.P.R. pe echipe ; b) 1. XII—20. 
XII. 1953. pregătirea pentru con
cursul internațional de la Buda
pesta ;

-

Din experiența aspiranților romini in Uniunea Sovietică

Aplicarea principiului efortului mare în antrenamentele gimnastelor ^noastre (I)
Etapa a 111-a: 10. I.—10. IV. 

1954, pregătirea pentru concursul 
de' la Budapesta și pentru campio
natele individuale ale R.P.R.;

Etapa a lV-a: 15. IV.—1. VI. 
1954, pregătirea pentru întîlnirile 
internaționale cu reprezentativele 
R.P. Bulgaria și R.P. Polone;

Etapa a V-a: 1. VI.—27. VI.

Echipa de gimnastică a R.P.R. (de la st. la dr.): T. Băiașu, .4. Pen- 
ciu, E. Vătășoiu, A. Țicu, E. Dobrovolski, E. Leuștean. A. Hoffman, 

antrenorul A. Spasz și I. Gyarfas

1954, pregătirea pentru campiona
tele mondiale de la Roma.

In fiecare din aceste etape mun
ca a decurs în felul următor :

Etapa I-a : 6. VI—6 VIII. 1953. 
pregătirea pentru concursul din 
cadrul Festivalului. A fost o eta
pă de prezentare și introducere în 
gimnastica noastră a marilor efor
turi. O etapă grea, pentru că ru
pea cu tot ceea ce era vechi — 
concepții, metode, planificare — și 

pentru că oamenii formați intr-un 
anumit fel se despart greu de con
cepțiile lor, de metodele cu care 
s-au obișnuit în cursul unei pe
rioade îndelungate de timp.

Cînd le-am vorbit pentru prima 
oară antrenorilor și gimnaștilor 
despre felul în care se antrenează 
gimnaștii sovietici, - subliniind că 

trebuie să ne antrenăm la fel dacă 
vrem să ne apropiem de nivelul 
lor, s-au ridicat glasuri : ..Cum ? 
Ca gimnaștii sovietici ? Gimnaștii 
noștri să se antreneze aproape 
zilnic la toate ap.aratele și să re
pete de 5—6 ori integral toate e- 
xercițiile ? Dar va fi cu neputință. 
O să treacă mult pină vor reuși 
așa ceva gimnaștii și gimnastele 
noastre /"

Dar nu a trecut chiar așa de 

„mult". După o lună de gradare 
sistematică a efortului, gimnaștii 
și gimnastele se antrenau după 
sistemul sovietic : la toate apara
tele și cu multe repetări.

Planurile — pe care le-am întoc
mit cu ^ajutorul conducătorului 
meu M. L. Ukran și după indica
țiile unor antrenori ai lotului 'de 
gimnastică al U.R.S.S., ca : V. M. 
Lavrușenko, maestru emerit al spor
tului, I. V. Sefer, maestră emerită 
a sportului, V. C. Iakubionok, P. 
V. Pațehin și alții — prevedeau:

Trecerea de la eforturi mici la 
eforturi mari.

a) Pe lîngă lucrul pe elemente 
și mici combinații, trecerea la re
petări integrale ;

b) Mărirea numărului de apara
te, de la 3, dintre care 2 princi
pale și unul secundar Ja 4—5 sau 
6 (individualizat) și folosirea an
trenamentelor „sistem concurs" cu 
mult (cel puțin 2 luni) înaintea da
tei concursului.

c) Mă,rirea timpului de antrena
ment pînă la 4—4'/2 ore.

Etapa a II-a: a) 15. IX.— 15. 
XI. 1953. Pregătire în subcentrul 
de antrenament de la București, 
organizat în vederea campionatelor 
R.P.R., cu gimnastele asociației Di
namo și cu cele dt la Știința I.C.F. 
b) 1. XII—20. XII. 1953. Tabăra 
de pregătire pentru concursul de 
la Budapesta.

a) Rezultatele bune obținute în 
concursul desfășurat în timpul 
Festivalului ne-au confirmat din 
plin eficacitatea metodei eforturi
lor mari. Sprijiniți pe aceste rezul
tate și pe un control medical pe
riodic, am întocmit, cu tovarășa 
antrenoare Livia Costa, planifica
rea axată pe principiul marilor 
eforturi. Planificarea prevedea : 5 
antrenamente pe săptamînă, din 
care 4 (luni, marți, joi și vineri) 

cu desfășurare normală, iar unul 
(miercuri) de completare; lucru la 
toate aparatele (6, 7 aparate), bară 
fixă, bîrriă, paralele, sol, sărituri, 
aparat portativ și acrobatică (lua
tă ca un aparat distinct) ; antre
namentul se încheia cu un program 
de dezvoltare generală, avind du
rata de 30 minute.

In perioada de învățare, gim
nastele repetau de 20—-2t> de ori 
elementele noi care trebuiau însu
șite. In perioada precompetițicnală 
s-a ajuns la 6 repetări ale exerciții- 
lor în mod integral, folosind u-se, 
totodată, și execuțiile succesive 
(un exercițiu executat de două ori 
fără pauză).

Paralel cu noi și în același scop, 
s-au desfășurat antrenamentele din 
tabăra de la Sighișoara în care se. 
aflau gimnastele fruntașe ale tutu
ror celorlalte asociații. Rezultatele 
acestora au fost cu mult inferioare 
celor obținute de gimnastele din 
subcentrul de la București, deoa
rece la Sighișoara nu a fost folo- 
sit principiul antrenamentelor de! 
mare intensitate.

Iată cîteva din aceste rezultate:
— Gimnastele din subcentrul de 

la București au ocupat primele 5 
locuri pe țară. Prima clasată din 
subcentrul de la Sighișoara.- Stela 
Perin a ocupat abia locul VI,

— Gimnastele din snhcentrul 
București au ocupat primele trei 
locuri la fiecare aparat, exccptînd 
locul I la sol și sărituri,'ocupat de 
Stela Perin.

— Echipa de fete Dinamo, care 
s-a antrenat în subcentrul de ta 
București, a obținut locul I cu un 
avans de 111,62 puncte față de e- 
chipa campioană a anului prece
dent, Metalul Cluj, care s-a antre
nat la subcentrul Sighișoara.

P. DUNGACIU
Aspirant la Institutul central 

de cultură fizica „I V»-
Stalin" din Moscova
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Cile greutăți nu întîmpini pînă să ajungi în vîrf. să te poți bu
cura de priveliștea minunată ce se ojeră privirii.

Grupul din fotografia noastră a ajuns în vîrful muntelui Ghiur- 
ghlului, unde zăpada încă mai stăpînește înălțimile.

I ZILE DE ODIHNĂ LA SOVATA

Pe marginea jocurilor susținute 
de reprezentativele noastre de volei in Uniunea Sovietică

Turneul întreprins de curînd în 
Uniunea Sovietică de echipele re
prezentative de volei ale țării noa
stre a constituit pentru noi un 
nou și minunat prilej de a învăța 
din măiestria neîntrecută a spor
tivilor sovietici. In tot timpul vi
zitei sale în Uniunea Sovietică 
delegația sportivilor romîni s-a 

bucurat de o atenție deosebită din 
partea oamenilor sovietici.

Reprezentanții noștri, în special 
băieții, au dovedit o formă bună 
și in cele trei meciuri jucate îm
potriva reprezentativei Uniunii So
vietice ei au opus o dîrză rezis
tență, reușind, de multe ori, să 
pună la grea încercare echipa so
vietică. Știm cu toții că echipa 
U.R.S.S. este cea mai bună din 
lume, că ea este formată dintr-un 
lot de jucători deșo valoare teh
nică foarte ridicată, că are o coeziu
ne desăvîrșită, reușind să realizeze 
combinații de o înaltă măiestrie, 
«tacuri fulgerătoare, blocaje reu
șite, mingi „Imposibile" respinse 
de pe fundul terenului, servicii foar
te puternice și că nu are momente 
de slăbiciune (aceasta datorîndu-se 
nu numai pregătirii tehnice a ju
cătorilor, ci și înaltei lor pregătiri 
morale și de voință). Toate aceste 
caracteristici ale voleibaliștilor so
vietici trebuie să servească și de 
•ci înainte drept necontenit exem
plu jucătorilor noștri.

Echipa noastră masculină a pro
gresat considerabil în ultima vre
me (părere exprimată, de altfel, și 
de maestrul emerit al sportului 
Eimenov), Progresul echipei 

noastre constă în îmbunătă
țirea jocului de atac, atît în ceea 
ce privește forța loviturilor, cit 
și prin faptul că absolut toți oa
menii echipei sînt realizatori de 
puncte, prin atac din pas direct, 
prin blocaje greu penetrabile, prin 
mingi plasate ; de asemenea, jocul 
de pe fundul terenului s-a îmbu
nătățit mult, reușindu-se de nenu
mărate ori să se „scoată" mingi 
foarte grele.

In cele patru jocuri susținute, 
echipa noastră a fost alcătuită din 
următorul lot: Roman, Nicolau, 
Claici, Șușelescu, Mihăilescu, Mu- 
șat, Teodorescu, Apostol, Tănă- 
sescu, Răducanu, Medianu. Cele 
trei meciuri susținute la Moscova 
cu reprezentativa Uniunii Sovie
tice au dat loc la jocuri foarte dis
putate. Victoria le-a revenit sovie
ticilor, în două jocuri cu 3—1 și 
tntr-unul cu 3—2. Ambele echipe 
s-au întrebuințat la maximum, reu
șind să realizeze faze foarte spec
taculoase, schimburi de mingi cu 
lovituri puternice, atacul schimbin- 
du-se în aceeași fază de mai multe 
ori, dintr-o parte în alta a plasei. 
Cel mai „tare" din cele trei me
ciuri a fost ultimul. Cheia victoriei 
a constituit-o setul al treilea, în 
care de la scorul 13—13 serviciul 
s-a „plimbat" cînd la o echipă cînd 
la cealaltă, voleibaliștii sovietici 
cîștigînd la capătul unei întreceri 
aeerbe. In această partidă s-au 
remarcat în mod deosebit Nicolau, 
care s-a comportat fără greșală 
atît în atac cît și în apărare, Claici, 
care are însă . unele momente de 
slăbiciune, Mușat, care s-a dovedit 
un bun organizator de joc.. Șușe
lescu nu are suficientă forță în 
loviturile de atac, dar a reușit 
să realizeze multe puncte prin 
•lingi plasate; Roman nu a fost 

in formă prea bună, atacul lui 
neavînd suficientă eficacitate f-ață 
de blocajele echipelor sovietice; 
Apostol a fost puțin întrebuințat, 
dar atunci cînd a jucat a dat sa
tisfacție. Mai slab s-au comportat 
jucătorii noștri la Kiev, unde — 
în urma unei călătorii grele cu a- 
vionul —. nu au jucat pe măsura 
posibilităților lor.

Cu tot progresul făcut, echipa 
noastră masculină mai prezintă u- 
nele deficiențe, care vor putea fi 
îndepărtate în urma unei munci 
serioase. Nu există suficientă coezi
une între jucători, iar echipa are 
momente de cădere bruscă și se 
repune foarte greu pe picioare. Se 
remarcă de multe ori o lipsă de 
concentrare, existînd, de asemenea, 
un decalaj prea mare între o fază 
și alta (reprezentativa noastră reu
șește faze extraordinare, pentru ca 
îndată după aceea să facă greșeli 
copilărești).

Echipa Uniunii Sovietice a fost 
superioară, atît în jocul de atac 
(toate jucătoarele atacă în forță 
și sînt greu de blocat), cît și în 
jocul de pe fundul terenului, unde 
rar găsești o porțiune de teren ne
acoperită. Singura noastră jucătoare 
care a reușit să realizeze puncte 
multe a fost Doina Corbeanu, care, 
atacînd în forță și plasat, Ie-a 
surprins de multe * ori pe jucă
toarele sovietice. In ultimul joc și 
Rodica Sădeanu a atacat mai în 
forță și mai eficace. Celelalte repre
zentante ale noastre nu atacă su
ficient de puternic, astfel că nu le 
pot pune în dificultate pe jucă
toarele sovietice. Natalia Todo- 
rovski a reușit, uneori, să reali
zeze puncte prețioase, dar prin 
mingi plasate. Adriana Honet a 
făcut puncte din servicii puternice, 
dar în jocul de cîmp a comis mul
te greșeli. Cornelia Timoșanu a 
jucat puțin emoționată de faptul 
că ara pentru prima oară titulară 
în echipă. Celelalte jucătoare, Co- 
man, Popovici și Marcu, care au 
fost întrebuințate cu schimbul, nu 
au încă o valoare tehnică destul 
de ridicată și nici experiența jocu
rilor internaționale.

Deficiența principală a echipei 
noastre feminine o constituie lipsa 
de coeziune. De asemenea, echipa 
este slabă în jocul de apărare, ad
versarul realizînd cele mai multe 
puncte prin atacuri în special în 
spatele centrului doi O altă defi
ciență care se remarcă în jocul 
echipei feminine este neorganizarea 
jocului în teren. Cu toate aceste 
deficiențe, jucătoarele noastre au 
reușit, datorită spiritului de luptă 
de care sînt însuflețite, să obțină 
o victorie binemeritată în fața re
prezentativei Ucrainei.

