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Azi și mâine la Budapesta
ÎNTÎLNiRlLE DE VOLO R. P. ROW - R. p. UHGARĂ

V

Azi -și mîine reprezentativele de 
volei ale R.P.R. vor susține noi în- 
tîlniri internaționale. Ele vor juca 
la Budapesta în compania echipe
lor R. P. Ungare. Azi, se vor în
trece echipele feminine, iar mîine 
cele masculine.

Meciurile de volei cu reprezenta

tivele R. P. Ungare stirnesc un 
mare interes atît în rîndurile spor
tivilor din țara noastră, cît și 
printre sportivii din țara vecină și 
prietenă. Echipele țării noastre și 
ale R. P. Ungare s-au întîlnit dese
ori, realizînd întotdeauna spectacole 
frumoase și de bună calitate.
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Corespondentul de presă, factor activ 
in dezvoltarea mișcării noastre sportive

PE AEROPORTUL BĂNEASA, IN INTÎMPINAREA GIMNASTELOR SI GIMNAȘTILOR 
REINTORSI DE LA CAMPIONATELE MONDIALE

Zț DEVENII un obicei ca dumi- 
** nică seara, cînd se termină 
competițiile sportive, sute de mii de 
oameni ai muncii să aștepte cu ne
răbdare în fața panourilor rezulta
tele sportive înregistrate la un ca
păt sau altul al țării. Telefonul, 
telegraful și radioul aduc în aceste 
seri o mulțime de rezultate care 
pentru unii înseamnă bucurie iar 
pentru alții mihnirea provocată de 
înfrîngerea echipei preferate. La ca
pătul firelor se află harnicii și neo- 
bosiții aducători de vești, corespon
denții de presă. Cu conștiinciozitatea 
și promptitudinea caracteristică unor 
adevârați slujitori ai opiniei publice, 
corespondenții de presă colindă de 
dimineața și pînă seara stadioanele 
și terenurile pe care se desfășoară 
întreceri sportive, pentru ca, apoi. 
prui intermediul ziarului, rezultatele 
să fie cunoscute a doua zi în întrea
ga țară. Și aceasta nu este decit o 
latură a muncii de corespondent. 
Bogată în evenimente, viața spor
tivă a patriei noastre cunoaște în 
fiecare zi tot mai multe și mai va
riate aspecte. Acolo unde altădată 
spoitul nu era cunoscut nici mă
car ca noțiune, astăzi zeci și sute 
de tineri se întrec cu entuziasm 
în diferite competiții cu caracter re
publican sau local. Din orășelele, 
comunele și satele cele mai îndepăr
tate sosesc astăzi la redacția noas- 
stră numeroase vești care ne vor
besc cu bucurie despre viața nouă 
ce s-a înfiripat, despre elanul cu 
care tineretul întîmpină aniversarea 
gloriosului deceniu Ochiul ager al 
corespondentului de presă, obișnuit 
să seziseze tot ceea ce este mai im
portant și mai semnificativ în lumea 
care-l înconjoară, nu-1 lasă pe ace
sta să scape prilejul de a informa 
ziarul atit despre frumoasele rea
lizări în producție și sport, cît și 
despre lipsurile ce încă mai dăinuie 
în activitatea sportivă.

Cunoscind îndeaproape specificul 
localității. întreprinderilor, colecti
velor sportive, cunoscîndu-î și pe 
oameni, corespondentul de presă nu 
se mulțumește numai cu înregistra
rea fantelor. El luptă activ pentru 
dezrădăcinarea obiceiurilor vechi, 
pentru îndepărtarea a tot ce stă în 

'calea progresului. Scoțînd în evi
dență forme noi de muncă precum 
și rezultatele obținute, coresponden
tul contribuie efectiv la extinderea 
acestora și, în general, la dezvolta
rea mișcării noastre sportive. Nu
meroase sint exemplele cînd cores
pondenți de presă ca M. Vlădoianu, 
loaiiid, Tecău și V. Ciolacu din Si- 
>iu, V. Săsăranu, Baia Mare, C. 
Vtoțoc. Craiova, M. Bedrosian, Plo- 
iști, T. Arcan și M. Popovici, Ti- 
uișoara. Gr. Varabiescu, Pitești sau
T. Cernescu, Nicolae D. Nicolae. D. 
mbrescu și G. Ștefănescu din Că
ită lă au contribuit efectiv, prin 
ctivitatea lor. la îmbunătățirea mun-

- ii multora dintre colectivele spor- 
ve. De cîte ori scrisorile primite 
e la corespondenți, care oglindesc 
laba activiiate dintr-un oraș, raion, 
au colectiv sportiv nu au dus, prin 
Ublicarea lor in coloanele ziarului.
i îndreptarea situației, la acea mult 
orită cotitură în activitatea de fie- 
■Jre zi a organelor sportive res- 

. fctive! lată, de pildă, cazul sem- 
rlat de corespondentul Gabriel 
Ibu. care ne face cunoscut că la 
deetivul sportiv Progresul I.M.F. 
n Capitală — colectiv criticat nu

4 i mult pentru slaba sa activitate 
lucrurile au luat astăzi cu totul 

■îă înfățișare, acest colectiv deve- 
:nd din codaș, fruntaș. Semnifica- 

• în această privință este și răs- 
insul primit de la colectivul Fla- 
iira roșie Bufniși care, în urma 
iterialului critic apărut în ziarul 
jstru la adresa sa, a luat o serie 
i măsuri menite să îmbunătățea- 
î radical activitatea sportivă, 
uite asemenea exemple pot fi ară

tate, și ele dovedesc din plin im
portantul rol al corespondentului de 
presă în descoperirea și sezisarea 
la timp a lipsurilor ivite în munca 
activiștilor sportivi.

Desigur că pentru a duce la bun 
sfirșit munca sa, atît de frumoasă, 
corespondentul de presă trebuie să 
fie, in primul rînd. o adevărată pil
dă de conștiinciozitate, un militant 
activ pentru promovarea noului. 
Căutînd să-și formeze în permanen
ță o cultură multilaterală, corespon
dentul trebuie să ajungă să cunoa
scă bine problemele pe care le tra
tează, să fie principial, să aibă mult 
simț de răspundere. El trebuie să 
devină un bun prieten și îndrumă
tor al sportivilor, să le cunoască 
frămîntările, deoarece numai în 
acest fel va reuși să pună tn lu
mină pe sportivul de tip nou, format 
în regimul nostru democrat popular. 
Din păcate, însă, sint încă numeroase 
cazurile cînd, cunoscînd anumite 
manifestări care n-au ce căuta în 
sportul nostru ca: vedetismul, cos
mopolitismul sau goana după re
zultate „cu orice preț", corespon
denții noștri nu iau atitudine hotă- 
rîtă, fie din cauza unui nesănătos 
patriotism local, fie de teama unor 
urmări neplăcute. Așa au procedat, 
de pildă, corespondenții noștri Emil 
Bercu, Ploești. Ovidiu Rațiu, Hu
nedoara etc. Alți corespondenți, ca 
Eugen Andrei din Capitală, au fo
losit arma criticii cu totul neprin
cipial și în scopuri personale.

Un ajutor prețios in munca cores
pondenților de presă îl constituie, 
fără îndoială, sprijinul pe care tre
buie să-l acorde acestora fiecare or
gan de stat sau organizație sporti
vă. Or, tocmai acest lucru nu l-au 
înțeles, sau nu au vrut să-l înțelea
gă, tovarășii din conducerea colec
tivului sportiv Flacăra rafinăria III. 
respectiv tov. Vasile Treser. a 
comitetului orășenesc C.F.S. Sibiu, 
în speță tov. Nuțiu care, nu numai 
că nu au asigurat corespondenților 
condițiuni de muncă din cele mai 
bune la competițiile sportive ci, 
dimpotrivă, deseori aceștia au fost 
împiedicați chiar să pătrundă în in
cinta stadionului.

Mișcarea noastră sportivă se dez
voltă necontenit. Tot mai multe sînt 
realizările care trebuie scoase la 
lumină, tot mai multe sînt astăzi 
numele sportivilor care merită să 
fie cunoscute de oamenii muncii din 
patria noastră.

Comitetele regionale, raionale și 
orășenești C.F.S.. organizațiile
U.T.M. și comitetele de întreprin
dere trebuie să se îngrijească în
deaproape de recrutarea unui număr 
cît mai mare de corespondenți de 
presă, de îndrumarea și ocrotirea lor 
atunci cînd elemente certate cu cri
tica și disciplina caută să le înă
bușe glasul. Ei trebuie să cultive în 
corespondenți simțul de răspundere 
și spiritul de clasă, combativitatea 
revoluționară și principialitatea 
partinică. Organizarea de cursuri pe 
scară locală cu corespondenții de 
presă de către comitetele C.F.S., 
este mijlocul cel mai eficace al ri
dicării cunoștințelor sportive ale a- 
cestora, al perspectivei de oriei.tare 
in munca de cultură fizică. Ridicarea 
necontenită a nivelului politic și 
ideologic al corespondenților este 
de asemeni un factor hotârîtor, o 
condiție esențială fără de are 
munca nu va da roadele așteptate.

Iată, deci, cît de important 
este ca în fiecare întreprindere, 
gospodărie colectivă sau de stat 
instituție sau școală să existe un 
număr tot mai mare de corespon
denți de presă.

Sportivi și activiști sportivii Dați 
tot sprijinul vostru corespondenți
lor de presă și măriți necontenit 
numărul lor pentru ca împreună cu 
voi, să contribuie și ei la progresul 
mișcării noasire de cultură fizică și 
sport.

Dincolo de peretele de sticlă al 
aerogării se întinde terenul de a- 
terizare cu pistele de beton încă 
umede de ploaia căzută în zori. 
Privirile cată însă mai departe, a- 
colo tinde dunga verzuie a pădu
rii desparte pămîntul de cer. Un 
cer roșiatic-gălbui deasupra orizon
tului peste care coboară din loc în 
loc perdele cenușii de ploaie. Pe a- 
cest fundal a apărut la ora anun
țată, avionul cărei aducea în țară 
prima parte a delegației de spor
tivi venind de la Roma unde au 
participat la campionatele mondiale 
de gimnastică.

Cine sînt primii sosiți? întreba
rea aceasta care frămînta grupul 
nostru de sportivi, prieteni, zia
riști, oficialități primește răspun
sul îndată ce se deschide portiera 
avionului. Iată pe Elena Leuștean, 
pe Hoffman, pe Băiașu, Slavici și 
Dobrovolski. Din avion mai co
boară cîțiva dintre conducători, ar
bitri și antrenori. Restul, cei trei 
gimnaști: Kerekeș, Orendi și Bo
tez, gimnastele Țicit, Gyarfaș, Va- 
tășoiu și Penciu precum și ceilalți 
membri ai delegației au sosit în 
Capitală in primele ore ale după 
amiezei deoarece avionul a fost 
reținut la Praga de timpul de
favorabil pentru zbor.

Cele două sosiri, deși s-au produs 
la distanță de ore, au avut totuși 
multe asemănări: buchetele de 
flori, cuvintele de bun venit, fe
licitările și întrebările. Printre a- 
cestea ait figurat și ale noastre. 
De exemplu, pe Leuștean nu se 
putea să nu o întrebăm cum a rea
lizat strălucita performanță de a 
ocupa locul cinci în clasamentul 
celor mai bune gimnaste ale lu
mii. Și iată ce ne-a răspuns gim
nasta noastră în timp ce ne în
dreptam spre sala aerogării:

— Mi-au reușit exercițiile și mai 
ales cele la paralele și la sol 
Cred că de la Festival n-am mai 
executat așa de bine exercițiul la 
sol.

— Cum îți explici aceasta?
— In primul rînd datorită an

trenamentelor. Apoi, am fost foarte 
calmă. Așa cum nici nu-mi închi
puiam că o să pot fi la un concurs 
atît de important. Asta mi-a dat 
siguranță în execuții și siguranța 
contează mult la nota.

In acest moment intervine în 
discuția noastră Eveline Slavici 
care pune tovarășei sale de echipă 
o întrebare cu un scop foarte pre
cis după cum avea să se vadă 
foarte curînd:

— Dar la ansamblu tot așa de 
calmă ai fost?

In cinstea zilei de 23 August, 
brigăzile de producție din cadrul 
cooperativelor de producție mește
șugărească din regiunea Pitești, se 
străduiesc să dea cît mai multe 
produse de larg consum.

La cooperativa „Arta lemnului” 
din Slatina, cele mai fructuoase re
zultate în producție le obțin cele 
trei brigăzi de producție for
mate din sportivi. Brigada nr. 1, 
condusă de Nicolae Mendrea. luptă 
pentru confecționarea din deșeuri a 
cît mai multor produse de larg 
consum. Membrii brigăzii au con
fecționat 100 de scaune, economi
sind materie primă și depășind pla
nul de livrare cu 10 la sută.