Din cele arătate mai sus, reiese 
clar că echipele noastre de volei 
mai au încă o serie de lipsuri care 
trebuie eliminate ; dar se vede, de 
asemenea, că ele au înregistrat un 
progres simțjtor și că pot fi con
siderate printre fruntașele vo
leiului mondial. Din întîlni- 
rile susținute recent în Uniunea 
Sovietică, jucătorii noștri au în
vățat o mulțime de lucruri noi, 
pe care urmează să le pună în 
aplicare cu ocazia întîlnirii cu 
reprezentativa R.P. Ungară, ca și 
cu prilejul celorlalte întîlniri in
ternaționale din anul acesta.

ANGELICA RQZEANU 
maestră emerită a sportului

E minunat să ai un tovarăș de 
drum ca Gheorghe Pândele. Să-l 
asculți cum povestește despre fot
baliștii echipei metalurgiștilor din 
orășelul în care muncește el, să 
afli de la el cum „merge", de la 
o etapă la alta, echipa din Cîm- 
pia Turzii...

Dar mai entuziast ne-a vorbit 
Gheorghe Pândele despre Sovata, 
stațiunea către care ne îndrep
tam. Ca unul care a cunoscut a- 
ceste locuri, el ni le-a zugrăvit în 
amănunt, vorbindu-ne de aseme
nea și de minunatele condiții care 
sînt create celor ce vin aici la 
odihnă.

Am ajuns la Sărățeni, ultima 
stație înainte de Sovata. Pentru 
a cincea oară, trenul a trecut 
peste Tîrnava Mică. De la Blaj și 
pînă aici, ea ne-a ținut tovărășie, 
cînd pe o parte, cînd pe cealal
tă. Apa ei, de asta dată mult 
mai limpede, se aruncă vijelioasă 
printre pietricelele ce-i pun stavi
lă. Sus. în vîrf de munte, se ză
resc primele așezări; am ajuns la 
Sovata...

E liniște astăzi. Crestele mun- 
țtlor sînt acoperite de puful cenu- 

* șiu al norilor. Din cînd în cînd, 
picături mici de ploaie se abat pe 
pămînt și atunci aleea rămîne 
din nou goală. Azi nu este timp 
de plimbare, nici nu poți face an
trenament la volei, și nici să por
nești în excursie. Majoritatea ce
lor aflați la odihnă s-au retras

Finalele campionatului 
republican de lupte 
la juniori incep azi
Incepînd de astăzi, orașul Plo- 

ești va găzdui campionatul re
publican de lupte la juniori. Din 
toate regiunile tării au pornit 
să se întreacă cei mai buni ju
niori la această disciplină, ur- 
mînd ca din zecile de meciuri, 
care se vor desfășura de-a lun
gul a patru zile de concurs, să 
fie desemnați cei 12 purtători ai 
tricourilor de campioni ai țării.

Este, fără îndoială, un eveni
ment deosebit pentru acest sport 
și, în special pentru juniori, că
tre care sînt îndreptate astăzi 
privirile tuturor. De aceea, i s-a 
acordat și atenția cuvenită de 
către Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport, care a organizat 
finalele acestei întreceri și a pus 
la dispoziția concurenților cele 
mai bune condiții de întrecere.

Pentru ca întrecerea să se 
bucure de un succes desăvîrșit, 
este de așteptat însă ca, pe lin
gă aceste condiții organizatori
ce, și concurenții să se prezinte 
cu o bună pregătire și să facă 
tot ce le este posibil pentru a 
da concursului un caracter săr
bătoresc.

Dat fiind numărul mare de 
coucurenți, s-a luat măsura ca 
întrecerile să aibă loc pe două 
saltele. Arbitrajul va fi făcut de 
cei mai buni arbitri din țară, iar 
semnalizarea rezultatelor va fi 
făcută electric.

ZIARUL AJUT A...
Luna trecută, ziarul nostru 

a publicat un articol de fond 
în legătură cu aeromodelismul 
In acest articol era criticată a- 
titudinea formalistă adoptată de 
Aeroclubul Central față de pro
blema popularizării și dezvol
tării aeromodelismului, una din 
cele mai interesante discipline 
din sporturile aviatice. Iniția
tiva publicării unui asemenea 
material s-a dovedit a fi un 
„semnal de alarmă" dat la 
timpul potrivit și ea a dus la 
temeinice analize în fiecare cerc 
de aeromodelism, în fiecare co
lectiv de muncă al tinerilor 
constructori de aeromodele. Unii 
dintre aceștia ne-au trimis o 
mulțime de corespondențe, prin 
care aduc mulțumiri ziarului 
și își iau angajamentul de a 
munci cu mai mult spor, cu 
mai mult elan în viitoarea lor 
activitate. O asemenea scrisoare 
am primit și din partea aero- 
modeliștilor din orașul și re
giunea Arad.

Iată-i cuprinsul :
„Aeromodeliștii încadrați în 

cercul de aviație „Al. Meresiev" 

pe terasa ciutului muncitoresc. Se 
spune că a venit din București un 
student, pe nume L. Hartwer, 
care va da sus în sală un simul
tan de șah la 12 table. Și, cum 
printre ei se află mulți pasionați 
ai șahului, în curînd mesele au 
fost ocupate. Prima mutare o fa
ce la masa din colț arhitectul 
Fere. Simultanul dat de studen
tul de la Conservatorul de stat 
„Ciprian Porumbescu" din Bucu
rești a început. Deci, e nevoie de 
liniște...

Pe terasă a început încă de Ia 
ora 10 un campionat de tenis de 
masă. Iau parte cei mai talentați 
jucători care s-au remarcat în 
cursul partidelor amicale. Așa 
sînt bobinatorul Marius Pasăre 
de la Electroputere din Craiova 
și doctorul Klein din Cluj. Ei 
sînt considerați cei mai buni, 
deci disputa cea mai interesantă 
va fi- întîlnirea de simplu: dr. 
Klein—Marius Pasăre. Cine va 
învinge? Doctorul din Cluj sau 
bobinatorul din Craiova? E greu 
de spus. Va decide finala...

In jurul Sovatei sînt foarte 
multe lucruri interesante de vă
zut. Deseori, turiștii se îndreaptă 
către crescătoria de păstrăvi, ca
re se află la numai 5 km. depăr
tare, sau spre vîrfurile muntelui 
Ghiurghiului. Săpăămîna trecută 
150 dintre ei au urcat pînă la 
1570 m. pe vîrful Cereșniș...

...La Sovata am întîlnit și jucă

Campionatele de gmnast'că ale Capitalei 
au permis afirmarea multor elemente tinere

In acest an, campionatele de 
gimnastică ale Capitalei s-au 
desfășurat ca o adevărată com
petiție de mase, organizată cu 
grijă, în trei etape (două de se
lecționare și una finală) și la ca
re au fost invitate toate asociați
ile. Rezultatele n-au întîrziat să 
se arate. In primul rînd, s-a în
registrat o participare destul de 
numeroasă: la prima etapă s-au 
prezentat 180 de gimnaști și gim
naste.

De asemenea, este îmbucurător 
faptul că aceste campionate au 
permis afirmarea unei serii în
tregi de tinere talente, ca junioa
rele M. Tilea (Rezervele de mun
că), L. Steinberg (Progresul) și 
juniorii Gh. Cristea (Școala spor
tivă de elevi) și Ion Gheorghe 
(Progresul F. B.). In cadrul 
categoriei a IH-a s-au impus I. 
Păsărin, (FL roșie), A. Saftoriu,
V. Pop și H. Guttman (toți de 
la Voința T. C.), T. Drăgan (Șc. 
sportivă), T. Bălan și T. Bădună 
(T. Dinamovist). In proba femi
nină, cele mai bune comportări 
le-au avut B. Lupu și D. Grigore 
(ambele de la Știința I.C.F.).

Trecînd la concurenții din ca 
tegoria a II-a, trebuie să sublini
em, în primul rînd. performanța 
tînărului Kuno Knopp (FL roșie), 
care a devenit campion al cate
goriei cu un total de 53,80 p. din 
60 posibile. Alături de acesta, 
s-au mai impus M. Bădulescu, D. 
Ionescu (ambii de la T. Dinamo
vist), T_. Marin (Locomotiva)' și 
P. Damian (Fl. roșie).

Dintre gimnaștii care au luptat 
pentru titlul de campion la cate
goria I-a s-a detașat N. Covaci 
(T. Dinamovist), element capabil

salută cu multă bucurie apari
ția articolului de fond în. le
gătură cu aeromodelismul. Față 
de cele sezisate în acest articol, 
noi ne-am întîlnit în cadrul 
unei ședințe de analiză la cen
trul experimental de aeromodele 
„Aurel Vlaicu", în cadrul căreia 
s-au luat următoarele măsuri:

1. Avind în vedere folosul pe 
care-l aduc competițiile în ridi
carea nivelului tehnic și de con
strucție al aeromodeliștilor noș
tri, centrul experimental de aero
modele „Aurel Vlaicu" din Arad 
provoacă și invită cercurile de 
aeromodele din Cluj și Tg. Mu
reș la un concurs triunghiu
lar de aeromodele. Concursul 
va cuprinde întîlniri la pro
bele planoare, propulsoare și 
motomodele, urmînd ca întrece
rile să se desfășoare succesiv 
în fiecare oraș la una din pro
bele respective. Concursul va fi 
dotat cu „Cupa Aurel Vlaicu". 
iar ultima fază a competiției 
va avea loc la Orăștie, locul de 
unde a zburat Aurel Vlaicu cu 
primul său avion de demonstra
ție.

torii echipei de fotbal Avîntul din 
Reghin. Sosiseră cu o zi înainte, 
de la Tg. Mureș, unde au susți
nut o întîlnire amicală în noc
turnă cu Locomotiva. Rezultatul, 
1-3, nu i-a descurajat. Sînt cu to
ții veseli, bine dispuși E așa de 
frumos la Sovata! Vor face baie, 
vor urca pe munți, se vor odih
ni... Ioșca Baric stoperul, Vasi- 
!e Sotir, care a înscris la Tg. 
Mureș golul de „onoare" al echi
pei, Nicolae Bivola, Ion Catană 
și Soni Katona au format un grup 
și au plecat la ștrand. Dar, îna
inte de baie, e binevenit un ușor 
antrenament. Au coborît, deci, pe 
terenul din marginea lacului si 
acolo au „încins" puțin mingea...

Fotbaliștii de la Reghin au-ve
nit la odihnă. Dar fotbalul e un 
sport pe gustul fiecăruia. Deci, a 
nevoie de o partidă amicală. Și a 
greu să găsești un adversar pu
ternic. Să joace cu cei veniți la 
odihnă? Ar fi o soluție.. Totuși, 
mai bine să joace cu echina din 
localitate, cu Avîntul Sovata. 
Propunerea a fost făcută jucăto
rilor de la Avîntul și sîmbătă, pa 
terenul din stațiune, va avea loc 
o întîlnire interesantă ; Avîntul 
Reghin — M-întul Sovata. Va fl 
un meci de fotbal la care vor a- 
sista spectatori din toate colțu
rile țării...

. PETRE MIMAI

de rezultate și mai bune dacă tș< 
va ameliora rezistența. Bine a 
lucrat și tînărul N. Ștefănescu 
(S.M.T.C.F.). El trebuie să-și li
chideze însă lipsurile pe care la 
are în controlul asupra mișcări
lor. Gh. Dupleac (Fl. roșie), deși 
debuta cu acest prilej în catego
ria I-a, a obținut un rezultat sa
tisfăcător. In întrecerea gimnas
telor din prima categorie, atît 
Silvia Tcaciuc, cît și Ana Roșa 
și-au executat exercițiile la un ni
vel mulțumitor, lăsînd să se în
trevadă că vor putea ajunge la 
rezultate mai bune dacă vor lu
cra asupra coordonării mișcărilor 
și dezvoltării forței.

Trebuie arătat că nu toate r- 
sociațiile au răspuns invitației 
comisiei orășenești de a participa 
la aceste campionate. Flamura 
roșie, de exemplu, a prezentat un 
număr destul de mare de gim
naști. dar nu a avut nici o con
curentă în această competiție. In 
schimb, asociația Știința a pre
zentat numai gimnaste, cu toate că 
are și gimnaști bine pregătiți. Cu 
totul nejuștificată este atitudinea 
asociației Constructorul, care, deși 
are o sală bine dotată și o seria 
de elemente pregătite (N. Vîntu- 
rici, Mona Iacobescu și alții), n-a 
fost de loc reprezentată la cam
pionate.

Constructorul, ca și celelalte a- 
sociații de altfel, trebuie să se o- 
cupe cu mai multă atenție de co
lectivele sale din București, pen
tru ca acestea să ducă o muncă 
temeinică în direcția dezvoltării 
gimnasticii și a ridicării ei la un 
nivel din ce în ce mai înalt.

I. KAUFMAN 
corespondent

2. In cinstea zilei de „23 Au
gust", centrul nostru experi
mental cheamă la întrecere prin 
corespondență toate cercurile 
de aeromodelism din (ară, re
gulamentul urmînd a fi difuzat 
ulterior.

3. Ne luăm angajamentul față 
de ziarul „Sportul popular" să 
formăm un puternic colectiv de 
corespondenți, care să trimită 
neîncetat cît mai multe mate
riale cu aspecte și preocupări 
din activitatea noastrji de zi 
cu zi".