Cu 191a sută a depășit norma bri
gada a doua, condusă de utemistul 
Vasile Mateica. Au fost executate 
din deșeuri diferite garnituri de 
bucătărie. Brigada al cărei respon-

Din nou acasă! Elena Leuștean se îndreaptă spre ieșirea de . pe 
aeroport

Leuștean a recunoscut că nu. 
Și apoi amîndouă ne-au explicat că 
aceasta a fost cea mai grea pro
bă pentru echipa noastră. Nu pen
tru că pregătirile ar fi lăsat de do
rit ci pentru că...

„...reușisem să ne clasăm pe un 
loc foarte bun, locul IV, după exer
cițiile liber alese — ne-au spus cele 
două gimnaste — și nu voiam 
să-l pierdem cu nici-un preț".

De aici o stare de mare tensiu
ne nervoasă care s-a soldat cu 
două ...reprize de plîns prima, de 
ciudă că una din gimnaste a scă
pat cercul iar cea de a doua, de 
bucurie cînd li s-a comunicat re
zult.tul, rezultat care ne confirma 
locul patru în clasamentul final pe 
echipe.

Dar nu numai acesta a fost 
singurul moment greu prin care au 
trecut sportivii noștri. Ca toți cei
lalți concurenți, ei au avut de supor
tat o căldură toridă din pricina

CONFECȚIONEAZĂ BUNURI DE 
LARG CONSUM

I săbii este Petre Ciocea, a executat 
lucrări de cea mai bună calitate și 
a depășit norma cu 30 la sută.

Rezultate frumoase în muncă au 
obținut și brigăzile sportivilor din 
cadrul cooperativelor „Avîntul” din 
Drăgășani, „Unirea” din Rîmnicu 
Vîlcea și „Muncitorii argeșeni” din 
Pitești. Prin confecționarea a cît 
mai multe produse de larg consum, 
ei contribuie la îmbunătățirea ni
velului de trai al oamenilor muncii.

MIHAIL GĂVAN 
corespondent

MANIFESTAȚII SPORTIVE

In întîmpinarea zilei de 23 August 1 
tinerii constructori de pe șantierele 1 

căreia unele gimnaste și în deo
sebi cele din nordul Europei și-au 
pierdut cunoștința. Totuși, în ciuda 
acestor grele condiții de concurs, 
gimnastele noastre au obținut re
zultate nesperat de bune: locul 4 
pe echipe, Elena Leuștean, locul 5 
iar Agneta Hoffman, locul 11 tu 
clasamentul individual compus.

Am vrut să aflăm și locurile ocu
pate de gimnaștii noștri dar ni s-a 
răspuns exact ca acum o săptămî- 
nă, în cursul convorbirii tele
fonice cu Roma: „Nu s-au făcut 
clasamentele în întregime".

Aceasta este numai una din defi
ciențele de organizare care s-au 
manifestat în decursul campiona
telor mondiale de gimnastică. Des
pre alte aspecte ale acestei proble
me ca și despre comportarea repre
zentanților noștri, a echipelor cla
sate pe locurile de frunte, vom scrie 
mai amănunțit în viitoarele nu
mere ale ziarului nostru.

din Valea Jiului, Hunedoara și 
Reșița, depun toate eforturile pentru 
îndeplinirea și depășirea planului 
de producție — construind pentru 
oam&niimuncii tot mai multe apar
tamente.

Paralel cu munca profesională, 
ei au posibilitatea să practice regu
lat diferite sporturi. In cele trei 
mari centre muncitorești,, pe șantie
rele de construcții, au fost organi
zate în cinstea marii sărbători a 
eliberării, campionate de atletism, 
fotbal, volei și șah. Aceste campio
nate angrenează, la cele patru dis
cipline, un număr de 78 echipe, 
mobilizînd un mare .număr de con
structori. Printre participant sa 
numără mulți fruntași ai întrecerii 
socialiste și fruntași în producție, 
ca Gheorghe Gherman. Ion Schuler, 
Norbert Repca și. alții. întrecerile 
se vor desfășura pînă în ziua da 
22 august.

MIRCEA P ASCH' '.SCUy 
. corespondent



a campionatului de
MUNCĂ ORGANIZATA, 

ROADE BOGATE...
...este concluzia care se des
prinde în mod firesc în urma 
activității depuse de colectivele 
sportive din regiunea Suceava 
pe linia angrenării a cit mai 
mulți participanți și în ceea ce 
privește buna organizare a con
cursurilor. Colective sportive ca : 
Progresul, Voința. Locomotiva 
C.F.R. și Locomotiva P.T.T. se 
pot mîndri cu rezultate dintre 
cele niai frumoase. Sute de tineri 
au fost mobilizați în întreceri 
sportive entuziaste care au scos 
in evidență buna pregătire a 
concurenților și care au lăsat 
să se vadă o temeinică preocu
pare din partea antrenorilor și 
instructorilor pentru îmbunătă- 
tățirea continuă a nivelului teh
nic al participanților. Datorită 
acestui fapt o bună parte dintre 
cei care s-au prezentat la startul 
întrecerilor și-au trecut cu aceas
tă ocazie și normele G.M.A. 
gradul II. Pentru felul în care 
au știut să pregătească pe con- 
curenți, merită a fi dați ca exem
plu tovarășii Teodor Paulian. 
președintele comisiei de control 
G.M.A., tov Brătianu președin
tele comitetului C.F.S. orășenesc 
Suceava și alți activiști sportivi 
care au muncit în această direc
ție.

Rezultatele asemănătoare s-au 
înregistrat și în regiunea Cluj, 
unde colective sportive ca acelea 
de la Școala medie tehnică e- 
lectrotehnică. Școala medie pe
dagogică de băieți, liceul de fete 
și altele din orașul Cluj au pre
zentat în concursuri tineri nu
meroși și bine pregătiți din 
punct de vedere tehnic. De ase
menea la colectivul sportiv Fla
mura Roșie Ianoș Herbacseduce 
o susținută activitate pentru 
buna reușită a concursurilor e- 
tapei I-a.

DEZINTERES SI LIPSĂ DE 
PREOCUPARE

Din păcate există și unele co
lective sportive care nu se pre
ocupă pe măsura posibilităților 
lor de buna organizare și des
fășurare a primei etape a cam
pionatului de poliatlon G.M.A. 
Vom cita în acest sens cazul co
lectivelor Metalul Cluj, Știința 
Cluj, Avîntul Cluj, Locomotiva 
Oradea. Progresul Oradea și 
Metalul Oradea care nu numai 
că nu au întreprins nimic pînă 
acum, dar nu lasă să se între
vadă, nici măcar cît de vag, in
tenția de a porni serios la trea-

Tînărul Herman Konrad (Timișoai 
campionatului R.P.R. de poliatlon 

proba de

Ce se întîmplă cu concursurile populare?
Răsfoind regulamentul de des

fășurare al concursurilor popu
lare poți afla imediat că în ma
joritatea colectivelor sportive ar 
fi trebuit să înceapă întrecerile 
sportive la ciclism și volei. Ar 
fi trebuit să înceapă, repetăm, 
pentru că de început nu au în
ceput nicăieri.

Organizate în scopul de a mo
biliza mase și mai largi de oa
meni ai muncii într-o activitate 
sportivă continuă, concursurile 
populare au rămas pînă în pre
zent o competiție numai pe hîr- 
tie. Cine poartă vina pentru a- 

_ceasta stare de lucruri ? 

bă. Este cu atît mai condamna
bilă această atitudine cu cît pri
ma etapă a campionatului de po
liatlon G.M.A. se apropie de sfîr- 
șit.

O mare parte din vină in a- 
ceastă privință o au și responsa
bilii sectoarelor G.M.Ă. din comi
tetele regionale C.F.S. Cluj și 
Oradea, tov. Dimici și Olivia 
Miclăuș, care nu au îndrumat și 
controlat colectivele sportive. Ba 
mai mult chiar acești tovarăși 
au lăsat totul numai în seama 
colectivelor, ei dezinteresîndu-se 
de activitatea în vederea pregă
tirii concursurilor campionatu
lui de poliatlon G.M.A.

SUPERFICIALITATE IN 
MUNCA. REZULTATE SLABE
In regiunea Stalin și Regiu

nea Autonomă Maghiară cam
pionatul de poliatlon G.M.A. se 
desfășoară într-un ritm lent, care 
lasă să se întrevadă că nici co
mitetele C.F.S. și nici consiliile 
asociațiilor sportive din aceste 
regiuni nu i-au acordat impor
tanța cuvenită. Cea mai mare 
parte a activității depuse pînă 
acum în aceste două regiuni a 
constat din ...prelucrarea regu
lamentului campionatului. Cu 
multă întîrziere a început și des
fășurarea probelor; concursurile 
au loc însă într-o notă de moli
ciune. de linsă de inițiativă și 
energie. In asemenea condițiuni 
n:< r zultatele nu puteau fi al
tele: abia 70 de participanți de la 
toate colectivele din Orașul 
Stalin ale asociației Locomotiva, 
25 de concurenți dela Școala 
sportivă de tineret din același 
oraș, 8 participanți dela colec
tivul Flacăra Vitrometan din 
Mediaș, etc. Cît privește situația 
din Tg. Mureș nici ea nu-i cu ni
mic mai bună: din întregul oraș 
doar colectivele Voința și Con
structorul au mobilizat vreo 70 
de concurenți.

Aceasta este situația în cen
trele de regiune; ea nu diferă cu 
nimic de aceea din raioane.

Cauzele care au stat la baza 
acestor succese atît de slabe sînt 
în linii mari următoarele: comi
tetele regionale C.F.S. din re
giunea Stalin și Regiunea Auto
nomă Maghiară au considerat că 
întrecerile campionatului de po
liatlon se pot desfășura de la 
sine, și în consecință, s-au de
zinteresat de munca de îndru
mare și control în raioane.

ALEXANDRU FRENȚIU 
TRAIAN C1OBANU

din Direcția Organizatorică 
a C.C.F.S.

a) a avui cu ocazia primei finale a
G.M.A. o excelentă comportare la 
gimnastică.

In primul rînd Consiliile Sin
dicale Regionale, care deși con
form instrucțiunilor secretaria
tului CCS au ca sarcină să în
drume și să controleze permanent 
colectivele sportive în organiza
rea concursurilor populare, să 
întocmească un plan de acțiune 
în această privință și însfîrșit 
să urmărească aplicarea instruc
țiunilor secretariatului CCS, în 
general nu au făcut nimic din 
toate acestea! Consiliile Sindica
le Regionale și în aceeași mă
sură și consiliile sportive re
gionale ale asociațiilor nu au în
treprins acțiuni temeinice pen
tru desfășurarea pe o scară cît 
mai largă a concursurilor popu
lare.

Pregătiri...
ezultatele dobindite in prima 
etapă a Spartachiadei satelor 

de către colectivele sportive sătești 
din raionul Timișoara au dovedit 
că și în competițiile de masă acest 
raion ocupă un loc de frunte.

Cea mai bună mobilizare a fost 
înregistrată în comuna Sînandrei 
Datorită unei bune munci de popu 
larizare la startul întrecerilor au 
fost prezenți un mare număr de 
tineri țărani muncitori. Aceasta a 
dat posibilitate colectivului sportiv 
din localitate să poată selecționa 
pe cei mai bum sportivi pentru 
întrecerile viitoare. Lotul cel mai 
valoros este cel de atletism. O 
bună capacitate de luptă au și ce
lelalte echipe și mai ales echipa 
de trintă. Rezultate la fel de fru
moase au fost înregistrate și în 
alte comune cum ar fi Uivar (oină). 
Orțișoara (gimnastică) și Otelec 
(atletism).

In prezent colectivele sportive 
din raionul nostru se pregătesc 
pentru organizarea etapei pe cen
tre de comună. Majoritatea echi
pelor selecționate își continuă an
trenamentele sub supravegherea 
celor mai buni profesori de edu
cație fizică și instructori sportivi. 
In multe locuri aceste antrenamen
te sînt folosite și pentru trecerea 
normelor G.M.A.

In ce privește comisiile de orga
nizare, acestea funcționează bine. 
Incepînd din primele zile ale săp- 
tămînii viitoare, tovarășii care fac 
parte din aceste comisii vor efec
tua mai multe deplasări la centrele 
fixate pentru întrecerile din cea 
de a doua etapă. De asemenea, 
C.F.S. raional și consiliul regional 
Recolta împreună cu cei mai buni 
tehnicieni se preocupă îndeaproape 
pentru a asigura acestor întreceri 
condiții cît mai bune de desfășu
rare. Cum la aceste pregătiri își 
dau concursul și organizațiile 
U.T.M. sînt create condițiile ca și 
în această etapă rezultatele obți
nute de sportivii din satele raionu
lui Timișoara să fie tot atît de 
frumoase.