Aeromodeliștii din cercul 
„Al. Meresiev"

Acestea au fost cele mai im
portante puncte din scrisoarea 
trimisă de constructorii de aero
modele din orașul și regiunea 
Arad

Tinerii care se îndeletnicesc 
cu aeromodelismul în orice par
te a țării ne pot trimite și el 
scrisori • în care să se oglin
dească frînturi și aspecte din 
viata și activitatea lor.

De fiecare dată, ziarul nostru 
se va strădui să le acorde 
spații.



Campionatul republican de canotaj -juniori
întrecerile din Capitală

Pe lacul Herăstrău s-au disputat 
duminică dimineața întrecerile fazei 
de zonă a campionatului republican 
de canotaj juniori, la care au parti
cipat sportivii din Capitală. în
trecerile s-au. bucurat de un frumos 
succes, atît în ceea ce privește or
ganizarea (care a corespuns pe de
plin), cît și în ceea ce privește par
ticiparea și nivelul tehnic al dispu
telor. Participarea a fost destul jje 
largă, încele 13 probe întrecîndu-se 
137 de canotori. In ceea ce pri
vește mobilizarea concurenților. s-a 
remarcat —- la probele de schit — 
asociația Metalul, care a prezentat 
cei mai mulți concurenți. O parti
cipare numerică importantă au avut 
și asociațiile Tînărul dinamovist și 
Progresul. *

Din păcate, însă, și la acest con
curs s-a remarcat lipsa de la start 
a elementului feminin. Numai 25 
de concurente au fost prezente la 
startul întrecerilor, ceea ce repre
zintă o cifră nesatisfăcătoare. La 
probele de schif 4-4-1 și 8+1 de 
exemplu, numai Metalul a prezentat 
la start cîte un echipaj feminin. 
Gu toate că au juniorii Flamura 
roșie, Recolta, Știința nu i-au pre
zentat. Unele asociații au acordat 
atenție, fie numai schitului, fie nu
mai caiacului sau canoei. Este ca

Â luat sfîrșit campionatul de șah al Armatei 
pe anul 1954

Acum cîteva zile a luat sfîrșit 
finala campionatului de șah al 
Armatei. Desfășurată într-un cadru 
frumos, în sala de șah a Casei 
Centrale a Armatei, întrecerea fi
nală a acestei competiții, devenită 
tradițională, a prilejuit o dispută 
dîrză, la un nivel tehnic superior. 
Numeroase partide de calitate stau 
mărturie a faptului că finaliștii e- 
diției pe 1954 a campionatului mi
litar se află în sensibil progres 
față de anii trecuți.

învingătorul turneului și campion 
de șah al Armatei, pe anul 1954, 
este tînărul candidat de maestru 
E. Nacht; El a confirmat cunoscuta 
sa forță de joc, terminind concursul 
neînvins și făcînd doar trei re
mize (cu Macarie, Teodorescu și 
Buiculescu). Nacht a totalizat 15'/i 
puncte din 17 partide.

Pe locul doi s-a clasat campio
nul militar de anul trecut, E. Ma
carie, care a acumulat 15 puncte, 
fiind și el neînvins (remize cu 
Nacht, Teodorescu, Dăianu și Po
pescu).

Intre acești doi fruntași ai cla
samentului și ceilalți competițori 
există o sensibilă diferență de 
punctaj.De remarcat că toți oei 
cinci jucători clasați pe primele 
locuri sînt șahiști tineri.

Iată clasamentul final: Nacht 
15‘/2, Macarie 15, Teodorescu 11, 
Rusu și E. Szabo lO'/a, Varzari 10, 
Butnaru 9'/2, Szilagi 8’/2, Dăianu 
și Popescu 8, Buiculescu 7'/i, Cis- 
maru, Golopența și Lupescu 7, Ra
dulescu 6’/2i Munteanu 6, Kiss 3'/2, 
Mullaler 2.

Dăm mai jos sfîrșitul unei in

Premieră alpină în Pietrele Doamnei
Cu prilejul aniversării a cinci 

ani de la apariția Hotăririi Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. 
asupra problemei stimulării și 
dezvoltării continue a culturii 
fizice și sportului, echipa de al
pinism a C.C.A. a făcut o pre
mieră alpină în Pietrele Doam
nei. Traseul ales se află pe pere
tele de Nord-Vest al ,,pietrei în- 
tîia“, cum îi spun localnicii. 
Această .piatră” are o mare 
faimă în regiune, căci mulți oa
meni din partea locului au ținut 
să ne spună că cei ce au încer
cat să o urce au căzut la cobo- 
rîre și au murit. „Numai doi 
oameni au urcat și s-au întors 
teferi — soim ei — un cioban 
și un elvețian”.

Itinerarul ales de noi duce
Ia vîrf pe un perete de circa 
80-90 m., care are o înclinație 
ce depășește verticala în cîteva 
locuri. Deși ne ajutăm de frîn- 
ghie și pitoane, urcăm destul 
de greu nrima parte, din cauza 
stîncii sfărimicioase. din care
se desprind, aproape în fiecare 
clipă bolovani meri. Treptat, 
reușim să învingem greutățile 
și ajungem la treimea traseului, 
unde sfîn-i nsfp. rmi sănătoasă. 

zul. Locomotivei, care — deși are 
un antrenor de schif — nu a pre
zentat juniori schifiști. Iar Metalul 
a prezentat schifiști numeroși, dar 
numai 3 caiaciști și nici un canoist.

Trecînd la descrierea probelor, 
trebuie să menționăm că cele mai 
spectaculoase au fost la schif sim
plu băieți (unde cei trei concurenți 
aii arătat o bună tehnică și o te
meinică pregătire), caiac 1 băieți 
și fete, caiac 2 băieți, caiac 4 bă
ieți și schif 44-1 băieți.

Iată acum rezultatele tehnice în
registrate :

Schif 4 + 1 fete: 1. Metalul 4.22.
Schif 8+1 fete : 1. Metalul 4.27.
Schif simplu fete : 1. Julieta

Boicu (Metalul) 5.30: 2. A. Golden
berg (Progresul) 5.35; 3. A. Stoe- 
nescu (Progresul).

Schif 4+1 băieți : 1. Metalul
(Bodiu, Milevschi, Ostafi, Bondor+ 
Eisele) 3.29; 2. Constructorul 3.31; 
3. Voința 3.35.

Schif 8+1 băieți: 1. Metalul 3.09;
2. Constructorul 3.17.3; 3. Metalul 
II 4.03.3.

Schif simplu băieți: 1. M. Negu- 
lici (progresul F. B.) 3.58.5; 2. V. 
Constantinescu (Voința) 4.03.2; 3. 
Radu Romulus (Progresul F. B.) 
4.09.

teresante partide cîștigată de ac
tualul campion de șah al Armatei.

CISMARU

NACHT

Jocul a continuat 16. h3 Cf6 17. 
g4 Cd7 18. Cf5 Ch4 19. C:h4 N: h4 
20. g5! (Albul folosește just poziția 
expusă a nebunului negru. La 20... 
h:g urmează 21. Dh5+ Rg8 22. 
f:g și 23. N:f7 + ) 20.. Cc5 21.N:c5 
d:c 22. Dh5 b5 (22... Ng3 23. Tf3 I) 
23. N:f7 b4 24. g:h 1 (O bună con
tinuare de atac. Pionul nu poate 
fi luat din cauza matului, iar la 
24... b:c 25. Dg6+ și 26. D:g7 
mat) 24... T:f7 25. h:g + I R:g7 26. 
Tgl + Rf8 (26... Rf6 27. De5 mat) 
27. DH8 + Re7 28. D:h4+ Tf6 29. 
Tg7+ Re6 30. Dg4+ Rd6 31. e5 
mat. O situație rară în care par
tida se termină cu un mat în 
mijlocul tablei.

Pitoanele sînt, înfipte . unele în 
altele, iar Victor Măciucă, se
cundul, abia prididește cu ma
nevra corzilor la comenzile pri
mite: „Trage albi... Slăbește ne
grul... Ține bine acum!...”

Intre timp, încep să apară nori 
negri venind dinspre Giumalău. 
Primele picături de ploaie îi 
alungă pe spectatori de la poa
lele stîncii care ne urmăreau, 
urcușul, iar primele tunete ne de
termină și pe noi să coborîm.

A doua zi, reîncepem escalada 
și ajungem destul de curînd la 
aproximativ 60 m. înălțime. Aici 
ne regrupăm pe o terasă mică 
de numai o jumătate de metru. 
Privim peretele care se înalță 
deasupra noastră: e neted ca o- 
glinda. Nici o fisură. Pornesc 
cu băgare de seamă. încercînd 
să găsesc un mijloc de a trece 
acest obstacol. Cîteva prize de 
pictor îmi ajută să cîștig înăl
țime. După o lungă cercetare, 
reușesc să bat un piton subțire 
într-o crăpătură mică, în care 
crescuseră cîteva panseluțe de 
munte. Acum sînt asigurat. Mă 
salt pînă la piton s: iată că pot 
pune mina pe platforma care se 
crqjțr'ct^ In G.S Țrj ■ î 'f, T| O-

Caiac 1 băieți: 1. Cornel Todea 
(Tînărul dinamovist) 2.17.5; 2. C. 
Luchianov (Progresul FB) 2.27.5;
3. Tudor Mironescu 2.37.5.

Caiac 1 fete : I. Ecaterina Ber- 
lescu (T. dinamovist) 2.58; 2. Vic
toria Dumitrescu (Voința) 3.02.3; 
3. Ma-rda Popescu (Tînărul dinamo
vist) 3.24.3.

Caiac 2 băieți : 1. Metalul (Ră- 
dulescu, Roman) 2.12; 2. Progresul 
FB (Stemetiu, Dajdea) 2.14.4; 3. Tî
nărul dinamovist (Taraza, Ptslaru) 
2.20.3.

Caiac 2 fete: 1. Tînărul dinamo
vist (N. Racoviță, C. Mărgineanu) 
2.45; 2. Tînărul dinamovist II; 3. 
Progresul FB.

Caiac 4 băieți: 1. Progresul FB > 
1.56; 2. Tînărul dinamovist 1.56.8; 
3. Progresul FB 2.06.8.

Canoe 2 băieți : I. Tînărul dina
movist (V. Tepordei, R. Radulescu) 
2.55; 2. Tînărul dinamovist 11; 3. 
Locomotiva.

Canoe 10+1 băieți : 1. Tînărul
dinamovist I 2.06; 2. Locomotiva
2.15; 3. Tînărul dinamovist II 2.23.

★
In zilele de 23. 24. 25 iulie se va 

desfășura în Capitală finala cam
pionatului republican de canotaj ju
niori.

Astăzi începe la Satu Mare 
campionatul republican de scrimă 

rezervat juniorilor
SATU MARE, 7 (Prin tele

fon de la trimisul nostru). — 
Campionatele republicane de 
scrimă rezervate juniorilor, care 
încep mîine dimineață în loca
litate, au stîrnit un interes deo
sebit.

Pînă ieri au sosit în locali
tate aproape toți concurenții. 
Astfel, au sosit reprezentanții 
colectivelor din București, Plo- 
ești, Cluj, Zalău, Lugoj, Timi
șoara, Tg. Mureș, Sibiu, Ora
dea, Cărei și Craiova. Nu au sosit 
participanții din Orașul Stalin 
și din Arad, aceștia fiind aș
teptați în cursul zilei de astăzi.

întrecerile se vor desfășura 
în sala „1 Mai" care poate cu
prinde un număr mare de spec
tatori.

Organizatorii au fixat tot pro
gramul concursului. Astfel, pri
mele asalturi vor avea loc as
tăzi dimineață cu începere de 
la ora 8,30, și se vor disputa 
în cadrul probei masculine de 
floretă. Se vor desfășura asal
turi în cadrul celor patru serii 
eliminatorii. Fiecare serie este 
alcătuită din cîte 7 trăgători.

Deschiderea oficială a com
petiției are loc astăzi după-a- 
miază la ora 16,30. Apoi, tră
gătorii calificați din seriile eli
minatorii de floretă bărbați tși 
vor începe asalturile în cadrul 
turneelor semifinale.

Cele 22 de trăgătoare* care 
participă la proba feminină da 
floretă vor intra în concurs vi
neri dimineață, la ora 8,30, în 
cadrul turneelor eliminatorii.

Vineri după-amiază, la ora 
16,30 se va desfășura finala 
probei de floretă bărbați.

RENATO ILIESCU

duc pe secund lîngă mine și da 
aici încolo ■ escaladăm, unul lîn
gă altul, ultima porțiune care 
ne mai desparte de vîrf. Ajun
gem așadar, amîndoi, în aceeași 
clipă, pe creasta „pietrei în- 
tîia”

Pe vîrf, găsim o cutie de me
tal, în care se aflau două file de 
hîrtie, cuprinzînd numele celor 
ce au urcat pînă aici, dar pe 
versantul vestic. Sînt opt cu to
ții, la care ne adăogăm acum și 
noi, cei doi alpinișH de la 
C.O.A., cățărați pe un trrseu 
mult mai dificil, care poate fi 
clasat la gradul IV. Luăm do
cumentele găsite pentru a le 
preda secției de turism-alpinism 
a G.C.S. și lăsăm în locul lor 
o copie, pe care o completăm eu 
următoarele:

„Astăzi, 28 iunie 1954, orele 
11,50, echipa de alpinism a 
C.C.A., compusă din Cristea E- 
milian și Măciucă Victor, a reu
șit să escaladeze vîrful principal 
al Pietrelor Doamnei, pe un nou 
traseu alpin, situat r>» '—’■nantnl 
nord-vestic al v’+itl"'

E. CRISTEA
antrenor de' + -■ ’ «m al

c.r.A.