(De la subredacția noastră din 
Timișoara).

Pentru succesul etapei 
a H-a

jVj ivelul calitativ la care se des- 
fășoară întrecerile Spartachia-

-------—-------------- -

Tovarășe președinte
-y rebuia să vă scriem mai de mult, tovarășe președinte, dar nici

■ acum nu este prea țîrziu, întrucît lipsurile comitetului regional 
C.F.S. Bspurești în privința bunei desfășurări a Spartachiadei satelor 
nu și-au pierdut încă actualitatea. In schimb v-ați pierdut d-voastră în 
circulare și instrucțiuni, uitînd că mai trebuie organizat măcar din cînd 
în cînd cîte un control al executării sarcinilor ce cu onoare trasați. Și 
dacă în raionul Alexandria nu s-a făcut mai nimic cu organizarea 
Spartachiadei satelor, hai, să zicem că e prea departe. Dar ce te faci 
cu raionul Snagov, care e la o zvîrlitură de băț de București ?

E adevărat, conduceți treburile sportive dintr-o regiune întinsă. 
,,Mai mare ca Luxemburgul”, cum spuneți dvs. deseori. Dar asta nu 
înseamnă că de teama întinderii terenului să renunțați cu totul la teren, 
pe motivul că... tot nu-1 puteți, cuprinde în întregime. Și, ce mai încolo 
încoace, hai să recunoaștem împreună că dacă singur nu puteți face 
nimic, în schimb s-ar putea totuși face ceva muncind în colaborare cu 
consiliul regional al asociației Recolta, mai ales că între sediul comite
tului C.F.S. și cel al asociației Recolta nu este o distanță chiar cît dia
metrul... Luxemburgului, ci numai vreo 300 m. Nu ai nevoie nici de 
tramvai, ci numai de dorința sinceră de a colabora. Păcat numai că 
ați binevoit să respingeți propunerile concrete de conlucrare pe care vi 
le-a adresat consiliul regional Recolta, pe motiv ca nu cumva... să se 
obțină realizări fără contribuția activiștilor comitetului sau. doamne 
ferește, să se împăuneze alții cu realizările dvs. Pe cînd acum, totul 
e în perfectă ordine : realizări nu prea sînt. așa că ambele primejdii au 
fost înlăturate, odată pentru totdeauna.

Multe și grele sînt sarcinile unui președinte de comitet regional 
C.F.Ș. ! Numai dacă am calcula timpul petrecut în ședințele de tot fe
lul, am ajunge la cifre astronomice. Totuși, e bine măcar din cînd în 
cînd să mergi și pe teren, să vezi cu ochi proprii care este realitatea. 
Nu de alta, dar mai dai cîleodată peste vreunul bun de gură, care atîta 
vorbește și le înflorește (cum spun unii că faceți și dvs.). încît ai im
presia că totul merge ca pe roate, cînd în realitate treaba merge mai 
degrabă ca... racul. Și nu e prea tîrziu nici acum, în preajma etapei a 
doua a Spartachiadei satelor să faceți ce n-ați făcut pînă acum.

Noi am mai avea multe să vă spunem, tovarășe Pricop. Dar nu 
vrem să vă reținem, mai ales că sîntem convinși că vă grăbiți să... 
plecați pe teren. Bine ar fi însă ca pînă atunci să rezolvați cererea ace
lor tineri din raionul Snagov cărora nu li s-a decontat nici pînă acum 
deplasarea la faza raională a crosului ,,Să întîmpinăm 1 Mai”.

Și pentru că orice scrisoare se încheie deobicei cu o urare, noi vă 
urăm, tov. președinte, spor la muncă și să auzim de bine... despre or
ganizarea etapei a doua Spartachiadei satelor.

ariiTLlJH

O concurentă din finala Sparlachia dei satelor din anul 1953, trecind 
ștacheta la săritura in inălfime.

dei satelor trebuie să constituie o 
preocupare de bază. Majoritatea 
colectivelor sportive de la sate s-au 
străduit să asigure primelor în
treceri o desfășurare cît mai bună 
și la un nivel cît mai înalt. Și a- 
cest lucru s-a observat îndeosebi 
la întrecerile de atletism, care s-au 
bucurat de un deosebit succes atît 
din punct de vedere cantitativ cit 
și calitativ. Cu toate acestea au 
existat numeroase comune unde în
trecerile s-au desfășurat sub orice 
critică (Costești, Domnești, reg. 
Pitești, Cujmir, Darvari, reg. Cra
iova ș.a.).

Făcînd o analiză serioasă a cau
zelor care au determinat o aseme
nea situație ajungem la concluzia 
că cea mai importantă dintre a- 
cestea este insuficienta pregătire 
fizică și tehnică a participanților. 
Intr-adevăr, mulți dintre partici
panți nu posedă nici cele mai ele
mentare cunoștințe despre discipli
na sportivă respectivă. Asemenea 
cazuri au fost intîlnite la mai 
toate sporturile prevăzute în regu
lament dar mai ales la gimnastică. 
Și acest fapt este cu atît mai grav 
cu cît exercițiile prevăzute in ca
drul întrecerilor de gimnastică sînt 
aceleași ca și la complexul G.M.A.!

Slab s-au prezentat, în unele 
locuri și echipele de oină. Com- 
ponenții unora dintre echipe au

dat dovadă că nu cunosc nici cel 
puțin regulamentul jocului. Din a- 
ceastă cauză întrecerile s-au des
fășurat la un nivel foarte scăzut 
și au dus la minimalizarea fru
mosului nostru sport național.

Pînă la întrecerile din cea de a 
doua etapă a mai rămas un timp 
relativ scurt. Totuși o parte din 
deficiențele semnalate mai pot fi 
încă înlăturate. In cele cîteva zile 
care ne mai despart de întrecerile 
etapei pe centre de comune, echi
pele selecționate mai pot ține 4—5 
ședințe de antrenamente. La atle
tism și trîntă aceste antrenamente 
se vor face numai în scopul unei 
mai bune asigurări a condiției fi
zice pe cînd la oină se va urmări 
mai mult aplicarea schemelor tac
tice. La gimnastică toate antrena
mentele vor fi axate pe execuția 
perfectă a întregii serii de figuri.

Un rol important în buna pre
gătire a participanților în cea de 
a doua etapă îl au profesorii de 
educație fizică și instructorii spor
tivi voluntari. In această perioadă 
ei pot și trebuie să fie antrenori 
și prieteni nedespărțiți ai celor care 
se vor întrece la centrele de co
mună, îndrumîndu-i în mod con
tinuu în vederea unei cît mai fru
moase comportări în etapa a doua, 
pentru obținerea unor rezultate cît 
mai valoroase.

Una din sutele de echipe de oină

Oină este un sport foane cu
noscut în comuna Salcia, 
regiunea Craiova. 11 practi

că deopotrivă și tinerii și vîrstni- 
cii. Acest lucru a făcut ca la în
trecerile din prima etapă a Spar- 
tachiadei satelor să se prezinte la 
startul întrecerilor peste 60 de par
ticipanți. Pentru a selecționa cea 
mai bună echipă a fost nevoie de 
a se organiza un campionat sistem 
tur-retur. Pînă la urmă echipa de
semnată pentru a se prezenta >n 
întrecerile viitoare a fost decla
rată cea antrenată de profesorul 
de educație fizică Ion Dobre care 
de altfel a și cîștigat acest con
curs.

Din echipă fac parte șase 
colectiviști, un funcționar de 
la sfatul popular comunal și 
patru tineri țărani muncitori cu i 
Ioturi individuale. Ce! mai bun’ 
dintre jucători este colectivistul 
Ion Păun. Acesta a căpătat o1 

mare experiență făcînd de mai 
multe ori parte din echipele par
ticipante la edițiile anterioare, ale 
diferitelor competiții de masă. El 
posedă o foarte bună tehnică a- 
tit la „bătaie" cît și la „prindere", 
fiind în același timp cel mai ra-t 
pid jucător cu o performantă de 
12,6 pe 100 m plat. Se maț 
remarcă brigadierul colectivei 
Gheorghe Dragomir, un foartdj 
bun jucător al echipei de fotbal 
De asemenea, o bună pregătire' 
tehnică au și tinerii colectiviști 
Petre Cîrian și Andrei Tutiinaru

In ce privește pe Florea Bălan* 
funcționar Ia sfatul popular, ur 
alt component al echipei, se poate 
spune că este motorul întregii e- 
chipe. El a învătat acest sport îr 
timp ce își desăvîrșen pregătire; 
școlară la una din școlile medi- 
din Turnu Severin. In prezent e 
este și antrenorul e'-Moei și îr, 
fiecare zi se află în mii’ocul com 
popeștilor Iotului de o:nă. înva 
tîndu-i noi scheme tactice. Căo 
el are o mare dorință: echipa p . 
care o antrenează să aibă o corn 
portare c‘t mai Inimoasă. Acesj . 
lucru va fi verificat însă de-abi 
peste o săptămînă în cadrul îr 
trecerilor în res He ptapț

STOCFHTA MARIN 
corespondent



Meciul atletic internațional dintre echipele R. P. Romine și Elveției 
se desfășoară astăzi și mîine pe stadionul Republicii

A doua etapă a „Cupei Orașelor” 
la fotbal

Astăzi după amiază, cu începere I prima probă din cadrul întîinirii in- I Populare Romîne și Elveției. Con
de la ora 17, pe stadionul Repu- I ternaționale de atletism dintre echi- I cursul are loc astăzi și mîine de la
blicii din Capitală, se va desfășură I pele reprezentative ale Republicii | ora 17.

Bă bați Elveția 1954 1953 R. P. Romînă 1954 1953

100 m. H. Wehrli
F. Griesser

10,6
10,8

A. Stoenescu
I. Măgdaș

10,8
10,9

10,8
10,®

200 m. H. Wehrli 
E. Vogel

22,0 21,7
22,1

A. Stoenescu
I. Măgdaș

22.5
32,4

21,9
22,0

400 m. J. Hegg 
R. Weber 49.5

50,5
50,3

I. Savel
T. Sudrigean

49,2
49,9

48,6
5«,7

000 m. E. Buhler 
D. Seiler 1:56,9

1:54,0
1:56,8

A. Ursu
D. Bîrdău

1:54,4
1:54,3

1:52,4
1:54,3

1500 m. A. Sutter
H. Thoet

3 54.8
3:57,9

3:55,6
3)57,2

P. Popescu
D. Bîrdău

3:59.0
3;56,8

3:57,8
3)57,0

5000 m. P. Page
R. Morgenthaler

14:57,4
14:59,2

C. Grecescu
N. Bunea

14:56.4
15:10,3

15:05,4
14:42,6

10.000 m. H. Frischknecht
E. Schudel

31:36,2
31:56.8

C. Dinu
C. Grecescu

31:25,2
32:30.0

31:01,0
31:39,8

4X100 I. Huber
W. Eichenberger
F. Griesser

E. Wehrli

I. Opriș
I. Măgdaș
A. Stoenescu
I. Wiesenmayer

- -

4x400 J. Hegg
O. Eichenberger
P. Stalder 
R. Weber

T. Sudrigean 
A. Ursu
I. Boitoș
I. Savel

- -

119 m. g. O. Bernard 
J. Kost

15,3 14,7
15,0

I. Opriș
I. Witman

14.7
15.7

14,8
15,4

400 m g. J. Kost
K. Weil 56,3

I. Savel 
G. Stănel

52,3
55.4

52,0
54,0

3000 m. 
obst.