Patru echipaje feminine de dublu — cu vlsle, in 
întrecere pe apele Snagovului

După 13 etape ale turului 
categoriei B seria a II-a

Timp de peste trei luni, cît s-au 
desfășurat cele 13 etape, întrece
rea pentru locurile fruntașe a evi
dențiat două formații : Avîntul Re
ghin și Flacăra Mediaș. Acestea 
au mers aproape tot timpul „cot la 
cot" pentru cucerirea primului loc. 
Deși Avîntul a condus la un moment 
dat cu un punct, apoi cu două în 
lața echipei medieșene, „sprintul 
final" a dat cîștig de cauză ulti
mei, care conduce acum, la sfîrși
tul turului, cu un punct avans.

Fără îndoială că Flacăra Me
diaș s-a dovedit o echipă constan
tă și acest lucru este arătat de 
celd șapte victorii obținute, față de 
numai trei meciuri nule și două 
jocuri pierdute. Pe teren propriu, 
această echipă n-a pierdut nici 
un meci, iar în deplasare a cîști- 
gat și a pierdut cîte două jocuri, 
terminind la egalitate alte trei 
partide. Numai Avîntul Reghin și 
Locomotiva Oradea, jucînd pe te
ren propriu, au obținut cîte două 
puncte în jocurile susținute cu 
fruntașa clasamentului.

Trebuie să dedicăm un capitol 
special victoriilor obținute de Fla
căra Mediaș. Și iată de ce: ma
rea majoritate a acestor victorii au 
fost cucerite la scoruri minime. 
Numai două jocuri fac excepție: 
victoriile obținute în jocurile cu 
Metalul Baia Mare (3—0) și cu 
Metalul Oradea (2—0) 1 Celelalte 
cinci victorii au indicat, toate, a- 
celași scor; 1—0! Desigur că o 
victorie cu 1—0 nu este destul de 
concludentă, chiar și atunci cînd 
echipa învingătoare manifestă o 
netă superioritate teritorială, pen
tru că, în asemenea cazuri, iese 
în evidență slaba putere de con
cretizare a atacanților. Acest lucru 
se reflectă în golaverajul echipei 
medieșene, care a înscris numai 
14 goluri în 12 jocuri. Extrem de 
puțin pentru o echipă eu veleități 
pentru categoria A, cum este Fla
căra Mediaș 1 Faptul că nu a pri
mit decît șase goluri în aceste me
ciuri, nu trebuie să o „încînte" 
fiindcă este suficientă o singură 
înfrîngere pentru a da peste cap 
coeficientul, care, momentan, este 
pozitiv: 2,30. Jucătorii de la Me
diaș nu trebuie să uite că apăra
rea cea mai bună este atacul și că 
superioritatea unei echipe este o- 
glindită prin golurile înscrise.:. 
De aceea, se impune ca înain
tașii Orosz, Langa, Sarlea și 
ceilalți să-și îmbogățească pute
rea de pătrundere, șutul la poartă, 
într-un cuvînt să învețe să în
scrie goluri.

O adevărată surpriză a consti
tuit-o comportarea echipei Avîntul 
Reghin. Aceasta a obținut șase 
victorii, dintre care semnificative 
sînt acelea obținute în meciurile 
cu Locomotiva Oradea (5—1), 
Flacăra Mediaș (1—0) și Con
structorul Arad (2—0). Caracte
ristica acestei echipe este elanul, 
puterea de luptă a jucătorilor, ar
me care au suplinit uneori tehnica 
individuală. Cu toate acestea, Avîn
tul s-a menținut aproape tot timpul 
în fruntea clasamentului, „înecîn- 
du-se la mal" în ultimele două e- 
tape, cînd a pierdut concludent la 
Metalul Baia Mare (0—1) și apoi 
la Locomotiva Arad cu 0—3. An
trenorul A. Schwartz va trebui să 
pregătească bine echipa pentru 
jocurile din retur, cînd ea va sus
ține cete mai grele partide în de
plasare. Trebuie să dispară, în 
primul rînd, acea diferență vizi
bilă care există între elanul re
marcabil al întregii echipe și mo
desta pregătire tehnică a jucăto
rilor.

Dintre ecmpeie recent promo
vate. numai una singură — Fla
mura roșie Cluj — a' reușit o com
portare frumoasă. Ea ocupă locul

al patrulea, in urma celor cinci 
victorii și trei meciuri nule. Ecu pa 
are o linie de atac eficace, reu
șind să înscrie cete mai multe go
luri (18), prin Kallo (6), Ma or 
și Munteanu (cîte 4), Ioanovici 

* (2), Iovan și Vereș. Lipsa cea mai 
mare a echipei o constituie lonna 
inconstantă a jucătorilor, care, 
după ce au făcut o partidă bună, 
au deziluzionat prin jocul lor slab.

Pentru mulți, comportarea reni- 
pei Constructorul Arad a consti
tuit o adevărată enigmă. Cum se 
explică faptul că o asemenea echipă 
cu jucători de certă valoare — 
Vass, Carpineț, Reinhardt, Po
pescu și alții — să ocupe numai 
locul 9 în clasament, după ce în 
primele etape se găsea pe primele 
locuri, în urma celor șase victorii 
obținute în șapte meciuri ? Expli
cația trebuie căutată în primul rînd 
în faptul că arădanii și-au sub
estimat deseori adversarii, jucînd 
fără elan. Credem că antrenorul 
echipei, Reinhardt, este de acord 
că echipa nu poate obține succese 
dacă jucătorilor le lipsește elanul, 
combativitatea, dorința de a în
vinge.

Dinamo 6 București, ultima cla
sată, a avut o comnortare în ge
neral slabă. E adevărat, a obți
nut succese frumoase in prima și 
ultima etapă (cu Locomotiva Ora
dea 2—0 și Flamura roșie Cluj 
2—1), dar în restul partidelor nu 
a mai cucerit decît două victorii. 
La această echipă există o dife
rență mare între pregătirea jucă
torilor din apărare, (care sînt 
slabi) și cei din atac. Așa ’se ex
plică înfrîngerile la scor, suferite 
pe teren propriu cu Constructorul 
Arad și Minerul Lupeni (1—4) cît 
și înfrîngerile la limită din celelalte 
partide. In orice caz, prin întărirea 
apărării, Dinamo poate să aspire 
în retur la un joc mai bun, cu atît 
mai mult cu cît în prezent nu o 
despart decît două puncte de cea 
de a 9-a clasată

★

Ineficacitatea liniilor de atac, ca 
o caracteristică generală a echipelor, 
poate fi dovedită prin multe exem
ple. Cete mai concludente sînt nu
mărul mic de goluri (170) înscrisese 
în cete 78 de jocuri dintre care 27 
s-au terminat cu rezultatul de 1-0!

Locomotiva Arad. Constructorul 
Arad au marcat numai 11 golun. 
Progresul Satu Mare 9, Metalul 
Oradea 7, etc. Ineficacitatea liniilor 
de atac este demonstrată și de fap
tul că înaintașii marchează foarte 
puține goluri. Numai trei jucătorii 
au înscris 6 goluri: Kallo, (Fla
mura roșie Cluj), Szabo (Min. Lu
peni) și Vrcan (Met. Reșița) — 
care sînt de altfel golgeterii ac
riei. Pe de altă parte, afirmația 
că înaintările sînt ineficace este 
dovedită și de numărul foarte mic 
de goluri primite de echipe. Toate 
echipele, cu excepția lui Dinamo 6 
și Locomotiva Oradea, nu au pri
mit decît un număr de goluri si
tuat între 6—14. Ar fi inexact să 
spunem că s-au marcat goluri pu
ține pentru că apărările sînt foarte 
bune. Adevărul este totuși că a- 
părările sînt ceva mai bune decît 
înaintările, pentru că ata- 
canții celor 13 echipe nu fructifică 
situațiile cele mai bune de a 
marca, pierzîndu-se în fata porții 
în combinații inutile, și, firește, că 
in aceste cazuri sarcina, apără
torilor este mult ușurată.

Antrenorii tuturor echipelor tre
buie să pună un accent deosebit 
în căutarea unor scheme tactice 
care să dea cel mai bun randa
ment : acțiuni simple, în viteză. 

1 utilizarea schimburilor de locuri ți 
m special precizie <u urilor la 
poartă. ION OCHSENFELD

punctaj.De


1

Despre performantele și organizarea 
campionatelor școlare de atletism

Din 1950, cînd au fost introduse 
pentru prima .oară, campionatele 
republicane școlare au angrenat an 
de an tot mai mulți elevi în diferi
tele discipline sportive care au 
"lost organizate. Odată cu creșterea 
numărului celor care au fost atrași 
în aceste întreceri, a crescut și ni
velul performantelor sportive.

Anul acesta, etapele finale — o 
'adevărată sărbătoare a tineretului 
școlar — au mobilizat tineri din 
cele mai îndepărtate coifuri ale fă
lii, care și-au disputat întîietătea la 
atletism, gimnastică, jocuri sportive.

'n acest an, campionatul care a 
întrunit cel mai mare număr de 
concurenți într-o etapă finală, re
publicană, a fost cel de at'letistji.

Făcînd un bilanț al rezultatelor 
din aceste două zile de concurs și 
comparîndu-le cu cele de anul tre
cut, constatăm că au fost înregis
trate progrese însemnate la o serie 
de probe. Mai mulți dintre concu- 
renții finaliști ai întrecerilor din a- 
nu!1953 au obținut în acest an per
formanțe superioare. Astfel, loi 
Cri stea de la Piatra Neamț^ a reu
șit să arunce greutatea în întrece
rile din acest an la 15,46 m., față 
de cei 14,87 m. cît a realizat anul 
trecut; la 110 m. garduri Aurel 
Moarcăș a realizat timpul de 15.6 
sec. față de cele 16,0 sec. de anul 
Tecut. In întrecerile feminine, eleva 
Sofia Moțiu de la S.M.T.C.F. Timi
șoara și-a îmbunătățit rezultatul la 
’00 m. plat cu 2 zecimi de secundă. 
Un însemnat progres a arătat și Eri
ka Scherer care a aruncat greutatea 
la 11,23 m. față de rezultatul de 10,01 
m., cît obținuse în sezonul trecut. 
In general, toți' concurent», care an 
luat parte și la întrecerile de anul 
trecut au dovedij un însemnat pro
gres în performanțe.

Pe lîngă cei care au participat și 
1a trecutele ediții ale campionatelor 
școlare, alte noi elemente s-au im
pus prin pregătirea și rezultatele 
obținute. Cel mai însemnat succes 
este cel al elevei Xenia Miliutin din 
Ploești care a reușit să se claseze 
la două probe și o ștafetă pe locul 
al doilea. Rezultatul obținut la cursa 
de 80 m. garduri (12,6 sec.) și la 
100 m. plat (13,1 sec.) dovedesc 
calitățile ei dar și seriozitatea cu 
care s-a pregătit. Un merit deose
bit îl are în această privință și pro
fesorul Mircea Simion, care a reu- 
s:t să-i dea o bună pregătire teh
nică.

■ remarcă, de asemenea, o în
semnată creștere valorică în anu
mite probe. Importantă este, cea 
de la 80 m. garduri în care primele 
nouă edneurente. Liana Jung și 
''"-'•a Miliutin au obținut 12.6 sec. 
Si în proba de garduri rezervată 
băieților primii doi clasați, Aurel 
Moarcăș și Andrei Tudose, au ter
minat cursa într-un timp care me
rită a fi evidențiat: 15,6 sec. O 
altă probă în care s-a înregistrat 
un important salt calitativ, este cea 
de săritură cu prăjina. In anu, 1953 
numai doi concurenți au reușit sa
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Amănunte despre meciurile din 
programul concursului Nr, 16 

(etapa din 11 iulie)

• In programul concursului nr. 
16 figurează meciuri din cadrul 
cpmpetiției de fotbal „Cupa Orașe

lor" pentru echipele de tineret, orga
nizată de C.C.F.S., o întîlnire inter
națională de volei și meciuri de fot
bal din „Cupa de vară“ care se 
desfășoară în R.P. Ungară.

• ;,Cupa de vară“ are două se
rii. înaintea etapei de duminică — 
a treia — clasamentul arată astfel: 
Seria I-a-. 1. Voros Lobogo Csilla- 
ghegy 4 puncte,, 2. Kinizsi Sorgyar 
3 puncte, 3. Budapest Elore 3 
puncte, 4. Vasas Dinamo 1 punct,
5. Vasas Ganz Vagongyar 1 punct,
6. Szikra Gazmiivek 0 puncte; seria 
a Il-a: 1-2. Budapest Poștaș 3 puncte^
1-2.  Szikra Kensavgyar .3 puncte, 3. 
Pesterzsebeti Vasas 2 puncte, 4. 
Szikra Budapest 2 puncte, 5. Ki-

Dohanvgyar 1 punct, 6. Voros 
Meteor Budapest 1 punct. Echi
pele care se întrec pentru „Cupa 
de vară" fac parte din divizia se
cundă a campionatului de fotbal al 
P. P. Ungare. Ele au obținut 
pînă acum în jocurile de cupă ur
mătoarele rezidfate: "

Voros Lobogo Csillaghegy: cu 
Szikra Gazmiivel 5—0. cu Dinamo 
Vasas 3—2; Vasas Ganz Vagon
gyar: cu Kinizsi Sorgvar 1-1, cu 
Budapest Flore 1-5; Kinizsi Sorgyar- 
cu Vasas Ganz Vagongyar 1-1, cu
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treacă ștacheta rMicată la 3 m. 
Anul acesta însă, trei concurenți 
au obținut performanțe superioare 
acestei înălțimii Astfel, Nicolae 
Mățăoan din București și Simion 
Marinescu din Orașul Stalin au 
trecut ștacheta așezată la 3,20 m. 
iar Ion Dumitrașcu din Craiova a 
sărit 3,10 m.