G. Stăubli — G. Cojocaru 
C. A Ioanei

9:17,0
9:20,0

9:15,2
9:02,4

10 km. 
marș

F. Schwab
F. Bichsel

47:08,0
48:02,0

H. Răeeseu
N. Liga _

46:07,8
46:37,8

lungime J. Maser
W. Eichenberger

6,74
7,00

7.05
7.93

I. Wiesenmayer 
fi. lean

7,19
7,01

7,30
7,05

triplu F. Portmann
E. Hug

14,24
13.92

14,34
14,10

V. Zăvădescu
T. Chitul

14,36
14,40

14,10
14,67

înălțime H. Wahli 
W. Weiss

1.90 1,94 I. Knaler
A. Merică

1.81
1,87

1,85
1,90

prăjină E. Balsiger
F, Bossert

4.05
3.80

Z. Dragomir 
M. Dumitrescu

4,10
4,05

4,12
4,00

greutate W, Senn
M. Hubacher

14.23
14.07

14,45
14,15

G. Georgescu
M. Raica

15,67
15,32

15,86
15,54

disc O. HăfLiger 
M. Mehr

46,08
42.95

48,02
45,01

M. Raica 
R. Coveianu

48,11
43,89

47,68
42,25

suliță E. Muller 
E. Ltithi

61.35
57.74

60,83
57,29

A. Demeter
D. Zamfir

67,29
61,87

63,51
67,60

ciocan
R. Veeser
J. Hirsch

48.32
49.57

50,97
50,50

C. Dumitru 
N. Rășcănescu

57,15
56,51

55.52
55,61

F E M E I

100 m.
S. Pre tot
E. Jakob

12,5
12,7

C. Dumitrescu
I. Luță

12.4
12,6

12,9
12,9

200 m.
S. Pretot
A. Bernard

26,3
26,8

I. Marks
I. Luță

26,4
25,8

26,0
26,0

80 m. g.
G. Bolliger
T. Hănseler 12,7

A. Șerban
L. Jung

11,9
12,4

11,5
12,0

4x100 m.
T. Hănseler 
E. Jakob
G. Bolliger
S Pretâi

-

S. Moțiu
I. Marks
D. Copîndeanu 
I. Luță

- -

lungime G. Bolliger
E. Gilomen

4.69
4.47

5,00
4,98

S. Grosu 
E. Nemetz

5,53
5,33

5,46
5,42

înălțime
E. Gilomen
B. Schweizer 1.35

1,40
1,40

I. Balaș 
E. Karbach

1,65
1,48

1,60
1,46

greutate R. Boss ha rd 
G Bolliger

11.36
10.80

12,07
11,84

M. Velicu
A. Roth

12,48
11.50

11,94
12,02

disc G. Bolliger
R. Bosshard

34.74
34.41

42,17
33.14

L. Manoliu
G. Georgescu

44,85
38,15

45.58
40.58

suliță A. Berner 
D. Ammann

37,12 A. Reimesch
M. Bernatzki

43,87
36,50

45,58
36,15

Constatări după ultimul concurs de înot
Desfășurarea concursului de veri

ficare de sîmbăta trecută ne oferă 
ocazia să revenim asupra compor
tării înotătorilor și înotătoarelor 
din lotul reprezentativ. Spuneam, 
în cronica noastră de luni, că ma
joritatea înotătorilor s-au resimțit 
de pe urma lungimii bazinului de 
la ștrandul Tineretului (50 m). Intr- 
adevăr, înotătorii bucureșteni, care 
au format majoritatea in acest 

concurs, obișnuiți cu bazinul de 
33 m. (unde efectuau două în
toarceri pe 100 rn. și 5 întoarceri 
pe 200 m.) au obținut rezultate 
sub posibilitățile lor. Ceilalți îno
tători fiind sosiți recent din pro
vincie, și neavînd o activitate sus
ținută s-au resimțit din această 
cauză. Astfel, înotătorii n-au avut 
un ritm uniform pe parcurs făcînd 
eforturi suplimentare pentru a ter
mina cursa. Așa se explică faptul 
că, concurenții la proba 100 m. 
liber au înotat sub valoarea lor. 
Maestrul sportului losif Novac a 
realizat doar timpul 1 min. 1 sec. 
1 zecime .Carol Meder numai 1

Campionatul regional de juniori la polo
Miercuri s-au disputat ia ștran

dul Tineretului din Capitală două 
jocuri de polo pe apă contînd pen
tru campionatul regional rezervat 
juniorilor. Primul meci a pus față 
în față echipele Tînărul dinamovist 
și Voința. După un joc aprig dispu
tat, meciul s-a terminat cu victoria 
la limită a tinerilor dinamoviști: 
5—4 (2—2). Au marcat: Naum (3), 
Mălin și Oanță pentru Tînărul di
namovist și Bujoreanu (3) și Pes- 
caru pentru Voința. Echipele au 
prezentat următoarele formații:

TÎNĂRUL DINAMOVIST: Bank, 
Panaitescu, Oanță, Popescu, Mălin, 
Naum, Zaharia. 

min. 0,6 sec. 1 zecime iar Mircea 
Olaru 1 min. 06 sec, 2 zecimi.

Hubert Bock a coborît pentru a 
patra oară sub recordul probei de 
100 m. liber juniori categoria a 
Ii-a. Cu tot timpul obținut: 1 min. 
03 sec. 8 zee., Bock a urcat de la 
locul 20 de pe tabela din 1953 la 
locul 5 pe tabela actuală a celor 
mai buni sutiștî. El a întors la 
50 m„ în 29 sec. 6 zecimi. In 
probele de 100 m. fluture, Alexan
dru Popescu și Elisabeta Bratu au 
realizat performanțe deosebit de 
bune.

Inregistrind cu timpul 1 min. 
31 sec. 4 zecimi un nou record de 
junioare categ. a 11-a, Elisabeta 
Bratu a devenit a doua înotătoare 
din țară la acest stil după maes- 
tra sportului Ecaterina Orosz. Sti
lul ei mai prezintă insă unele de
ficiențe și anume : introduce mîi- 
nile în apă prea lateral, în loc să 
le introducă din dreptul umerilor, 
iar în ceea ce privește lucrul pi
cioarelor ea împinge mai tare cu 
dreptul. Mergînd 100 tn. fluture

VOINȚA : Pavlenco, Ciorbă, Pes- 
caru, Bujoreanu, Bădescu, Ceaușu, 
Nagy.

Cel de al doilea joc s-a disputat 
între echipele Știința și Rezervele 
de muncă. Juniorii de la Știința, 
neînvinși în campionatul actual, au 
cîștigat comod cu scorul de 9—0 
(5-0).

Au marcat: Chirvăsuță (4), Ma
rinescu (2), Blajek (2) și Zâne.

1. Știința
2. Tînărul dinamovist
3. C.C.A.
4. Progresul F.B.
5. Voința
6. Locomotiva Gr. R.
7. Rezervele de muncă 

în stil delfin, Alexandru Popescu 
a reușit să se claseze al treilea 
din țară pe această distanță. Per
formanța obținută de el este 1 
min. 12 sec. 8 zecimi (la 50 m. 
a întors la 32 sec. 6 zecimi.) Ca
rol Meder și Margareta Wittgens
tein au mers bine pe 400 m. liber. 
Primul și-a corectat propriul record 
cu 9 zecimi de secundă, obtinînd 
timpul 5 min. 02 sec. 4 zecimi, nou 
record de juniori categoria I-a. 
Dacă își va corecta stilul, M. Witt
genstein va coborî și sub timpul 
de 6 min. 32 sec. 6 zecimi rea
lizat de ea sîmbăta. Ea nu ridică 
suficient cotul prin aer și înoată 
cu capul prea mult cufundat în 
apă. In proba 100 m. spate seniori, 
Gheorghe Enache a realizat i n re
cord personal cu timpul 1 min. 14 
sec. 7 zecimi. Inexplicabil de slab 
a mers Hi!de Theis pe 400 m. 
liber. Timpul de 7 min. 05 sec. 
6 zecimi este aproape cu 1 minut 
sub posibilitățile sale!

G. NICOLAESCU

Echipele au jucat in următoarele 
formații:

ȘTIINȚA: Nistor, Kroner, Chir
văsuță, Chiriac, Zane, Marinescu, 
Blajek.

REZERVELE DE MUNCA: Sto- 
ian, Cupeș, Țintea, Zellermayer, 
Pencea, Scărlătescu, Taus.

înaintea ultimelor meciuri cla
samentul prezintă următoarea înfă
țișare:

4 4 0 0 31:1 8
2 2 0 0 9:7 4
3 2 0 1 14:12 4
3 2 0 1 8:9 4
5 2 0 3 17:21 4
4 1 0 3 12:18 2
3 0 0 5 8:31 6

Mîine se dispută a doua etapă a 
„Cupei Orașelor" la fotbal. între
cerile din prima etapă ne-au ară
tat că echipele sînt de forțe sensibil 
egale, astfel că meciurile au fost 
în general disputate. terminîn<lu-se, 
în majoritate, cu scoruri strînse și 
ridieîndu-se, uneori, la o valoare 
tehnică bună.

De asemenea, important este și 
faptul că în multe echipe au fost 
introduse elemente cu adevărat noi, 
aparținînd echipelor din campiona
tele regionale sau orășenești. In a- 
ceastă privință un exemplu este e- 
chipa orașului Craiova. în care au 
apărut o serie de jucători tineri. Ea 
a reușit o comportare bună și un 
rezultat valoros în fața echipei Re- 
șiței în care au figurat jucători din 
campionatul categoriei B (Urcan,

I. Hovany (Progr. Oradea) a cîștigat campionatul 
de floretă al juniorilor

SATU MARE. (Prin telefon de la 
trimisul nostru). — Prima probă 
din cadrul campionatelor republica
ne de scrimă rezervate juniorilor a 
luat sfîrșit cu victoria talentatului 
floretist din Oradea 1ULIU HOVA- 
NY (Progresul).

Ceea ce trebuie remarcat de la în
ceput ca aspect dominant al pro
bei de floretă bărbați este valoarea 
ridicată care a caracterizat întrea
ga întrecere și valoarea excepționa
lă a turneului final. Inir-adevâr 
majoritatea asalturilor finale s-au 
evidențiat atît prin nivelul tehnic 
cît și prin lupta echilibrată care 
s-a dat pentru victorie. Un exemplu 
este și faptul că din cele 28 de a- 
salturi ale turneului final. 16 s-ati 
terminat cu scorul de 5—4. Clasa
mentul turneului final a fost urmă
torul :

1. Iuliu Hovany (Progresul Ora
dea) 7 v. campion al R.P.R. 2.A- 
tila Csipler (Metalul Satu Mare) 
5 v. 3. Nicolae Ghilezan (Șt. Cluj) 
4 v. (24 tușe primite) 4. Sorin Poe- 
narii (Flacăra Ploești) 4 v. (25 
tușe prim.). 5. Nicolae Drîmbă 
(Flamura roșie Tim.) 3v. (31 t. p).

6. Tănase Mureșan (Progresul

Finalele campionatului republica? de lupte (juniori)
PLOEȘTI 9, (prin telefon). In 

sala Flacăra din Ploești au început 
întîlnirile din cadrul finalei campio
natului R.P.R. de juniori la lupte 
clasice. întîlnirile s-au desfășurat 
pe două saltele datorită numărului 
mare de concurenți (116). S-au 
prezentat sportivi din regiunile A- 
rad. București, Baia Mare, Con
stanța. Cluj, Hunedoara, R.A.M. 
Regiunea Stalin, Oradea. Ti

Astă seară, reuniune de box in Capitală
ln cinste^, zilei de 23 August, 

colectivul sportiv Metalul „23 
August" organizează astă seară, 
pe terenul Centrului de antrena
ment nr. 2 (fost Doherty), o re
uniune de box. Se vor întîlni 
reprezentativele colectivelor de 
bex Metalul „23 August" Bucu
rești și Locomotiva Brăila.

Un meci interesant se anunță 
a fi cel dintre Ion Zlătaru (Lo
comotiva) și Petre Dumitrescu 
(Met. „23 August").

Programul celorlalte dispute 
este următorul: Cat. hîrtie: Ilie 
Gheorghe (Locomotiva) — Al. 
Bariciu (Metalul). Cat. cocoș:

Progresul Tg. Mures a 
Autonome Maghiare"

TG. MUREȘ, 9 (prin telefon de 
Ia subredacția noastră). Vineri s-au 
încheiat întrecerile de iiandbal din 
cadrul competiției dotată cu „Cupa 
Regiunii Autonome Maghiare", la 
care au participat patru dinfre cele 
mai bune echipe feminine din țară.

întrecerile au prilejuit jocuri viu 
disputate și de un ridicat nivel teh
nic. In ciuda timpului ploios și a 
terenului desfundat, echipele au 
luptat cu deosebit elan realizînd 
spectacole frumoase.

In prima zi echipa Progresul Tg. 
Mureș a realizat o surpriză. întrecînd 
echipa campioană a țării. Știința 
Timișoara, cu 3—2 (3—1), iar Me
talul Reșița a dispus de Știința 
Bistrița cu 5—4 (4—3).
, Ia jocurile finale, pentru locurile 

Chirilă, Plev, Szeleș etc.). Echipa 
Aradului a promovat și ea. alături 
de jucătorii din categoria A (Sereș 
și Lupeș), elemente cu posibilități, 
cum sînt extremul dreapta Toth și 
centrul înaintaș Szekely, ammdoi 
de la Metalul Arad. De altfel, 
echipa arădană a făcut un joc bun 
la Timișoara unde, mai ales în re
priza doua, a dominat cu autori
tate.

Iată programul complet al eta
pei a doua a „Cupei Orașelor":

GALAȚI — IAȘI; BIRLAD — 
BACAU; PLOEȘTI — BUCLH 
REȘTI: ORAȘUL STALIN — CON
STANȚA: REȘIȚA — ARAD: TI
MIȘOARA — CRAIOVA; CLUJ — 
ORADEA; TG. MURES — BAIA 
MARE.

Primele echipe sînt gazde.

F.B.  Buc.) 3 v. (32 t. p.). 7. Iosif 
Boțea (Met. S.M.) 2 v. 8. Ladisiau 
Horvath (Progresul Tg. Mureș) 
0 v.

Cîștigătorul. Iuliu Hovany a do
vedit că este categoric cel mai bun 
trăgător al acestui turneu- Astfel 
din cele 20 de asalturi susținute da 
Iuliu Hovany în eliminatorii, semi
finale și finală el nu a pierdut nici 
un asalt. Djn restul trăgătorilor — 
neclasificați în finală — au ieșit îti 
evidență Pop Sabin (Știința Cluj) 
și M. Digușan (Voința Orașul 
Stalin).

Ca o concluzie generală la acest 
campionat de floretă trebuie scos în 
evidență faptul că numeroase centre 
au dat elemente de valoare.

Ieri au început și întrecerile din 
cadrul probelor feminine, disputîn- 
du-se seriile eliminatorii. Dintre 
concurentele care au evoluat pînă 
acum s-au remarcat E. Țărăngoiu 
(Progresul F. B.). Adorian (Progr. 
Cluj), Orban (Progr. Cluj) si Kap- 
debo (Șt. Cluj).

Finala probei de floretă fete va a- 
vea loc astăzi, iar mîine se va dis
puta finala probei de sabie bărbați 

R. ILIESCU' 

mișoara și Ploești. Nivelul tehnic 
al întrecerilor, este mulțumitor. Toa
te partidele eliminatorii au fost viu 
disputate și spectaculoase. S-au re
marcat o serie de elemente tinere 
printre care și foștii campioni care 
au și acum șanse: Ofițerescu. Mi- 
cula, Gh. Toth. Dumitru Grozavii. 
Gh. Dumitru și I. Valentin.

Finalele se vor desfășura dumi
nică.

Ștefan Voican (Locomotiva) — 
Dinu Eugen (Metalul). Cat. pa
nă: V. Fătăciune (Locomotiva)— 
Gh. Zamfirescu (Metalul). Cat. 
semi-ușoară: I. Băzdrăgan (Lo
comotiva) — Mircea Covaliu 
(Metalul). Cat. ușoară: S. Bo- 
goi (Locomotiva) — Ed. Păiș 
(Metalul). Cat. semi-mijlocie: 
/. Buzea (Locomotiva) — Toma 
Tudor (Metalul). Cat. mijlocie 
uș.: N. Legrade (Locomotiva) — 
Simion Gh. (Metalul). In plus, 
se vor mai disputa cinci întîl- 
niri amicale.

Primul meci va începe la ora 
20.

cîștigat „Cupa Regiunii 
la handbal feminin
3-4  s-ati întrecut Știința Timișoara 
șf Știința Bistrița. Timișorencele au 
învins cu un scor categoric, 6—1* 
(2—0). Au înscris Ana Metz (2), 
Elena Sandu (2), Bruno Neurohr, 
Regtiina Schwab, pentru învingă
toare și Maria Wagner pentru în
vinse.

Pe locul I s-a clasat echipa Pro
gresul Tg. Mureș, care a învins 
în finală Metalul Reșița cu 6—3 
(5—0). Au înscris Ileana Nagy 
(3), Ileana Neamțu (2), Maria 
Turcea, pentru mureșence și Elin 
Urvic (2), Maria Drumel, pentru 
Metalul Reșița.

NERVA POPA



îompcitarea fată de adversa, in jacul de handbal 
Comentarii pentru arbitri, antrenori și jucători

PROBLEME DE ARBITRAJ LA POLO PE APA

Ultimele modificări ale regula
mentului internațional de handbal 
au fost elaborate de comisia teh
nică a Congresului Federației In
ternaționale de Handbal din anul 
1952 și au fost definitivate la cursul 
internațional al arbitrilor din 23-26 
iunie 1953.

La noi în țară, noul regulament 
a intrat în vigoare odată cu des
chiderea oficială a sezonului com- 
petițional din 1953.

Jocurile din cadrul Festivalului, 
cît și celelalte întîlniri internațio
nale de handbal din anul trecut, 
au scos la iveală lipsa unei uni
tăți de vederi a reprezentanților 
diferitelor țări (arbitri, antrenori, 
jucători) in ceea ce privește inter
pretarea și aplicarea regulamentu
lui de joc. In anumite cazuri, unele 
dispozițiuni ale regulamentului au 
fost interpretate de către arbitrii 
străini într-un mod cu. fotul per
sonal. Dar și în competițiile de 
handbal din țara noastră se obser
vă, de la joc la joc, interpretări 
felurite ale regulamentului, chiar 
la arbitrii desemnați să conducă 
jocuri de categoria A. Un fapt și 
mai puțin îmbucurător îl constituie 
oscilațiile în arbitraj, în decursul 
aceluiași joc, în care anumite aba
teri de la regulament, sînt sancțio
nate Ia un moment dat într-un fel, 
iar în alte momente cu totul dife
rit. Acest lucru creează în rindu- 
rile jucătorilor ambelor echipe ne
lămuriri pe care nu le pot limpezi 
nici chiar antrenorii. Din acest 
motiv, jucătorii caută să-și adap
teze jocul după maniera de arbi
traj a arbitrului respectiv. Uneori 
se reușește a se îmbina armonios 
concepția despre joc și regulament 
a arbitrilor cu cea a jucătorilor și 
a antrenorilor. De multe ori însă, 
jucătorii sînt puși în situația de 
a nu mai ști ce este permis și 
«e nu din punct de vedere tehnic 
șj regulamentar.

Această situație va dăinui pînă 
în momentul în care toți arbitrii 
vor ajunge la o justă unitate de 
vederi în privința interpretării re
gulamentului de joc. Este însă ne
apărat necesar ca această concep
ție unitară să fie în concordanță 
eu prevederile regulamentului in
ternațional. In primă urgență se 
impune lămurirea articolului VI 
din regulamentul internațional care 
tratează despre „Comportarea față 
de adversar" (lămurind relația 

„apărători — înaintași" și invers).
Forma actuală în care este re

dactat acest articol, cu toate pre
vederile sale, este o urmare a evo
luției tacticii jocului de handbal. 
Mai mult decît atît prin acest ar-
— - ----------------------------- -----------

b) 1.XI1 — 20.XII.1953. Pregăti
rea pentru concursul feminin de 
Ia Budapesta. A fost organizată 
cu scopul de a menține forma 
sportivă a gimnastelor. Planifica
rea generală prevedea un efort 
mai mic decît cel depus în suh- 
centrul de antrenament de la 
București. Lotul a fost alcătuit 
din cele mai bune 16 gimnaste din 
țară. In cadrul acestor pregătiri 
s-a format pentru prima oară e- 
chipa de junioare a Republicii 
noastre Populare, alcătuită din ti
nere elemente susceptibile de pro
gres, ca Anica Țicu, Emilia Vă- 
tășoiu, Viorica Palackos, Alexan
drina Penciu și altele, care au re
prezentat apoi cu cinste culorile 
patriei noastre în concursul de la 
Budapesta.

Etapa a 111-a, 10.1.—10.IV. 1954. 
Pregătire pentru concursul inter
național de la Budapesta și cam
pionatele individuale ale R.P.R.

Rezultatele obținute în urma 
muncii depuse în vederea con
cursului din cadrul Festivalului, 
cu întreg lotul R.P.R. și apoi la 
subcentrul de antrenament de la 
București cu gimnastele asociați
ei Dinamo și Știința I.C.F., con
firmau in mod evident eficacita
tea metodei marilor eforturi. A- 
cește rezultate trebuiau să consti
tuie un exemplu pentru munca de 
viitor. Dar nu s-a întîmplat așa. 
Astfel, fișa personală zilnică de 
antrenament, întocmită după mo
delul sovietic, a fost desființată. 
In locul ei s-a tipărit o fișă de 
planificare în care nu se ținea 
seama de persoanele cu care se 
lucra, în care gimnaștii nu a- 
veau nimie de spus și pe care an- 

ticol se urmărește orientarea tac
ticii de joc, în special a apărării, 
pe un drum nou, spre o1 concepție 
nouă, menită să asigure creșterea 
valorică a întregului joc.

Unii teoreticieni, antrenori și 
jucători susțin că prin aplicarea 
strictă a noilor prevederi ale ar
ticolului VI i se ia apărătorului 
ultima posibilitate de apărare. In 
legătură cu aceasta, trebuie arătat 
că, într-adevăr, apărătorii (cu ac
tuala lor pregătire, care este ne- 
corespunzătoare) luați individual, 
sînt dezavantajați față de posibili
tățile înaintașilor. Dar, ca unitate 
tactică, compartimentul defensiv su- 
pranumeric și aglome.rat în fața 
porții este superior celuj, ofensiv al 
adversarului. Din acest motiv, ma
rea majoritate a echipelop au pus 
accentul pe un joc defensiv în loc 
să-și bazeze concepția de joc și în
treaga tactică a echipei pe acțiuni 
prin excelență ofensive.:

Modificările regulamentului tind 
să aducă îmbunătățiri tocmai în a- 
cest sens: apărătorii să fie nevoiți, 
vrînd-nevrînd, să renunțe la jocul 
lor pozițional și static, să se pre
gătească din punct de vedere fizic 
și tehnic pentru a deveni mai mo
bili, mai activi și mai ofensivi.

Susținem, deci, că pierderea unor 
privilegii ale jucătorilor în apărare 
nu-i pune pe apărători . în situație 
de inferioritate față de înaintași, 
atîta timp cit ei, printr-o ' pregătire 
fizică și tehnică temeinică, se vor 
ridica la nivelul înaintașilor. Pen
tru a sprijini munca de instruire a 
antrenorilor noștri, în vederea_ pu
nerii în practică a concepției mo
derne de joc, trebuie să se lichide
ze definitiv cu interpretarea perso
nală și diferită de la arbitru la ar
bitru, de la antrenor la antrenor și 
de la jucător la jucător, și să se 
treacă la aplicarea cu strictețe a 
prevederilor regulamentului interna
țional. In caz contrar, arbitrajele și 
pregătirea felurită a jucătorilor vor 
avea repercusiuni asupra compor
tării acestora, asupra desfășurării 
jocurilor și rezultatelor de pe te
ren și, în ultima instanță, asupra 
evoluției și progresului handbalului 
intern față de handbalul de peste 
hotare.

Vom reveni pentru a comenta 
modificările și precizările aduse în 
regulamentul internațional articolu
lui VI, articol care, în fond, este 
determinant — dacă aplicarea lui 
este făcută în mod just și unitar de 
către toți arbitrii — pentru pregăti
rea globală a jucătorilor.

IOAN KUNST 
FRANCISC SPIER 

— antrenori —

Din experiența aspiranților romini in U.R.S.S

Aplicarea principiului efortului mare in antrenamentul gimnastelor noastre (II).
trenorii o completau formal, ca pe 
o evidență, la sfîrșitul unei etape. 
Controlul medical pentru verifi
carea periodică a sănătății spor
tivilor, inițiat încă din timpul pre
gătirilor pentru Festival, a fost 
mai puțin riguros.

Eforturile mari au fost totoda
tă reduse, de la șase repetări in
tegrale, la cît se ajunsese în preaj
ma campionatelor, la un șablon 
de maximum două exerciții pentru 
toate gimnastele. Această șabloni- 
zare a fost urmată de înlăturarea 
odihnei active la care s a adău
gat și o alternare nejuștă a apa
ratelor, de la o zi Ia'alta.

Sfîrșitul etapei nu a adus pro
gresul așteptat. Majoritatea rezul
tatelor obținute în concursul de la 
Budapesta, dar mai ales cele din 
campionatele individuale ale R.P.R., 
au fost sub așteptări.

EUpa a IV-a 13.IV.-LVI. 1954. 
Pregătiri pentru întîlniri interna
ționale cu reprezentativele R. P. 
Bulgaria și R.P. Polone.