Urmărind desfășurarea competi
ției și cercetînd listele de partici
pant! la finale vom constata că 
mulți dintre atleți vin din centre ca 
Ploești, Cîmpulung-Pitești, Deva, 
Hațeg, Timișoara, Oraștil Stalin și 
Tîrgu Mureș. Prin comportarea și 
performanțele pe care le-au obți
nut, tinerii concurenți din aceste 
centre au dovedit că profesorii lor 
s-au ocupat în mod temeinic de 
pregătirea lor. Trebuie evidențiată 
în mod deosebit munca profesorilor 
Mircea Simion (Ploești). Sever Bi- 
volaru (Deva), Vasile Mihoc (Ha
țeg), Emil Drăgan (Cîmpulung-Pi
tești), etc.

Dacă în aceste centre a existat 
o preocupare pentru ridicarea tine
relor elemente, și rezultatele au do
vedit aceasta, în alte regiuni a lip
sit această preocupare atît din par
tea profesorilor cît și din partea 
comitetelor pentru cultură fizică și 
sport regionale, care nu au acor
dat o suficientă atenție acestei 
competiții de masă. Astfel, în regiu
nile Constanța, Bacău, București, 
Pitești, Arad și Iași nu a fost pre
gătit un lot de sportivi care să re
prezinte nivelul real al valorii 
sportive a elevilor din aceste re
giuni. In orașul București, unde 
există pesțe 300 profesori de edu
cație fizică, numeroase terenuri de 
sport, ca și material sportiv pus la 
dispoziția tinerilor școlari, s-3 dus 
o muncă superficială care nu a reu
șit să contribuie la ridicarea de 
noi elemente din rîndul masei de 
elevi.

Secțiunile regionale de învăță
mînt, prin metod iști i de educație 
fizică, nu au arătat 6 suficientă 
preocupare pentru organizarea eta
pelor premergătoare finalei, etape 
a căror organizare le revenea, con
form regulamentului campionatului. 
Secțiunile de învățămînt ale regiu
nilor Arad și Pitești au amînat 
într-atît desfășurarea etapei pe re
giune, îneît s-a ajuns ca aceasta să 
se desfășoare în timpul perioadei 
de examene, astfel că participarea 
a fost foarte slabă. Este normal ca 
în astfel de condiții elevii să par
ticipe la competiții, sub nivelul 
posibilităților lor.

Comitetele regionale pentru cul
tură fizică și sport. împreună cu 
secțiile de învățămînt. trebuie să 
privească aceste campionate nu ca 
o sarcină în plus, pe care să o lase 
în seama profesorilor, ci ca un im
portant mijloc de pregătire a tine
retului școlar.

EMIL DVORJAK
din Direcția școli a G.G.F.S.

Szikra Gazmuvek 5-2; Elore Buda
pest: cu Dinamo Vasas 4-4, eu 
Vasas Ganz Vagongyar 5—1; Dina
mo Vasas; cu Budapest Elore 4-4, 
cu Voros Lobogo Csillaghegy 2-3; 
Szikra Gazmuvek: cu Voros Lobogo 
Csillaghegy 0-5, cu Kinizsi Sorgyar
2- 5; Szikra Kensavgyar: cu Buda
pest Voros Meteor 2-2, cu Budapest 
Szikra 3-2; Budapest Poștaș: eu 
Pesterzsebeti Vasas 2-1, cu Kinizsi 
Dohanygyar 2-2.

In ultimii ani, întîlnirile celor 
două echipe reprezentative de volei 
(masculin) ale R.P. Ungare și R.P. 
Romîne s-au terminat cu următoare
le rezultate:

1952, Budapesta: R.P.U. — R.P.R.
3- 2; 1952, Moscova: R.P.R.—R.P.U.
3-1  (la Campionatele Mondiale): 
1953, București: R.P.R. — R.P.U 
3—1.
PREMIILE CONCURSULUI Nr. 15 

(etapa din 4 iulie)
In urma trierii buletinelor și omo

logării rezultatelor de la concursul 
nr. 15 au fost stabilite următoarele 
premii:

Premiul I: un buletin cu 12 pro
nosticuri exacte: Aurel Pîrvan Str. 
Eminescu 24, Oradea. Valoarea pre
miului: 15.000 lei. Premiul II: 69 
buletine cu 11 pronosticuri exacte, 
revenind fiecărui buletin cîte 531,56 
lei. Premiul III: 514 buletine cu 
10 pronosticuri exacte, revenind fie- 
că'ui buletin cîte 71.35 lei.

Buletine depuse: 122.259.
Lista oficială a premiilor con

cursului PRONOSPORT nr 15 a- 
pa e în Programul PRONOSPORT 
nr. 13.

• BOX. — Astă seară, de la 
orele 19,30 se desfășoară în sala 
Electromagnetica (calea Rahovei 
nr. 266), o reuniune de box. cu- 
prinzînd 11 întîlniri. Printre boxe
rii care vor evolua se numără C. 
Ocneanu, Matei Purdă, 1. Borz, I. 
Stanciu, etc.

— Sîmbătă seara, la ora 20, 
va începe la Ce.ntrul de antrena
ment nr. 2 (Doherty) întîlnirea 
ppgilistică Metalul „23 August” și 
Locomotiva DRNC. Brăila. Din rîn
dul echipei brâilene fac parte, 
printre alții? Ion Zlătaru, Ionel Bu- 
zea, P. Fătăciune, Stan Bogoi ș.a. 
Bucureștenii vor alinia o formație 
din care nu vor lipsi Gh. Zamfi- 
rescu, Simion Gheorghe, Petre Du
mitrescu. Dinu Eugen, Toma Tudor, 
etc.

— Competiția „Cupa păcii" s-a 
amînat pentru data de 17 iulie.
• CICLISM. A doua ediție a 

circuitului regiunii Suceava se va 
disputa între 25 și 31 iulie, pe o 
distanță de 600 km, împărțiți în 5 
etape.

® CANOTAJ. — La sfîrșitul săp- 
tămînii trecute s-a disputat la Ti
mișoara faza de zonă a campiona
tului republican de canotaj juniori. 
Iată cîștigătorii:

Caiac 2 fete: 1. Progresul I (Kol- 
man și Both). Caiac 1 băieți: Băr- 
daș (Locomotiva). Caiac 2 băieți: 
Lucaciu și Reiner (Voința). Caiac 
4 băieți: Constructorul (Vass, Sheer, 
Toth, Faber). Canoe 2: Tînărul di- 
namovist (Weiss, Keller). Canoe 
10+1: Flamura roșie LR.P. Schif 1 
fete: Mihăilescu (Progresul). Schif 
8-J-l fete: Constructorul. Schif 1 
băieți: A. Cseh (Metalul Electro
motor). Schif 4+1 băieți: Progre
sul (Iancsus, Condrad, Frochs, 
Mayer+Fenyo). Schif 8+1: Metalul 
Electromotor.

In clasamentul final pe colective, 
Progresul s-a clasat pe locul întîi, 
urmat fiind de Metalul. Au partici
pat peste 100 de sportivi.

• VOLEI. — Primele întreceri de 
volei din cadrul turneului regional 
de baraj se dispută astăzi începînd 
de la orele 17,30 pe următoarele 
terenuri: teren Progresul I.T.B.: 
Știința Construcții-Dinamo IX (m); 
teren Știința II: Progresul C.S.P.— 
Progresul Justiția (m); teren Știin
ța I: Progresul F.B. — Voința (f); 
teren Progresul Sănătatea: Metalul 
I.P.R.O.M.E.T. — Constructorul (f).
• TENIS. — Sîmbătă și dumi

nică, în cadrul campionatului re
publican de tenis pe echipe, se vor 
desfășura următoarele întîlniri: 
Cluj: Progresul Finanțe Sfaturi ■— 
Casa Centrală a Armatei ; Orașul 
Stalin : Metalul Steagul roșu — 
Progresul I.T.B. București. 
TIMIȘOARA: MTIahii 1RET — 
Progresul F. B. Bucu ești.

— După prima zi a meciului de 
tenis dintre Progresul I.T.B. și Pro
gresul Cluj, bucureștenii conduc cu 
scorul de 5—I.
• HANDBAL. — Comitetul C.F.S. 

al Regiunii Autonome Maghiare, 
organizează între 8—11 iulie a. c. o 
interesantă întrecere de handbal, 
dotată cu o cupă. Se vor întrece 
cu acest prilej un număr de 9 echi
pe feminine,

• NATAȚIE. — Vineri, sîmbătă 
și duminică vor avea loc la ștran
dul Tineretului întrecerile din ca
drul campionatului republican de 
juniori categoria I-a, faza regională.

• POLO. — Mîine și luni, înce
pînd de la ora 16,30 se vbr dis
puta la ștrandul Tineretului ulti
mele jocuri de polo din cadrul 
campionatului regional rezervat ju
niorilor. Se vor desfășura următoa
rele meciuri: vineri : Progresul F.B. 
— C.C.A.: Tînărul dinamovist — 
Știința; luni ; Tînărul dinamovist — 
Rezervele de muncă ; Progresul 
F. B. — Locomotiva Grivița Roșie.

• FOTBAL. — Ieri s-a disputat 
la Cluj meciul amical dintre o se
lecționată a tineretului din R.P.R. 
și reprezentativa orașului. Selecțio
nata a cîștigat cu scorul de 5—0 
(3—0). Au marcat: Ene (2) Călbă- 
josu în proprie poartă, Dragoman și 
Boroș.

Selecționata a prezentat următoa
rea formație :

Toma-Ivănescu, Brînzei, Victor 
Dumitrescu-Hidișan (Toma), Pe- 
reț-Gîrleanu, Botescu, (Neagu). 
Ene, Boroș, Dragoman.

TENIS DE MASA. — Vineri, 
sîmbătă și duminică va avea loc 
la Orașul Stalin un important 
concurs ia care vor participa, 
printre alții, campionul țării M. 
Gantncr, precum și jucătorii frun
tași T. IJarasztosi, M. Popescu, 
P. Pesch, Ella Zeller ș.a.

800 de kilometri pe Dunăre
Despre concurenți (II)

Intr-un concurs de mare fond 
concurenți'i mai puțin bine pregătiți 
trec printr-un proces psihologic des
tul de complex, care, în cazul unei 

■ insuficiente pregătiri morale și de 
voință, vine să coboare și mai mult 
nivelul comportării lor. Pornești în 
cursă cu șanse — sau cel puțin cu 
speranțe — egale cu ale celorlalți 
concurenți. Faci totul pentru a te 
clasa cît mai bine încă din prima 
etapă. Și într-adevăr, prima etapă 
se soldează cu o diferență de cîteva 
minute față de echipa fruntașă. 
Dar. etapă cu etapă, această dife
rență crește, ajungînd uneori, ca în 
cursa de mare fond pe Dunăre, 
de... peste 36 de ore între prima și 
ultima echipă din clasamentul ge
neral. Și, odată cu diferența de 
timp, crește în cugetul celor insu
ficient pregătiți din acest punct de 
vedere, un fel de sentiment de ză
dărnicie, o descurajare, care, dacă 
nu este observată și stăvilită la 
vreme, poate duce ia cele mai ne
plăcute urmări, la cele mai nega
tive comportări. Or, atîl echipa a- 
sociației Constructorul, cît și cea 
a asociației ProgresuL clasate pe 
locurile 4 și 6, au trecut la un mo
ment dat prin asemenea stări de 
spirit, care, categoric, n-au avut de- 
cît un rol negativ în comportarea 
lor.

A PATRA CLASATĂ: CONSTRUC
TOR'LL...

Echipa Constructorul a pornit în 
concurs cu două idei preconcepute: 
că are un lot care poate oricînd 
trece peste celelalte și că... organi
zatorii ar vrea să vadă pe primul 
loc în clasament orice altă echipă 
în afară de Constructorul. însăși 
desfășurarea cursei a arătat însă 
cît de greșite erau ambele idei.

E bine să pornești într-un con
curs mare cu dorința de a cîștiga. 
Cu o. condiție însă: să nu-ți sub- 
apreciezi adversarii. începînd cursa 
cu eforturi care nu puteau să du
reze pînă la sfîrșit — în dorința 
de a acumula un punctaj suficient 
pentru a trage ..lejer” în partea 
a doua a competiției — canotorii 
asociației Constructorul au avut 
meritul de a fi animatorii primelor 
etape, dar și-au irosit forțele în 
fața celor trei echipe fruntașe, de a 
căror valoare nu ținuseră șeama în- ” 
deajuns. Și. foarte repede, elanul 
de început s-a transformat în des
curajare dusă pînă la o adevărată 
manie a persecuției.