O etapă de reintroducere a e- 
forturilor mari. S-au reluat, în 
parte, fișele individuale de antre
nament, s-a reintrodus controlul 
medical periodic și, pe o scară 
mai redusă, practicarea odihnei ac
tive. In cadrul acelorași pregă
tiri au fost prevăzute atît execu
ții integrale cît și lucrul pe com
binații mici și pe elemente. La 
fiecare antrenament se lucrau și 

. exercițiile impuse și cele liber a- 
i lese. Plecîndu-se de la plafonul de

Problemele de9 arbitraj la polo 
pe apă au fost deseori discutate iri 
coloanele ziarului r’ostru. Aceste 
discuții au fost necesare în primul 
rînd pentru că regulamentul jocului 
de polo a suferit. în decursul ul
timilor ani, dese și substanțiale 
modificări, făcute cu scopul de a 
se trece de la un joc în general 
static, la un joc in continuă miș
care, cu faze care se succed rapid. 
Această schimbare tactică interve
nită în jocul de polo s-a putut ve
dea odată cu introducerea noului 
regulament, intrat în vigoare de 
la 1 aprilie 1953. Noile reguli de 
joc obligă echipele să perfecțio 
neze posibilitățile de înot ale ju
cătorilor și avantajează formația 
ai cărei cotnponenți au renunțat 
la învechitul sistem al „ținutu
lui" pe sub apă. Se poate trage 
deci concluzia că este datoria ar
bitrilor să avantajeze echipele cu 
concepție modernă de joc. A „a- 
vantaja" aceste echipe nu înseam
nă, de fapt, decît a arbitra corect, 
in spiritul noilor reguli de joc.

In rîndurile ce urmează vom a- 
naliza cîteva dintre principalele 
articole ale regulamentului jocului 
de polo.

Foarte important pentru spriji
nirea concepției moderne de joc 
este punctul e din articolul 7, care 
se referă la „Legea avantajului" 
De foarte multe ori arbitrii noștri 
se grăbesc să fluiere greșeala, ime
diat ce un fundaș îl faultează pe 
centrul înaintăș advers, nesezisind 
că în felul acesta avantajează 
chiar echipa care a greșit, lmagî- 
nați-vă faza: centrul înaintaș a 
primit mingea din spate, la un 
contraatac; el se luptă pentru gă
sirea unei poziții bune de șut (sau 
pentru crearea unei faze favora
bile coechipierilor săi); este faul
tat de fundaș. Conform regula 
mentului, el nu poate trage arun-

Mîine, pe dealul Feleacului
Ultima probă a campionatului auto-motociclist de viteză in coastă

CLUJ 9 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Cursa auto-moto- 
ciclistă de viteză în coastă de pe 
dealul Feleacului a slîrnit, și de 
data aceasta, un viu interes în rîn- 
dul localnicilor. încă de la începu
tul săptămînii, de îndată ce rnoto- 
cicliștii au sosit în Cluj, pe serpen
tinele de pe dealul Feleacului au și 
început să urce sute și sute de ce
tățeni, care țin să urmărească pre
gătirile pe care le fac motocicliștii 
precum și antrenamentele pe care 
aceștia le efectuează pe traseul de 
concurs-

Astăzi (N. R. ieri), motocicliștii 
și automobiliștii au făcut pe l’eleac 
primul antrenament oficial. Timpu
rile realizate de ei la acest prim 
antrenament cronometrat sînt des
tul de bune. Prin prizma acestor 
prime rezultate, ținînd seama și de 
faptul că alergătorii vor avea pri
lejul să se a' treneze și în cursul 
zilei de mîirie.-cînd va avea loc cel 

două repetări (din carg una la 
impus și una la liber ales) s-a a- 
juns, într-o perioadă de aproxima
tiv două săptămîni, la patru repe
tări: două la impus și două la 
liber ales, la toate aparatele. In 
general, antrenorii nu au fost de 
acord să depășească acest plafon 
și se mulțumeau să aplice mai 
departe șablonul 2+2.

Personal, bazîndu-mă pe contro
lul medical și -ducînd o muncă de 
lămurire cu grupa, am aplicat eu 
insistență eforturile mari, Nu toa
te gimnastele erau însă de acord 
cu planificarea pe care le-o pro
puneam, așa că numai Anica Țicu 
a realizat cel mai mare număr de 
repetări la antrenamente, reu
șind să execute la paralele și sol 
cîte 8—10 repetări integrale, la 
bîrnă 12 repetări, la sărituri 15— 
20 repetări, toate acestea în ca
drul aceluiași antrenament. Cele
lalte gimnaste din grupă nu au 
depășit plafonul de 6 repetări in
tegrale la un aparat. Totuși, chiar 
și cele 4—6 repetări' integrale pe 
care le făceau toate gimnastele, în 
cursul fiecărui antrenament, re
prezentau acumulări cantitative 
destul de serioase de mare efort 
și constituiau un progres sensibil 
față de felul de muncă anterior. 
Acest fapt avea să ducă la .bune
le rezultate obținute cu prilejul 
campionatelor de la Roma. înain
tea acestora întîlnirile cu repre
zentativele R.P Rnlgaria și R.P. 
Polone ne-au arătat că gimnaste- 

carea liberă care i-a fost acorda 
tă, direct în poartă. Pină la exe
cutarea aruncării, iucătorii ad- 
verși și-au organizat apărarea și 
tot contraatacul — periculos la în
ceput A-z devine o fază oarecare de 
joc. Intr-un astfel de caz, faultul 
nu trebuie fluierat decît atunci 
cind centrul trage, de pildă, ia 
poartă, fiind în continuare vădit 
jenat de fundaș. „Legea avanta
jului", își mai are aplicația în ne
numărate alte situații de joc: cînd 
un jucător „scapă" și se duce spre 
poarta urmări! de un apărător 
care-1 faultează, orideciteori acor
darea aruncării libere ar da posi
bilitate echipei adverse să se re
plieze, etc.

Iată, deci, pentru ce este nece
sar cp asupra acestui punct dm 
regulament arbitrii să-și îndrepte 
mai mult atenția.

La începerea sau reluarea jocu
lui după un gol, unii jucători, care 
se duc după minge, obișnuiesc să 
se sprijine de poartă, creîndu-și 
astfel un avantaj nereglenientar. In 
mod normal, arbitrul trebuie să 
fluiere greșeala, chiar in momen
tul împingerii, acordînd aruncare 
liberă de pe linia porții. Punctul 
c din art. 13, precizează că: „o 
aruncare de la poartă efectuată 
contrar regulamentului trebuie re
petată". Această regulă este o mo
dificare a unei reguli vechi care 
prevedea, în acest caz, acordarea 
unei aruncări libere. Tot o „re
petare" se acordă și în cazul unui 
corner nereglementar executat.

Punctul 9 din art. 15 preci
zează că aruncarea liberă trebuie 
executată de jucătorul cel mai a- 
propiat de locul unde s-a comis 
infracțiunea. Această regulă este 
valabilă și la aruncări de colț sau 
de aut. înseamnă, deci, că arbi
trul trebuie să indice jucătorul 
care execută aruncarea liberă și că 1 

de al doilea antrenament oficial, 
este de așteptat ca în cadrul aler
gărilor de campionat multe din re
cordurile realizate pe traseul Felea
cului să fie simțitor ameliorate.

Printfe motocicliștii care se pre-' 
gătesc cu mai multa seriozitate pen
tru această ultimă probă a campio
natului de viteză în coastă, șe află 
deținătorii de titluri de campioni ai 
țării de anul trecut. Astfel, T. Popa 
(Dinamo) la 100 cmc.. A. Muntea- 
nu (C.C.A) la 125 cmc. sport, Glt. 
Ioniță (C.C.A.) la 250 cmc. sport, 
P. Szabo (Dinamo) la 350 cmc. 
sport. N. Buescu (Locomotiva) la 
500 cmc. sport, Al. Lăzărescu 
(C.C.A.) la 750 cmc. sport. R- Mol
dovan (C.C.A.) la 125 cmc. curse,
I. Keresteș (Dinamo) la 250 cmc. 
curse, Gh. Voiculescu (C.C.A.) la 
350 cmc- curse, N Sădeanu (C.C.A.) 

le au mai multă rezistență și, pe 
baza acestei calități, au și mai 
multă siguranță în execuție, nelip- 
sindu-le calmul și stăpînirea de 
sine. De altfel în ambele întîlniri, 
echipa feminină a R P.R a termi
nat învingătoare.

Etapa a V-a. I.V1.—27 VI.1954. 
Pregătire pentru campionaiele 
mondiale.

Această ultimă etaoă a practicii 
mele pentru dizertație s-a carac
terizat prin antrenamente sistem 
concurs, desfășurate în aer liber, 
deoarece la Roma gimnastele a- 
veau să concureze în aceste con-, 
diții. Efortul era ceva mai redus 
față de cel depus în antrenamen
tele care au precedat întîlnirile cu 
R.P. Bulgaria și R.P Polonă, dar 
mai mare decît în concurs. Au 
fost planificate multe concursuri 
de Verificare, arbitrate sever, insis- 
tîndu-se la ultimele retușări ale 
fiecărui element.

Rezultatele de la Roma au con
stituit verificarea finală a metodei 
eforturilor mari. Echipa noastră a 
făcut cel mai mare salt dintre 
toate celelalte echipe, iar gimnas
ta Anica Țicu. care a depus cel 
mai mare efort în antrenamente 
(clasată pe locul 7 la campiona
tele R.P.R. din aprilie) a ocupat 
locul 3 în cadrul echipei noastie 
la campionatele mondiale.

Pentru a scoate mai bine în e- 
vidență saltul înregistrat de echi- 
r-i nnacfr? feminină de la jocurile 

1 olimpice și pînă la campionatele 

acest jucător trebuie să lie intot * 
dcauna cel care se află în mo 
meniul respectiv mai aproape de 
locul infracțiunii.

Greșelile grave repetate, atrag 
după sine acordarea unei aruncări 
libere și eliminarea din apă a jucă
torului vinovat. Această posibili
tate pe care o dă regulamentul 
pentru desființarea jocului brutal 
(pe de o parte) si a jocului'sta- 
tic, în care jucătorii care joacă 
mai slab vor să compenseze lip
sa prin ținerea și faultarea ad
versarilor (pe de altă parte), tre
buie folosită de arbitrii noștri. 
Împreună cu „legea avantajului", 
ea este cea mai puternică armă 
împotriva vechilor concepții de 
joc.

Cele cîteva reguli discutate 
mai sus contribuie la lichidarea 
unor greșeli observate în arbi
trarea jocurilor din campionatul re
publican și din diferite competiții 
pe plan local.

La aceasta mai trebuie adăugat 
că, în general, noul regulament de 
joc oferă arbitrilor posibilități lar
gi de interpretare, dar că, prin 
spiritul care se degajă din el și 
ținînd seama de condițiile care 
au dus la transformarea regula
mentului în forma sa actuală, 
este clar pentru oricine că libera 
interpretare este acordată în sen
sul sprijinirii unei concepții mo
derne de joc. De aceea, arbitrul 
are posibilitate să elimine jucă
tori care se împing de adversarii 
lor, care se țin de picioarele ju
cătorului pe care nu-1 pot ajunge, 
care-și trag adversarii de chiloți, 
de umeri sau picioare și care — 
în genere —- fac greșeli repetate 
Regulamentul îndeamnă el însu
și la un joc modern, joc pe care 
arbitrul trebuie să-l sprijine.

N. BLIDARU

la 500 cmc. curse, Gn. Ion + C. 1I- 
drescu (.CC.A.) la 500 cmc. ataș și 
I. Spiciu + Al. HuTin la 750 cmc. 
atașase străduiesc să realizeze o cît 
mai frumoasă comportare, pentru 
a-și păstra titlurile de campioni ai 
țării la cursele da viteză în coastă. 
Cu aceeași seriozitate se antrenează 
și se pregătesc atit automobiliștii, 
cît și mai ales alergătoarele, pen
tru care întrecerile de duminică sînt 
deosebit de importante, întrucît vor 
conferi pentru prima oară titlul de 
campioană a țării.

In cadrul întrecerilor de campio
nat de duminică, alergătorii vor 
avea dreptul la două urcări. Acelora 
care vor face însă tentative de re
cord, organizatorii le vor mai acor
da o urcare, cu condiția ca timpu
rile obținute de ei în urcările pen
tru campionat să fie apropiate tim
purilor record.

G. ȘTI FXNESCU

mondiale, voi da mai jos clasa
mentele primelor nouă țări in cele 
două mari competiții.