Așa cum canotorii asociației Fla
mura roșie au dovedit, fără putință 
de tăgadă, rolul pe care-1 are în 
realizarea victoriei o bună pregă
tire morală și de voință, obținută 
printr-o temeinică educație, cano
torii de la Constructorul au scos 
în evidență reversul medaliei. Cu 
un lot care cuprindea sportivi de 
reală valoare, ca maestrul sportului 
N. Navasart, W. IIatei, M. Stret- 
covici, M.z Dumitriu, Paul Reb, I. 
Roth, Nicolae Pușcașu și alții, ei 
n-au putut ocupa un loc superior 
tocmai din cauza lipsei acestei pre
gătiri. Și atitudinea lui N. Nava
sart ca și cea a conducătorului lo
tului. Dr. M. Albuț, n-au contribuit 
cu nimic la înlăturarea acestei lip
se, măcar în ceasul al doisprezece
lea, în timpul cursei. Dimpotrivă, 
ambii tovarăși au creat și menținut 
în sinul lotului o atmosferă de sus
piciune față (ie ceilalți canotori și 
de organizatori, creînd oamenilor 
impresia că. în afară'de deficiențele 
de pregătire, ei au de lupt rt și cu... 
influențe exterioare neprielnice. In 
aceste condiții nu e de mirare că 
moralul echipei s-a prăbușit. In 
etapa Sulina-Gorgova ea a trecui 
ție locul IV și pe locul IV a rămas.

.Cu pregătirea și valoarea oame
nilor săi, cu echilibrul de forțe din
tre caiace și canoe, echipa Con
structorul merita un loc superior în 
clasamentul general. Dar deficien
țele pregătirii sale educative și 
lipsa de spirit critic a conducăto
rilor săi au privat-o de acest me
ritat avantaj.

...Șl ULTIMELE DOUA CLASATE

In prima jumătate a cursei, pen
tru penultimul loc s-a dat o luptă 
mai... pasionanta, poate, decît pen
tru primul loc. Cele două echipe 
care luptau pentru a... ceda una ce
leilalte locul din coada clasamen
tului erau Avintul și Progresul. 
Handicapați de la început printr-un 
accident care a scos din cursă o 
ambarcațiune, silind pe doi dintre 
cei mai buni oameni să meargă în 
șalupă trei etape, canotorii de Ja 
Avintul au reușit totuși să treacă 
de această greutate. Oameni ca 
Francisc Sereș, Rodoîf Molnar, 
Ioan Gălățeanu, muncitori la uzi
nele Simo-Geza din Tg. Mureș, Ar
pad Farcaș, de la fabrica de cără
midă din Tg Mureș, Ltviu Congher 
de la l.F.E.T. Reghin și alții s-au 
străduit, în caiace și canoe, să ob
țină rezultate cît mai bune, în 
ciuda lipsei de experiență a unora 
dintre ei și a dificultăților inerente 
cursei. Dar, succesul lor în lupta 
pentru locul V s-a datorat, în mare 
măsură, slăbiciunii din toate punc
tele de vedere a echipei Progresul. 
’ Am stat de vorbă cu unii oa
meni de la Progresul după primele 
etape. Și ne-au fost semnalate ca
zuri în care lotul fusese completat 
pur și simplu la întîrnplare, cu oa
meni care aveau ca unică pregătire 
în canotaj cîte-o plimbare pe lacul 
din Cișmigiu... O parte dintre „ca
notori erau în realitate luptători 
(Ion Voicu, Neagu Barbu) sau bo
xeri. cu care lotul fusese comple
tat, cum s-ar spune, la... înghe
suială. Mai mult, după prima etapă 
s-a constatat că pînă și din punct 
de vedere al controlului medical a- 
sociația Progresul dăduse dovadă 
de aceeași nepăsare în ceea ce pri
vește formarea lotului de canotori: 
M. Georgescu a fost trimis într-0 
asemenea competiție deși nu. îndepli
nea condițiile medicale. Așa că, în 
ciuda eforturilor mai mult decît 
lăudabile depuse de unii concurenți 
ca Marcel lonescu, Tobi Juster, Ion 
Raibl și alții, încă de la început e- 
chipa Progresul nu avea șanse de
cît la ultimul loc. După descomple- 
tarea lotului prin trimiterea acasă 
a canotorului bolnav și a altora, 
— ca Emilian Roman și Adalbert 
Mantz. care, prin comportarea lor 
nedisciplinată se situaseră singuri în 
afara'concursului— echipa Progresul 
a mers în permanență cu un caiac 
mai puțin, fapt care i-a atras o pe
nalizare de o oră la fiecare etapă.

Iată dar cum strădaniile unei 
întregi echipe au fost anihilate de 
la început prin indiferența asocia
ției Progresul care n-a acordat a- 
tenția cuvenită pregătirii pentru 
cursa de mare fond pe Dunăre deși 
primise tot sprijinul Consiliului 
Central al Sindicatelor. Un lot for
mat din o-vneni ca M. lonescu, T. 
Justei-, I. Raibl, M. Belega (care, 
însă, spre sfîrșitul cursei s-a lăsat 
pradă nervozității, și a avut cîteva 
ieșiri nesnortive) sau din snortivi 
disciplinați și conștiincioși ca L. 
Labanț. P. Tărbăi. I. Horvat și 
Turi Francisc din Timișoara, putea 
conta nv’i mult în lupta pentru vic
torie decît a ’contat, datorită lipsei 
de preocupare a consiliului central 
al asociației Progresul.

V. ARNAU TU



Campionatul de fotbal al U.R.S.S.
Oiramo tema a luat dn nou conducerea in clasament
Rezmtate surpriză au caracte

rizat meciurile de fotbal din cam
pionatul U.R.S.S., desfășurate la 
sfîrșitu! săptămînii trecute și la 
începutul celei în curs

Fără îndoială că în fruntea a- 
cestor rezultate neașteptate se si
tuează victoriile obținute în de
plasare de cele două proaspete pro
movate în clasa „Â‘, echipele 
Spartak Minsk și Rezervele de 
Muncă. Prima a dispus cu 2—0 
de Zenit Leningrad, iar Rezervele 
de Muncă au întrecut cu 3—2 pe 
Dinamo Tbilisi. Continuind apoi 
seria succeselor, Spartak a cîști- 
gat marți .un meci decisiv cu Di
namo Kiev (2—1), 'ictorie care 
a adus pe fotbaliștii din Minsk pe 
locul 2 în clasamentul campiona
tului.

Amenințați să piardă și mai 
mult teren dinamoviștii din Tbi
lisi au depus eforturi considera
bile în întîlnirea cu Torpedo Gor
ki. Cîștigînd acest meci cu 2—î, 
ei au obținut prima victorie în 
retur.

După o evoluție slabă în turul 
campionatului, Lokomotiv Mosco
va caută să-și amelioreze acum 
poziția în clasament. Marți, la 
Kuibișev, feroviarii au obținut o 
nouă victorie în fața echipei Ari
pile Sovietelor din localitate. Lo
komotiv a cîștigat cu scorul de 
1—0. Și cealaltă formație ferovia
ră, Lokomotiv Harkov, a obținut 
o victorie în deplasare, întrecînd 
cu 3—0 pe Zenit, la Leningrad.

Marți, pe stadionul Dinamo din 
Moscova, tribunele erau din nou 
pline pînă la refuz. Pe teren s-au 
întîlnit două dintre cele mai popu
lare formații ale țării, Dinamo 
Moscova și Ț.D.S.A. Disputa celor 
două echipe a furnizat totdeauna 
meciuri „mari", care au intrat în 
istoria fotbalului din Uniunea So
vietică. De data aceasta, dinamo- 
viștii au avut jocul la discreție. 
Cu o linie de atac în mare vervă

Pe pistele stadioanelor din Europa
In timp ce, la Budapesta, îtnbu- 

nătățindu-și necontenit performan
țele, lozsef Csermak, a stabilit 
sîmbătă pe „Stadionul Popular" 
un excepțional rezultat (61,38 
m ), în nordul Europei deținătorul 
recordului mondial, norvegianul 
Svere Strandli, călătorește de la 
Oslo la Stockholm și in alte orașe 
scandinave, concurînd cu toată 
perseverența în căutarea cifrei 
care să arate revenirea sa în cea 
mai hună formă. Totuși, Strandli 
n-a reușit încă să arunce mai 
mult de 60 m., obținînd în ultime
le sale concursuri 57,89 m.' și 
59,55 m.

In schimb, compatriotul său Boy
sen, recordman mondial la 1000 
m.. a atins deja o formă superioa
ră. La ultimul său concurs de la 
Oslo, el a alergat 1000 m. în 
2:26,0, după ce, cu cîteva zile 
înainte, la Enkeping, cronometre- 
le înregistraseră pentru el, intr-o 
cursă de 800 m., 1:49,0 (cel mai 
bun timp european al anului). 
Cel mai bun timp din istoria ma
ratonului a fost ob|inut la Lon
dra de alergătorul englez Jim Pet
ters. El a parcurs "cei 42 km. 195 
m. în 2h 17:39,4.

Se pare însă că pistele din nor
dul Europei sînt foarte propice ob
ținerii de rezultate înalte, mai ales 
în probele de semifond și fond. 
Altfel nici nu ne-am explica noile 
recorduri mondiale la 1500 m. și 
o milă, obținute de alergătorul 
australian John Landv. Acesta, 
după ce a mat făcut în Australia 
numeroase tentative de a întrece 
vechea performanță a lui Gander 
Hăgg pe 1500 m. și recentul re
cord al lui Roger Bannister pe 1 
milă, a venit pînă aproape de ce
lălalt pol și la Turku, în Finlan
da, pe aceeași pistă pe care Za- 
topek stabilise în I960 recordul 
său pe 10.000 m. (29:02,6), el a 
făcut o nouă tentativă. Performan
ța realizată de John Landy cu 
acest prilej reprezintă un nou re
cord pe 1500 m. (3:41,8), iar cea 
de 3:58,8 un nou record pe o mi
lă. Totuși, Hâgg și Bannister ră- 

de șut, ei au luat cu asalt poarta 
militarilor. înscriind de cinci ori 
față de un singur punct marcat 
de Ț.D.S.A. Cu această victorie, 
dinamoviștii au trecut din nou pe 
primul Ioc în clasament.

Ieri, la Moscova, s-au întîlnit 
echipele locale Spartak și Torpe
do. După cum se știe, ambele re
vin după un turneu întreprins în 
țările nordice. Totuși, jucătorii nu 
au arătat semne de oboseală și 
la capătul a 90 minute de joc a- 
prig disputat, victoria a revenit 
echipei Spartak cu scorul de 2-0.

Iată și configurația clasamen
tului în urma acestor rezultate :
Dinamo Moscova 16 9 4 3 25:11 22
Spartak Minsk .17 8 5 4 16:12 21
Dinamo Kiev 17 7 6 4 25:21 20
Rezervele de Muncă 17 H 4 21:16 19
Spartak Moscova 15 9 2 4 32:15 20
Aripile Sovietelor 18 7 3 8 15:17 17
Dinamo Tbilisi 16 7 3 6 22:26 17
Ț.D.S.A. -4464 13.14 14
Lokomotiv Moscova 16 4 6 6 8:11 14
Torpedo Moscova 14 5 3 S 19:20 13
Lokomotiv- Harkov 16 4 4 8 11:21 12
Torpedo Gorki 17 2 6 9 12:23 10
Zenit Leningrad 15 2 5 8 12:24 9

Pentru a se vedea comportarea 
echipelor în ultima parte a cam
pionatului, iată mai jos și clasa
mentul alcătuit în urma meciurilor 
din retur :
Spartak Minsk a .$ 1*1 S: 4 7
Rezerve, e de Muncă 5 3 1 1 6: 5 7
Lokomotiv Moscova 4 3 0 1 5: 2 6
Torpedo Gorki 5 2 1 2 7: 6 5
Dinamo Kiev 5 2 1 2 8: 9 5
Aripile Sovietelor 6 2 1 3 5: 6 5
Dinamo Moscova 4 2 0 2 12: 8 4
Spartak Moscova 3 2 1 0 8: 1 5
Lokomotiv Harko* 4 1 1 2 4: 4 3
Ț.D.S.A. 2 1 0 1 4: 5 2
Dinamo Tbilisi 4 1 0 3 4:11 2
Torpedo Moscova 2 9 1 1 0: 2 1
Zenit 3 0 0 3 0: 6 0

mîn mai departe recordmani ai 
Europei.

Dar sînt și alte rezultate din 
țările nordului eurooean care me
rită a fi menționate : Danielsen 
(Danemarca) 74,35 m la suliță, 
înaintea americanului Franklin 
Held (73,28 m.); Olsen (Norve
gia) și Borgersen (Norvegia) 15,0 
sec. și respectiv 15,1 sec. pe 110 
ni. g.; Soederberg (Suedia) 9:20,0 
pe 3000 m. obstacole; Karlsson 
(Suedia) 51,28 m. la disc; Sak- 
swick (Norvegia) 14:22,4 pe 5000 
m ; Mildh (Finlanda) 53,1 sec. pe 
400 m. g.; Nilsson (Suedia) 2,02 
m. și Svenson (Suedia) 1.95 m. 
Ia înălțime; Lundberg (Suedia) 
4,20 m. la prăjină; Nielsen (Da
nemarca) 3:49,4 pe 1500 m.

La Bruxelles, echipa Franței a 
învins ușor echipa Belgiei într-un 
meci masculin cu 248—162 p. Din
tre rezultate, care în general au 
fost slabe, remarcăm : Thiam Papa 
Gaflo (Franța) 2,01 m. la înălți
me, Dohen (Franța) și Roudnis- 
cka (Franța) 14,7 la 110 m. g.; 
Cury (Franța) 53,3 și Bart 
(Franța) 53,5 pe 400 m. g.; Sillon 
(Franța) 4,20 m. la prăjină; Praf 
(Franța) 9:04,6 și Dever (Belgia) 
9:05.4 la 3000 m. obstacole.

Spre sfîrșitul lunii mnie, majo
ritatea ziarelor de sport au publi
cat tabelele celor mai buni atleți 
europeni ai anului. Este interesant 
de știut că cele mai bune perfor
manțe europene le dețin în acest 
an, la majoritatea probelor, atleții 
și atletele din U R S S. și din ță- 
pile de democrație populară. At
letele sovietice dețin primele locu
ri la țoale probele feminine, iar 
băieții ocupă locuri fruntașe în cla
samentul fiecărei probe In afara 
lui Zatopek, Skobla și Jungwirth 
trebuie să evidențiem pe polonezii 
Chromik, Adamczyk și Sidlo, pe 
maghiarii Kovacs, Klics, Foldessy, 
Csermak ca și pe reprezentanții 
noștri Ion Șofer, Iolanda Balaș 
și Ion Opriș. care dovedesc o fer
mă bună cu cîteva săptămîni îna
intea campionatelor europene.

In numele marii lor prietenii, Miniașkin 
și Petrusewicz continuă întrecerea pentru 

recordul mondial J
Un flăcău în rit. lat în spete, cu 

părul blond și mersul agale... La 
început, l-am bănuit puțin cam po
sac cu toate că în ochii săi vioi și 
limpezi se scălda numai bunătate 
și voioșie...

Așa l-am cunoscut pe Vladimir 
Miniașkin în zilele însorite în care 
Bueureștiul găzduia c<a măi mare 
sărbătoare a tineretului lumii. Ne 
aflam la ștrandul Tineretului, cu o 
oră înaintea începerii întrecerilor la 
care participa și V ladimir Miniaș
kin.

Mi l-a prezentat antrenorul lotu
lui de natație al U.R.S.S., Ușakov.

— lată, ăsta-i Valodia Miniașkin, 
tînărul despre care ai auzit multe 
lucruri frumoase.

Miniașkin mi-a întins mîna și. 
puțin afectat de vorbele antrenoru
lui, mi-a spus :

— Iar ntâ laudă, și eu de-abia 
îmi găsesc locul!

Ușakov nu s-a lăsat însă :
— Hei, dar cine te-a pus să bați 

recordul mondial?!
După cîteva minute. Miniașkin 

își făcea „încălzirea” pentru cursă.
L-am întîlnit din nou, a doua zk 

Avea multe de povestit: despre 
Vladimir' Meșkov, despre orașul 
său. Leningrad, despre recordul 
probei de 100 ni. bras.

„Era în luna februarie cînd ge
rul îmbrăcase pomii în teci argintii, 
lucitoare, c'e orheață. L i bazinul a- 
coperit se desfășura primul concurs 
de înot al anului 195.3.

Pînă atunci mă antrenasem cu 
multă seriozitate. Mă aștept ni să 
înot în jurul a I minut 12 secunde. 
Cînd m-ain suit pe blocul de :ta4 
m-au părăsit toate emoțiile care 
mă stăpîneau pînă atunci. La sem
nalul starterului. am zvîcnit din în
cordarea nervoasă în care mă a- 
flam. Metru ditpă metru, mă sim
țeam tot mai bine. Cînd am termi
nat de înotat prima lungime de 
bazin, antrenorul mi-a strigat ceva 
de pe mal. Probabil, era vorba de 
timpul pe care l-am realiz.at. L-am 
auzit pe antrenor de-abia după a 
doua lungime de bazin. Mă sim
țeam puțin obosit. Am continuat să 
înot cu și mai multă energie, dar 
cu prețul unor mari sforțări. Cinci 
metri... patru... trei... doi... unu... 
am întins brațul și în momentul în 
care am atins peretele bazinului, 
acele cronometreior s-au oprit la 
un minut, unsprezece secunde și 
două zecimi: 1:11-2. Nou record 
mondial...”

Acesta e primul capitol din mi
nunata istorie a unui record mon
dial. Capitolul a fost scris de Vla
dimir Miniașkin, la Leningrad. în 
ziua de 23 februarie a anului 1953.

Mai puțin de 10 luni au trecut 
de atunci și iată că la Varșovia, la 
1'8 noiembrie 1953, în fru "osul ba

zin acoperit din capitala Republicii 
Populare Polone, se desfășoară in- 
tîlnirea de natație dintre loturile de 
juniori ale R.P. Ungare și Republi
cii Pomil.ir- Polone. Printr.- concu- 
renții de 100 m. bras se afla și un 
tînăr înalt cu părul negru, cu ochi 
migdalați : Ma.rek Petrusewicz. Era 
convips că în ziua aceea va reuși 
o strălucită performanță, dar nici 
nu bănuia că de atunci numele său 
va deveni atît de cunoscut în arena 
sportivă internațională.

Concurenții s-au aliniat la start. 
Petrusewicz concurează pe culoarul 
patru. Alături de el. maghiarii A- 
radi și Utassy. Nu mică le-a fost 
însă surpriza spectatorilor, care 
au umplut pînă la refuz tribunele 
bazinului acoperit din Varșovia, 
cînd au văzut că de la darea star
tului și pînă la ieșirea lui Marek

Hilrire internațională de atletism 
între np^ntaMvele orașelor Moscova și londra
La data de 13 octombrie, pe 

stadionul White City din Londra, 
se va desfășura întîlnirea interna
țională de atletism între reprezen
tativele masculine ale Moscovei 
și Londrei. Concomitent cu aceas
ta va avea loc și întîlnirea inter
națională de at'-'t'sm între repre
zentativele feminine ale Uniunii 
Sovietice și Angliei. Ținind seama 
de valoarea atleților sovietici și 
a celor englezi această întîln-ire 
este așteptată cu un deosebit in
teres.

Petrusewicz la suprafața apei se
cundele se scurg una după alta în
cet, obsedant... Doar cinci metri îl 
mai despârțeiu de celălalt perete 
al bazinului, cînd. întîmpinat cu 
entuziaste aplauze, Marek Petruse
wicz își face apariția la' supramța, 
avînd un avans de un metru față 
de ceilalți concutenți. Dir numai 
puțin timp l-au putut urmări la su
prafața apei pe tînărul înotător po
lonez. căci, după ce a atins oereteie 
bazinului. Marek Petrusewicz și-a 
continuat din nou cursa pe sub apă.

Spectacolul probei, deși de mai 
scu fă durată, era însă gustat din 
plin, datorita avansului pe care îi 
avea Petrusewicz ori de cîte ori 
apărea la suprafața apei. In mo
mentul în care tînărul înotător po
lonez a atins peretele bazinului pen
tru ultima o iră în această cursă- 
acele cronometreior vestiră un nou 
record mondial: 1:10,9.

Explicația strălucitei performanțe 
realizată de Petrusewicz este sim
plă: exersîndu-se cu seriozitate, el 
a reușit să înregistreze o viteză su
perioară in înotul pe sub apă, o vi
teză care i-a permis ca în cursa de 
100 m. bras să coboare sub 1:11,0.

Și au trecut patru luni. Peste 
străvechea capitală a Suediei iarna 
a țesut strălucitor covor de nea. 
Amatorii de sport din Stockholm au 
avut fericita ocazie să-i vadă în în
trecere pe înotătorii sovietici. Cu 
cel mai mare interes era așteptată 
cursa de 100 m. bras, în care con
cura și fostul recordman mondial 
Vladimir Miniașkin. Și iată că a 
venit și ziua în care era progra
mată. această probă: 24 februarie 
1954.

Cel mai dirz concurent al lui Vla
dimir Miniașkin era timpul, și mai 
cu seamă acela pe care Marek Pe
trusewicz îl înscrisese alături de 
numele său 1:10,9. Miniașkin a îno
tat cu o dîrzenie demnă de un re
cordman al lumii și. la capătul ce
lor 100 metri, rezultatul indica un 
nou record al lumii: 1:10,5.

Dar povestea nu se termină aci. 
De data aceasta e rîndul lui Ma
rek Petrusewicz să-și spună cuvîn- 
tul. El nu întîrzie prea mult și, la 
18 aprilie, realizează timpul de 
1:10.4. Chiar în acea zi. pornește o 
scrisoare din Varșovia spre Lenin
grad. E scrisoarea pe care Petru
sewicz, trimite prietenului său Mi
niașkin pentru a-i împărtăși din 
experiența sa și pentru a-1 ruga 
să-i scrie despre felul în care se 
antrenează. Odată cu răspunsul lui 
Miniașkin, Petrusewicz primește și 
vestea că Valodia a înotat și el : 
1:10.4.

Au mai trecut zile. Vîntul cald 
de primăvară a acoperit cu haina 
albă a florilor pomii din parcurile 
Wroclawului. Sîntem în ziua de 23 
mai 1954. Un nou concurs de înot 
La start se află și Marek Petruse
wicz. Spectatorii îl aclamă cu en
tuziasm. îl încurajează, iar cuvin
tele și aplauzele lor îi dau n<}i forțe 
tînărului înotător. C.trsa «-•< termi
nat. Prin difuzoarele din hala ba
zinului se aude puternk vocea crai
nicului: „în cursa de 100 m. bras, 
Marek Petrusewicz a realizat un 
nou record mondial, cu timpul de 
1:09.8”!

Marek simte cît de puternic îi 
bate inima de bucurie. Bucuria a- 
cestei splendide performanțe a îm- 
părtășit-o și Miniașkin.

Povestea nu se oprește, totuși, 
aci-, A început atunci cînd acele 
cronometreior vesteau că Miniașkin 
a înotat 100 ni. bras în timpul re
cord de 1:11.2, a ajuns la 1:09,8 și 
vâ continua pînă la un timp și mai 
valoros.

Nu au concurat niciodată îm
preună, dar și Miniașkin și Petru
sewicz sînt buni prieteni. In nu
mele acestei prietenii ei vor conti
nua cu drag .pasionanta lor între
cere.

IIntîlnirile de atletism se vor 
desfășura în nocturnă. Aceasta va 
fi cea de a patra vizită a sporti
vilor sovietici în Anglia. Prima 

vizită a fost aceea a fotbaliștilor, 
clubului Dinamo din Moscova în 
anul 1945, a doua a canotorilor 

i care au luat de curînd startul Ia 
întrecerile internaționale desfășu
rate la Henley, iar cea de-a treia 
a șahiștilor care au întîlnit echi
pa Angliei.

LEONID ȘCERBACOV;
PRIMUL IN EUROPA

MOSCOV A. — Recent, n: cadrul 
întrecerilor de atletism pentru cam
pionatul Moscovei a luat startul, 
prima dată in actualul sezon, re
cordmanul mondial al probei de tri
plu salt, Leonid Șcerbacov. El a 
realizat o performanță de 15,53 m. 
care l-a adus dintr-o dată pe primul 
Ioc în lista săritorilor europeni; 
Concurînd și la lungime, Șcerbacov 
a devenit campion al Moscovei ca 
rezultatul de 7.34 m.

CICLIȘTII RODISLÂY CIJIKOV
A CÎȘTIGAT CURSA DE MARE FOND

DIN 0. R.S. S.
MOSCOV A, (Agerpres). -- I ASS 

transmite ;
A luat sflrșit marea cursă ciclis- 

tă de fond Moscova-Harkov-Minsk- 
Moscova. Victoria a revenit ciclis
tului Rodislav Cijikov din Mosco
va. ofițer în Armata Sovietică. EI 
a arătat cea mai excelentă formă 
în această cursă care a durat 17 
zile pe un traseu lung de 2.606 kn_. 
Învingătorul a parcurs distanța în 
74h 08’28”. Pe locul doi s-a clasat 
Evghenii Nemîtov în 74h,!7T4”. 
Locul trei a fost ocupat de Evghenii 
Klevțov, iar locul patru de Viktor 
Verșinin.

Pe echipe cel mai bun rezultat I 
l-au obținut cicliștii clubului spor
tiv central al Ministerului Apărării 
al U.R.S.S. Cursa a cerut mari e- 
forturi alergătorilor din cauza tim
pului foarte călduros, care uneori a 
atins o temperatură de 45°. Locu.- 
torii Moscovei au făcut o primire 
entuziastă curajoșilor cicliști care 
au străbătut șoselele a trei republici 
sovietice. Mii de spectatori s-au a- 
dunat în tribunele stadionului cen
tral ,,Dinamo”, unde a avut loc so
sirea în ultima etapă Ei au urmărit 
cu emoție lupta finală. Pe pistă au 
pătruns primii patru cicliști. Verși
nin, cu un sprint mai puternic, a 
reușit să treacă primul linia de so
sire. După cîteva minute a pătruns 
pe stadion Cijicov care purta tricoul 
galben de fruntaș al cursei. Cu bra
țele încărcate de fiori Cijikov a fost 
purtat în triumf.

Cîștigâtorul cursei este în vîrstă 
de 25 ani și practică ciclismul de 
opt ani. El a cîștigat două etape in 
această cursă și în celelalte a ocu
pat locuri de frunte. Tricoul galben 
l-a îmbrăcat în etapa 11-a și nu l-a 
mai cedat pînă la Moscova.