J. O. HELSINKI 1952
1. U.R.S.S.
2. R.P.LI.
3. R. Cehoslovacă
4. Suedia
5. R.P. Bulgaria
6. Italia
7. Germania Occidentală
8. R.P. Polonă
9. R.P Romlnă
C. M. ROMA 1954
1. U.R.S.S.
2. R.P.U.
3 R. Cehoslovacă
4. R.P. Romlnă
5. R.P. Polonă
6. Italia
7. R.P. Bulgaria
8. Suedia
9. Franța.
Aplicarea eforturilor mari în an

trenamentele gimnastelor noastre 
a contribuit la o însuș’re mai con
știentă. deci temeinică, a exerci- 
țiilor ce trebuiau învățate și a 
contribuit la o fixare niai bună a 
deprinderilor. Formarea siguran
ței în execuție și a stabilității re
zultatelor este tot o consecință a 
eforturilor mari. Aplicarea acestor, 
eforturi a dezvoltat, de asemenea, 
o btmă rezistență gimnastelor 
noastre, calitate foarte necesară 
pentru a trece cu succes pești 
tensiunile fizice și psihice mari, 
prilejuite de concursuri. ,

P. DUNGACIU 
aspirant la Institutul Cen 
trai de Cultură Fizică 
„I. V. Stalin" din Moscov;



Canoea Flamurii roșii, formată din pescari din Deltă șt din Jiiriiofca 
a contribuit mult la victoria asocia (iei în clasamentul general, ba fiind 

principalul adversar al echipajului Locomotiva.
(Foto St Ciotloș)

800 de kilometri pe Dunăre (III)
Am vorbit pe larg despre com

portarea concurer.jilor la cursa de 
mare fond pe Dunăre. Unii dintre 
ei s-au comportat .meritoriu, alții 
au avut atitudini criticabile. Dar | 
faptul că au reușit cu toții să ter
mine o cursă de amploarea și difi
cultatea celei desfășurată pe Dună
re este demn de toată lauda și 
poate constitui o mîndrie pentru 
canotajul nostru. Ceea ce importă 
insă este mai ales modul cum au 
reușit ei să termine cursa și care 
a fost influenta efortului intens și 
de lungă durată asupra organis
mului lor.

C1TEVA CONCLUZII MEDICO- 
SPORTIVE...

In primul rînd, contează influen
ta directă a efortului asupra orga
nismului concurenților, reflectată 
prin pierderea în greutate și prin 
intensitatea fenomenului de obo
seală.

Din primul punct de vedere, con
cluziile au fost de-a dreptul sur
prinzătoare: pierderea medie în
greutate a fost extrem de mică, ea 
variind, in general, in jurul unui 
kilogram, după 18 zile de concurs. 
Desigur, diferentele dintre începu
tul și sfîrșitul fiecărei etape au 
fost considerabile, mcrgînd pînă la
4—5 kg. Dar aceste diferente au 
fost recuperate, dacă nu chiar în 
cursul orelor de odihnă din ziua 
respectivă, atunci în ziua de odihnă 
prevăzută de regulament, din 3 în 
3 etape. Acest luciu arată că atît 
alimentația, cit și odihna sportivi
lor au fost rationale, reușind să 
contracareze efectul . efortului pre
lungit.

Aceleași concluzii au reieșit din 
cercetările de laborator efectuate de 
colectivul de medici. Reacțiile he
matologice și chimice ca și exame
nele clinic și radiologice, la care 
au fost supuși concurenții la înce
putul, de-a lungul și după termina
rea cursei, au dus la concluzia că 
echilibrul dintre perioadele de efort 
și cele de odihnă ca și alimentația 
rațională au reușit să asigure căli- 
rea și nu epuizarea organismului 
concurenților, într-o cursă atit de 
dificilă. Din punct de vedere subiec
tiv, foarte putini dintre concurenți 
au avut senzație de epuizare în di- 
feiite etape și nici unul dintre ei 
n-a mai acuzat această senzație la 
o zi după terminarea cursei.

Clinic, în afară de eroziuni, bătă
turi, eriteme solare și citeva cazuri 
de furunculoză, cursa n-a dat loc 
la accidente deosebite, iar cele cîie- 
va cazuri de afecțiuni hepatice de 
efort au cedat repede Ia repaus și 
tiatament medical, concurenții pu- 
tîndu-și continua cursa fără preju
dicii. Desigur, însă, că protecția îm
potriva acestor neplăceri constituie 
o problemă care trebuia studiată și 
rezolvată în viitor.

Aceste cîteva concluzii cu carac
ter medico-sportiv au arătat clar că 
participarea la o cursă de canotaj 
de mare fond are efecte pozitive a- 
supra organismului și, deci, ea nu 
prezintă nici un fel de contraindi
cați! pentru orice sportiv bine pre
gătit din punct de vedere fizic și 
chiar pentru orice om care n-a mai 
practicat metod’c sportul, dar care 
are o profesiune în care se cer e- 
forturi mari și prelungite (de exem
plu, pescarii din Deltă sau mari
narii din Sulina, care au avut o 
tempo tare demnă de toată lauda 
și au terminat concursul foarte pu
țin obosiți,).

...ȘI ORGANIZATORICE

Trebuie spus de la început ră 
succesul categoric al cursei se da- 

torește în cea mai mare măsură 
bunei organizări a acesteia asigurată 
de secția cultură fizică și sport a 
C.C.S., precum și muncii depuse de 
juriul concursului. Energia organi
zatorilor și munca conștiincioasă a 
oficialilor au asigurat, pe de-o parte, 
cazarea și alimentarea în bune 
condițiuni a concurenților și, pe de 
altă parte, obiectivitatea necesară 
stabilirii-rezultatelor precum și un 
număr neobișnuit de mic de con
testații pe traseu.

Trecînd peste micile deficiențe de 
organizare — care. -în etapele de la 
Zimnicea și Galați în special, s-au 
datorit mai mult organelor locale 
decît conducerii cursei — trebuie 
să amintim despre unele greșeli 
care au influențat concursul și 
care se cer analizate cu toată aten
ția.

Una dintre aceste greșeli o con
stituie renetatele concesii făcute de 
oiganizatori acțiunii de populariza
re a concursului în dauna odihnei 
și alimentării concurenților (la 
Giurgiu, Brăila etc.). Sosirile fixate 
la ore înaintate, defilările concu- 
renfilor și alte acțiuni, nu sînt in
dicate imediat după sosire dintr-o 
etapă grea și, în viitor, trebuie evi
tate pe cit este cu putință.

Lipsuri mai importante s-au ma
nifestat însă în probleme ca: paza 
ambarcațiunilor în timpul etapelor 
(o pază bună ar fi înlăturat avarie
rea ambarcațiunilor asociației Con
structorul, fapt care a constituit 
unul din „punctele negre" ale 
cursei) precum și în privința mun
cii educative dusă în timpul concur
sului. Lanțul că nu s-a urmărit o 
suficientă apropiere intre reprezen
tanții diferitelor asociații partici
pante precum și atitudinea greșită 
a organizatorilor care l-au învinuit 
de vedetism și defetism pe N. Nava- 
sart, în loc să-i soluționeze — fără 
multă discuție — o cerere justă, au 
dus la crearea unor impresii false 
în legătură cu obiectivitatea condu
cerii cursei și n-au contribuit Ia 
întărirea atitudinii tovărășești, de 
înaltă sportivitate. Din cele de mai 
sus nu trebuie să se înțeleagă că 
atmosfera care a domnit în tot tim
pul concursului n-a corespuns. Dim
potrivă. Ea pulea fi însă cu mult 
mai bună, dacă organizatorii ar fi 
avut și această problemă în centrul 
preocupărilor lor.

Trebuie însă arătat aci că un in
teres mai viu manifestat de asocia
ții, și în special de comisia centra
lă și inspecția de canotaj, ar fi 
contribuit mult la realizarea unui 
și mai mare succes. Din păcate 
însă, numai asociațiile Flamura ro
șie și Constructorul s-au interesat 
mai îndeaprope de concurenții lor. 
iar comisia centrală și inspecția de 
canotaj n-au trimis măcar un ob
servator, care să vadă cum decurge 
cursa de mare fond pe Dunăre.

★

Un concurs în care se înregis
trează pe etape de cîte 70—80 de 
km medii orare de 15 km pentru 
caiac și 18 km pentru canoe, desfă
șurat în 18 zile pe 800 km și ter
minat de toate echipajele care l-au 
început, constituie un succes cate
goric al mișcării noastre sportive. 
De aceea, el trebuie să constituie — 
centru toate forurile interesate — 
obiectul unei Umeinice analize, care 
să ducă Ia organizarea în condiții 
optime a viitoarelor ediții ale tra
diționalei curse d.e mare fond pe 
Dunăre.

V. ARNAU IU 

’ însemnări la capătul 
î In mare măsură, relatările pe 

care corespondenții noștri ni ie 
trimeteau, de , obicei duminică sea
ra. în privința ■ „bătăliei ’ din se
ria a III a a ■categoriei B se a- 

.semănau intic Uc. Dv, cele șase 
! orașe în care se des'ășurau me- 
■ ciurile unei etape primeam ace- 
j leași vești: „luptă echilibrată, 

ambele echipe au avut perioade 
egale de dominare... Punctul vic
toriei a fost înscris de..."

In genei al, deci, jocuri foarte 
„strînse". victorii obținute la li
mită și multe, foarte multe me
ciuri nule. Din 78, 25 de jocuri 

' s-au sfîrșit nedecis. Este de
' asemenea interesant să ară

tăm că în primele trei etape, 
din șase partide au fost înregis- 
Irate cîte trei victorii și trei me
ciuri nule.

Sînt exemple care ne voi besc 
nu numai de slabele rezultate cu 
care se pot • prezenta liniile de a- 
tac. dar și de un echilibru de for
țe de care ne lovim mereu în a- 
ceastă serie. Exceptînd ultimele 
trei echipe din clasament (Loco
motiva Pașcani. Metalul Brăia, și 
Progresul Focșani), celelalte for
mații au luptat mai tot timpul de 
la egal la egal. Cu alte cuvinte, 
nici un meci nu. a fost „jucat mai 
dinainte". Cazuri avem foarte 
multe. Locomotiva Iași a dispus 
cu 4-1 de Flșmura roșie Burdu- 
jeni, pentru ca apoi, în etapa 
următoare, să cedeze în fata 
Flamurii roșii Buhuși Locomoti
va Constanta, fruntașa clasamen
tului a învins echipa Flamura ro
șie la Buhuși după ce terminase 
la egalitate, pe teren propriu, cu 
Flamura roșie Bacău și Flamura 
roșie Burdujeni. Locomotiva Paș
cani. „încasează" șapte goaluri la 
Iași în meciul cu Locomotiva, 
pentru ca, în etapa următoare, să 
dispună net de valoroasa forma
ție a Flamurii roșii din Bacău cu 
3-0. Aceeași „ispravă" o reușește 
și echipa Metalul 1 Mai Ploești. 
Primește o „porție" destul de co
pioasă de goluri la Constanța’ (6 0 
pentru Locomotiva Constanta), 
iar după o săptămînă învinge pe 
teren propriu... Locomotiva Iași 1

Toate aceste „răsturnări" de 
calcule, toate aceste surprize, au 
făcut lupta tot mai aprigă, și au 
adus mereu modificări in clasa
ment, de la o etapă la alta. In 
privința primului loc, problema a 
fost oarecum lămurită. Comporta
rea bună a echipei Locomotiva 
P.C.A. a instalat-o în fruntea cla
samentului, și ea n-a cedat „șe
fia" decît pentru două etape (a 
Il-a și a III-a). In rest, profi- 
tind de „salturile" înainte și

Finalele campionatului republican școlăresc de baschet feminin, 
prilej de afirmare a elementelor tinere

In zilele de 3 și 4 iulie orașul 
Rîmnicu Vîlcea a găzduit finalele 
campionatului republican al șco
lilor medii, la baschet feminin. 
La acest campionat au luat parte 
echipele cîștigătoare ale fazelor 
de zonă din regiunile Timișoara, 
București, Giurgiu, Focșani, Tg. 
Mureș, Cluj și. în afară de con
curs, echipa liceului de fete din 
Rîmnicul Vîlcea. Competiția s-a 
desfășurat sistem eliminatoriu. De 
la început trebuie spus că siste
mul de disputare nu a fost cel 
mai just și a dezavantajat echi
pele din Tg. Mureș și Cluj care 
au ocupat locurile 5—6 în clasa
ment, ceea ce nu corespunde va
lorii arătate de formațiile partici
pante.

Titlul de campioană a revenit 
echipei liceului de fete din Giur
giu, care a prezentat jucătoare de 
aceeași talie, robuste și cu o pre
gătire tehnică omogenă. Jucătoa
rele din Giurgiu au prestat un 
joc mai organizat. In atac echipa 
a colaborat mai' mult decît celelalte 
formații, utilizînd în acțiunile fi
nale 3—4 jucătoare. In apărare, 
elevele din Giurgiu au dovedit mai 
multă omogenitate, arătînd o 
mai bună cunoaștere a celor două 
sisteme : „în zonă" și „om 'a om".

; Campioanele au dominat cu ușu
rință cele două panouri prin asi
gurarea unei urmăriri permanente. 
De asemenea, ele au dovedit o 
pregătire tehnică și tactică indi
viduală mai avansată, fapt care a 
determinat, de, altfel, cîștigarea 
pe deplin merit, a titlului de 

cea mai bună echipă școlară de 
baschet feminin. Remarcăm, dintre 
jucătoare, pe Patrița Șisu, prin- 

i cipala realizatoare, Florica Tudor, 
Lizeta Lăceanu și Doina Mateescu, 
elemente talentate și cu multe pers
pective.