Cijikov a primit tricoul roșu de 
campion al U.R.S.S. și numeroase 
premii. De asemenea, ceilalți cicliști 
au primit cadouri de preț.

Turul ciclist 
al Slovaciei

BRATISLAVA. De curînd a luat 
sfirșit prima' ediție a cursei cicliste 
de mare fond „Turul Slovaciei”. A- 
ceastă cursă a măsurat 1500 km. 
și a fost împărțită în 7 etape. Au 
participat 79 de cicliști. La cursă 
a luat parte și echipa de ciclism a 
R. Cehoslovace, care a cîștigat în 
cea de a VII-a ediție a Cursei 
Păcii.

Individual, victoria i-a revenit ci
clistului Nesi, care a parcurs întrea
ga distanță în timpul de 34:02.25 li. 
Pe echipe, pe primul loc s-a clasat 
echipa I-a a Casei Centrale a Arma
tei U.D.A. cu timpid de 102:58,19 li.

Vie activitate 
turistică in U.R.S.S.
TBILISI, (Agerpres). — TASSț 

transmite :
La bazele de turîsni din R.S.S. 

Gruzină domnește antaiația. Din 
diferite colțuri ale Un^flSîî Sovietice 
au sosit aici grupuri de turiști. 
Baza de la Suhurnskaia a primit' 
pe primii excursioniști, care , fac <k| 
ascensiune de 12 zile pe principalul: 
vîrf al munților Caucaz, trecînd prirț. 
trecătoarea Kluhorski. Alte grupuri.' 
de turiști s-au îndreptat spre munțtfi 
și ghețarul de lingă vîrful Elbrus șij 
spre alte locuri. Pentru găzduiredțj 
oamenilor muncii, care fac excursii! 
la mari înălțimi, au fost utilate 12 
baze turistice.

O mare afluență de excursioniști, 
^cunoaște în aceste zile de vară țar-* 
mul Mării Negre al Gruziei. Bazelefc 
turistice primesc aici zilnic 2.50CSJ 
de oameni.
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Paul M?risamp, pn$?(lintete comisii Biropens 
lie atletism a sosii ia Caiătaiâ

fcnipele de volei ale IW. Ronîne le Birnepesia
In cursul dimineții au părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre Bu
dapesta, echipele de volei ale R. 
P. Romine. Voleibaliștii noștri vor

Comentariile presei engleze 
despre canotorii sovietici

LONDRA (Agerpres). — TASS 
transmite :

Comentînd rezultatele marelui 
concurs internațional de canotaj, 
„Regata de la Henley", ziarele 
engleze dau o înaltă apreciere 
măiestriei cu care au concurat e- 
chipajele sovietice, cîștigătoare a 
trei premii.

„După cele trei mari victorii 
repurtate la Henley — scrie zia
rul „Daily Mail" — nu încape 
nici o îndoială că vîslașii sovie
tici și-au cucerit într-o luptă dîr- 
ză Jocul printre cei ma' buni ca
notori din lume. In ciuda condi
țiilor atmosferice nefavorabile, 
ploaie și vînt, „Aripile Sovietelor"

Scurte știri externe
ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONALA 

DE TIR R. CE1IOSLOVÂCA — 
AUSTRIA

VIENA. In capitala Austriei s-a 
desfășurat recent întîlnirea interna
țională de tir între reprezentativele 
Austriei și R. Cehoslovace. Trăgă
torii celor două țări s-au întrecut 
numai la proba de tir la porumbei. 
Victoria a revenit trăgătorilor ceho
slovaci. Pe primul loc s-a clasat 
trăgătorul Treybal (R Ceh.) care 
a obținut 195 de pt. din 200 posi
bile ceea ce constitue unul dintre 
cele mai bune rezultate din lume.

Răspunzînd invitației Comitetu 
lui pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri, ieri a sosit in Capitulă 
Paul Mericamp (Franța), Preșe
dintele comisiei europene de atle
tism din I.A.A.F (Federația in
ternațională de atletism amator). 
Paul Mericamp va asista la me
ciul de atletism dintre echipele 
reprezentative ale Republicii Popu
lare Romine și Elveției.

Paul Mericamp, președintele 
comisiei europene de atletism la 
sosirea sa pe aeroportu. Băneasa.

susține întîlniri cu echipele R. P. 
Ungare. Astfel, sîmbătă vor juca 
echipele feminine, iar duminică 
se vor întîlni echipele masculine.

au manifestat. o netă superiorita
te".

Ziarul „Times" publică un re
portaj detailat asupra desfășură
rii regatei, subliniind că echipa
jul britanic de opt persoane ar 
trebui să tragă învățăminte din 
rezultatele slabe pe care le-au 
obținut. Corespondentul special al 
ziarului scrie: „Este indiscutabil 
că pînă acum n-am avut ocazia 
să întîlnim concurenți atît de pu
ternici ca rușii. Dacă astfel de 
echipaje vor începe să vină în 
mod regulat la Henley, ele vor 
schimba întru totul caracterul 
concursului și vor pune în fața 
sportivilor noștri probleme grele".

Pe locul doi s-a clasat Janota (R. 
Ceh.). Locurile 3-4 au fost de ase
menea ocupate de trăgători ceho
slovaci.

INTILNIRE INTERNAȚIONALA 
DE BOX

BERLIN. In localitate s-a des
fășurat întîlnirea internațională de 
box dintre echipele asociațiilor Dy- 
nâmo Berlin și Spartak (R. Ceho
slovacă). Victoria a revenit boxeri
lor din Republica Democrată Ger
mană. Scorul final al întîlnirii a 
fost de 16—4 în favoarea boxerilor 
asociației Dynamo.

O ViCIORIE CATEGORICA

Echipa de șah a U. R. S. S.

a învins cu 1812 — I 12 echipa Marii Britanii

LONDRA (Agerpres) — TASS 
transmite :

In cea de a doua rundă a me
ciului de șah dintre echipele, re
prezentative ale U.R.S.S. și An
gliei. prima victorie a fost obți
nută de Keres, în partida cu Wade. 
Printr-o combinație frumoasă, cu 
sacrificiu de figură, marele ma
estru sovietic și-a obligat adver
sarul să cedeze la mutarea 17.

Jucînd cu Golombek, marele ma
estru Bronștein a sacrificat din 
deschidere un pion. In schimb, el 
a preluat inițiativa și atacînd cu 
energie a decis partida în favoarea 
sa.

Petrosian a jucat metodic și cu

LA 1 A.GUST SE REIA
CAMPIONATUL CATEGORIEI A

LA FOTBAL
Campionatul republican de 

fotbal categoria A se reia du
minică 1 august.

In ziarul nostru de sîmbătă 
vom publica programul com
plet al returului categoriei A.

Returul categoriei B începe 
la 15 august.

La 1 august este programată 
o nouă etapă în cadrul Cupei 
R.P.R. (cu participarea echipe
lor de categoria B).

Echipa ile baschet „Akademik” 
Sofia joacă duminică in Capitală

Zilele acestea va sosi în Capi
tală echipa de baschet „Acade- 
mik" din Sofia, campioana R.P. 
Bulgaria. Din lotul echipei oas
pete fac parte o serie de jucă
tori vtaloroși în frunte cu maeștrii 
sportului G. Rakov, Neicev, Se- 
mov, Toncev și alții.

In primul joc echipa „Acade- 
mik" Sofia va întîlni duminică 
seară pe terenul din incinta ve
lodromului Dinamo, echipa Dina
mo București. Marți, sportivii bul
gari vor susține a doua partidă 
în compania echipei Progresul 
Finanțe-Bănci.

(Agerpres)

multă finețe partida sa cu Milner- 
Barry, care s-a recunoscut învins.

După o luptă complicată, Ghe- 
ller l-a învins pe Broadbent. Par
tida Smîslov — Alexander s-a ter
minat remiză, la fel ca și partida 
Fairhurst — Boles'.avski.

Patru partide au fost întrerupte. 
Taimanov și Averbach au avan
taj in timp ce ZvOtîkina și Bîcova 
au in rerupt în poziții aproximativ 
egale.

Alexander a anunțat că cedează 
partida întreruptă în prima rundă 
cu Smîslov, fără să mai reia 
jocul.

La 6 iulie s-au jucat partidele 
întrerupte din cele două runde ale 
întîlnirii. Taimanov a cîștigat am

întîlnirea de
R. P.

Cîte ceva despre

Ne mai despart numai două zile 
de dai'a cînd poiigonul Tunari din 
Capitală va găzdui prima întîl- 
nire internațională de tir din a- 
cest an din țara noastră

Trăgătdfti noștri, care au par
ticipat la campionatele mondiale 
și la Olimpiada din 1952, s-au 
mai întîlnit cu trăgătorii francezi. 
Aci trebuie să amintim că trăgă
torii noștri au ocupat locuri supe 
rioare celor ocupate de francezi. 
De pildă, la Olimpiada de la Hel
sinki, la armă liberă 3 ,X 40, I. 
Sîrbu a obținut 1161 puncte (lo
cul 6) iar Mazoyer 1157 puncte 
(locul 9); poziția culcat: I. Sîrbu 
400 puncte (locul I), P. Cișmigiu 
396 p. (locul 20), Mazoyer 396 
puncte (locui 22) și Konsler 393 
p. (locul 33): pistol, viteză Gh. 
Lichiardopol 60/578 (locul 3) și 
Martin 58/506 (locul 50).

De altfel, vom trece în revistă 
recordurile R.P.R. pe echipe și in
dividual la probele care se vor des
fășura în cadrul acestui concurs, 
pentru ca, prin comparație cu re
zultatele realizate de sportivii 
francezi — și publicate în numărul 
de marți al ziarului nostru — a- 
matorii acestui sport să poată a- 
precia valoarea concjrenților și a 
întîlnirii.

La armă liberă calibru redus, re
cordul pe echipe este de 5610 p. 
iar . individual 1164 p. (H. Herș
covici); 40 focuri culcat 1954 p.( 
pe echipe și 400 p., individual (I. 
Sîrbu); 40 focuri — genunchi 1910 
p. pe echipe și 394 p. individual 
(H. Herșcovici); 40 focuri picioa
re 1811 p. pe echipe și 380 p. in

bele partide întrerupte cu Barden. 
Keres a cîștigat la Wade, Gheîler 
la Broadbent și Averbach la Pen
rose.

Campioana mondială Bîkova a 
profitat de o greșeală a lui Tran- 
mer obținînd victoria într-o partidă 
care părea că se va termina remiză. 
După o luptă plină de complicații 
tactice Sunnucks și Zvorîkina ’ au 
căzut de acord asupra remizei. In 
prima rundă șahiștii sovietici au 
cîștigat cu 10—0, iar în cea de a 
dova cu 8’/2 — l'/2.

Scorul final al meciului este de 
18'/2 — 1 */2 in Tavoarea echipei 
Uniunii Sovietice. Șahiștii sovie
tici n-au pierdut nici o partidă în 
decursul acestui meci.

tir dintre reprezentativele
Romine și Franței 
perfoiunanțeîe trăgătorilor noștri

dividual (H. Herșcovici); la armă 
liberă combinată (30 locuri 50 m. 
+ 30 focuri 100 m.) pe echipe, 
recordul nostru este de 2343 p. iar 
individual 592 p. (P. Cișmigiu); 
la pistol precizie recordul pe echi
pe este de 2851 p. iar individual 
533 p. (Zoltan Deax și 1. Piep- 
tea); la pistol viteză pe echipe 
240/2249. individual 60'586 (Gh. 
Lichiardopol).

Făcînd o comparație între recor
durile individuale ale țării noas
tre și cele ale Franței, trebuie să 
remarcăm că, în majoritate, re
cordurile țării noastre sînt supe
rioare celor franceze. De pildă, la 
armă liberă 3X40 recordul nos
tru, care a fost stabilit în acest 
an, este superior cu 6 puncte față 
de cel al Franței. De asemenea, 
recordul de la poziția culcat este 
superior cu un punct, iar cel de 
la pistol viteză cu 23 puncte. Re
cordul Franței la poziția genunchi 
este superior c« • "’m-t față de 
al nostru, iar la pistol precizie su
perior cu 11 n.

De asemenea, recordurile noas
tre pe echipe sînt superioare — 
în marea lor majoritate — perfor
manțelor obținute de echipele fran
ceze Ia campionatele mondiale de 
la Oslo din 1952.

Din cele de mai sus se desprin
de că întrecerea va fi echilibrată, 
cu o ușoară notă de superioritate 
din partea reprezentanților noștri 
care fac ultimele antrenamente în 
vederea acestei întîlniri ce va a- 
vea loc la poligonul Turiari în zi
lele de 11. 12 și 13 iulie.

parcul „dr. V 
aducă plasele

ÂlF» OP» VWGM’

Pe stadionul „Portul Roșu' 
zute zilnic, chiar și în 

sportivilor, fel de

Echipele de fotbal care joacă pe terenul din
Babeș“ din Cluj trebuie să-șf 
pentru porți și varul pentru 
marcat liniil^

,Metalul-M. Rakosi“ 
cu părul foarte

OfiR EU? Ml-E 
N-PJUWfcE VARUL.

APUC WHfr 
S.A-L TĂR£.<ț>C. 

Jr’ ODATĂ .J O O

Boxerul Kofman de la
— București a evoluat pe ring 

mare.

din Galați pot fi 
orele de antrenament 
fel de animale.

Desen de MATTY După corespondențele nrimite de la R. Fisch — Cluj, N. Niculae — București, P. Constantin
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