„turului" din categoria de fotbal B, seria III-a
înapoi pe care le înregistrau echi
pele „urmăritoare", Locomotiva 
Constanța a dominat seria cu de
stulă autoritate, terminînd turul 
cu un avans de două puncte. Des
pre fruntașă, pe care am văzut-o 

I „la lucru" în „derbiul" seriei (me
ciul cu Dinamo la Bacău), avem 
de făcut,, multe constatări favora
bile, in ciuda rezultatului care nu 
i-a fost favorabil. Locomotiva 
Constanța este, în primul rînd, o 
echipă omogenă, care joacă orga
nizat, posedă jucători cu o bună 
tehnică individuală, și a cărei li
nie de atac dă multă bătaie de 
cap apărărilor adverse. A obținut 
opt victorii, trei jocuri nule și a 
suferit o singură înfringere (de 
la Dinâmo Bacău) înscriind 25 
goluri și primind 9.

In imediata sa apropiere se gă
sesc Locomotiva Iași și Dinamo 
Bacău (ambele la .două puncte 
diferență), echipele care vor lua 

..parte, probabil, la „sprintul fi
nal" care va desemna cîștigăto- 
rul acestei serii. De asemenea, nu 
trebuie uitată Flamura roșie Ba
cău, o echipă care, deși la patru 
puncte de fruntașa clasamentului, 
poate provoca surprize venind 
„tare." din urmă

Dintre celelalte formații, pot fi 
evidențiate Dinamo Galați și Fla
mura roșie Burdujeni, care, deși 
debutante. în categoria B, s-au 
dovedit, echipe bine închegate și 
nu au părăsit terenul învinse de
cît în patru și — respectiv — 
trei ocazii. O serioasă revenire de 
formă a manifestat Metalul 1 Mai 
Ploești care a terminat turul pe 
poziția VI, deși în primele etape 
se găsea pe ultimele locuri.

Jocul majorității echipelor din 
această serie este însă departe de 
a satisface. In majoritatea for
mațiilor se constată o gravă lip
să de' preocupare fată de pregă
tirea tactică. Adeseori, jocul se 
desfășoară după șablon, prin pa
se laterale, iar liniile de apărare, 
recurg în repetate rînduri la du
rități, pentru a stopa acțiunile o- 
rensive. In plus, jucătorii nu pot 
menține același ritm și, datorită 
lipsei de pregătire fizică, slăbesc 
alura către sfîrșitul jocului. A 
devenit un obicei ca echipele ce 
joacă în deplasare să adopte o 
tactică defensivă, încercînd apoi 
„la noroc", prin contraataacuri 
răzlețe, să realizeze un gol.

Toate aceste constatări sînt le
gate, în bună parte, și de munca 
antrenorilor Acolo unde se ma
nifestă interes, preocupare și dra
goste pentru echipă C. Stanciu 
(Locomotiva Constanta), FI. Am
bra (Dinamo Bacău), A. Ivanov 
(Dinamo Galați), etc. rezultate
le sînt pozitive. Acești antrenori

Pe locul 11 s-a clasat echipa li
ceului mixt maghiar din Timi
șoara, care a furnizat cel mai dis
putat meci al campionatului în în- 
tîlnirea finală cu echipa din Giur
giu. Timișorencele s-au prezentat 
în continuu progres, de la etapă 
la etapă, prestînd un joc orga
nizat. Jucătoarele nu au însă a- 
celași nivel de pregătire fizică, 
tehnică și tactică individuală, fapt 
care a făcut ca, uneori, forța de 
atac a echipei să scadă.

Demnă de remarcat este apariția 
în prima formație a tinerei Ecate- 
rina Kerciov (în vîrstă de 14 ani), 
cea mai tînără jucătoare partici
pantă la campionat. Deși nu are 
o pregătire tehnică și tactică mul
țumitoare, ea a arătat largi pers
pective; Din această echipă s-au 
mai evidențiat Irina Pall și Mar
gareta Kacso.

Cea de a treia clasată a fost 
echipa liceului de fete din Foc
șani, care a realizat această per
formanță datorită unui concurs de 
împrejurări, provocat de tragerea 
la sorți. Echipa este alcătuită din 
jucătoare diferite ca talie, pregă
tire tehnică și tactică individuală. 
In general, jocul s-a bazat pe Eca- 
terina Zaharia care, deși are o 
pregătire tehnică rudimentară, a 
arătat perspective. S-a mai re
marcat Sofia Tarbă.

Echipa centrului școlar 2-10-13 
din București s-a prezentat sub aș
teptări. prestind un joc dezorga
nizat, individual, neîncadrîndu-se 
într-o „disciplină de joc" După 
modul cum s-au comportat, jucă
toarele din București nu merită 
acest loc. Dacă jucătoarele ar fi 
colaborat mai mult și' ar fi prestat 
un joc organizat, ar fi reușit re
zultate valoroase. Afirmăm acest 
lucru deoarece echipa bucureșteană 
a fost singura care a încercat com

luptă cu hotărîre pentru îmbună
tățirea jocului echipelor pe care 
le îndrumă. Nu același lucru se 
petrece cu echipele Metalul Brăi
la, Locomotiva Pașcani — o e- 
chipă cu „toane" și — mai ales 
Progresul Focșani. Aceasta echi
pă, care ocupă ultimul loc m cla
sament, nu a izbutit să obțină in 
12 meciuri, nici o victorie Abia a 
reușit să „încropească" pairu 
puncte din jocuri nule. Aci, mai 
mult ca oriunde, se simte lipsa 
unui antrenor priceput, care să-și 
dobîndească dragostea și încrede
rea jucătorilor, să „sudeze" echi
pa, să organizeze un tot unitar 
nu o „adunătură" de 11 jucători 
cum este încă echipa Progresul 
Focșani. In acest capitol, al mun
cii antrenorilor, trebuie să menți
onăm, tot ca punct negativ, lipsa 
de încredere ce se acordă linei i- 
lor. Foarte puține nume tmc-ie 
întîlnim în echipele din această 
serie. Aceasta, pentru că antreno
rii jiu vor să aibă „bătăi de 
cap", nu vor să facă „experien
țe". Este, desigur, o poziție gre
șită, care însă trebuie părăsită. 
Cînd un jucător „cu renume" nu 
mai corespunde, cînd se dezintere
sează de ^pregătirea sportivă, el 
trebuie înlăturat fără șovăială din 
echipă. Locul lui poate fi luat cu 
succes de un tînăr care nu pose
dă experiență, dar suplinește a- 
cepeță lacună prin dragostea de 
echipă, însuflețirea și dorința sin
cera de a lupta pentru victorie.

Nu putem încheia aceste suma
re constatări cu privire la seria a 
III-a, fără a face cunoștință citi
torilor noștri cu o serie de jucă
tori valoroși care s-au impus in 
jocurile din tur. Este vorba de 
Sever. Ispas, Jarnea (Loc. C-ta), 
Dram, Leonte, Filip, Popa (Loc. 
Iași), Anghel, Stoenescu, Chiriță 
(Dinamo Bacău), Gram, Giosanu. 
Lemnrău (FI. roșie Bacău), Nour, 
Sțolnlceanu, Liga (Dinamo Gal ), 
Vilvoi. Stanoilovici (Met. PI). 
Neacșu, Blitz (FI. roșie Buhuși). 
Coiereanu, Bucur, Constaniinescu 
(FI. roșie Burdujeni), Ciuneu. 
Cioboată, (Din. Ploești), Vlad, 
Leșu, Marinoiu (Știința Iași), 
Andrieș (Loc. Pașcani), Econo- 
mu, Cojocaru (Met Brăila), Vil- 
ceanu (Pr. Focșani) etc.

Acestea sînt aspectele primei 
părți a campionatului în seria a 
III-a. Este de presupus — și mai 
ales, de așteptat — ca echipele a- 
cestei serii, dintre care șapte au 
pășit pentru prima oară în lupta 
din categoria B,a trăgînd învăță 
mintele meciurilor de pînă acum, 
să se prezinte cu „armele" cit mai 
bine puse al punct în lupta dîrză 

hotărîtoare ce se va as fn 
retur. G. MIHALACHE

binații tactice colective. Ca ele
mente de viitor remarcăm pe Ve
ronica Roman și Eugenia lonescu.

Pe locul cinci s-a clasat echipa 
liceului de fete nr. 2 din Tg. Mu
reș, care a arătat însă o valoare 
superioară acestui loc. Mureșen- 
cele s-au prezentat cu un lot de 
valoare apropiată, impresionînd 
în special prin pregătirea fizică. 
Din această echipă, care a pro
gresat de la meci la meci, remar
căm pe Maria Moldovan, Irina 
Nagy Și Paraschiva Varga.

Ultima clasată a fost echipa li
ceului nr. 2 din Cluj, care nu a 
putut obține rezultate mulțumi
toare, în primul rind din cauza 
jocului dezorganizat și concentrat 
în mod exagerat asupra tinerei Eva 
Hirsch. Aceasta, prin manifestări 
nesportive lată de coechipiere a 
slăbit valoarea echipei.

Apreciind, în general, nivelul 
tehnic al campionatului republican 
școlar, putem afirma că pregăti
rea fizică, tehnică și tactică a 
participantelor a fost neomogenă, 
victoriile fiind obținute, în majo
ritatea cazurilor, prin axarea jocu
lui pe una sau două jucătoare.

Finalele au constiluit însă un 
toarte bun prilej de afirmare a e- 
lementelor tinere și talentate, în
zestrate cu calități fizice și care 
au largi posibilități de progres. 
Rămîne ca forurile competente să 
urmărească aceste elemente, să le 
dea o îndrumare justă, pentru 
perfecționarea pregătirii lor fizice, 
tehnice și tactice și să le asigure 
condiții pentru însușirea unei con
cepții moderne d< joc

LUCIAN VASILESCU 
din colegiul de antrenori, 

de baschet
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CATEGORIA A

| I tapa a XlV-a — Duminică I august 1954

t C.C.A. București — Flacăra Ploești 
r-Dinamo București — Știința Cluj 
4 Locomotiva Tîrgu Mureș — Locomotiva Bucu- 
| rești
< Dinamo Oralul Stalin — Flamura roșie 
| Arad
i Minerul Petroșani — Progresul Oradea 
J Metalul Cîmpia Turzii — Locomotiva Timi- 
' șoara
J Știința Timișoara — Metalul Hunedoara 
' Etapa a XV-a — Duminică 8 august 1954 
»
l-Metalul Hunedoara—Metalul Cîmpia Turzii 
V Progresul Oradea — Dinamo Orașul Stalin 
i’CC.A. București — Locomotiva Tîrgu Mureș 
I Locomotiva Timișoara — Dinamo București 
J Locomotiva București — Minerul Petroșani 
i Flamura roșie Arad — Flacăra Ploești 
I Știința Cluj — Știința Timișoara

Etapa a XVI-a — Duminică 15 august 1954

» C.C.A. București — Locomotiva București
Dinamo București — Progresul Oradea 

«Flamura roșie Arad — Metalul Cîmpia Turzii 
' Dinamo Orașul Stalin — Metalul Hunedoara 
{ Flacăra Ploești — Știința Cluj 
1 Minerul Petroșani — Locomotiva Timișoara 
I Știința Timișoara — Locomotiva Tîrgu Mureș 
| Etapa a XVII — Duminică 26 septembrie 
| 1954

J Locomotiva Tîrgu Mureș — Flacăra Ploești 
* Știința Gtuj — 0.(3.A. București 
» Metalul Hunedoara — Dinamo București 
« Locomotiva București—Dinamo Orașul Stalin 
* Progresul Oradea — Flamura roșie Arad 
ț Metalul Cîmpia Turzii — Minerul Petroșani 
J Știința Timișoara — Locomotiva Timișoara

Programul retmului campionatului republican de fotbal 
categoria A

Etapa a XVI (l-a — Miercuri 29 septembrie
1954

Știința Cluj — Locomotiva Timișoara 
C.C.A. București — Metalul Hunedoara 
Dinamo Orașul Stalin — Dinamo București 
Metalul Cîmpia Turzii—Locomotiva București 
Locomotiva Tîrgu Mureș — Flamura roșie

Arad
Știința Timișoara — Minerul Petroșani 
Flacăra Ploești — Progresul Oradea
Etapa a XlX-a — Duminică 3 octombrie 1954
Flamura roșie Arad — Locomotiva București 
Dinamo Orașul Stalin—Metalul Cîmpia Turzii 
Progresul Oradea — Știința Timișoara 
Metalul Hunedoara — Știința Cluj
Minerul Petroșani — Flacăra Ploești 
Locomotiva Timișoara — Locomotiva Tîrgu

Mureș
C C.A. București — Dinamo București
Etapa a XX-a — Duminică 10 octombrie 1954
Dinamo București — Știința Timișoara 
Locomotiva Timișoara — C.C.A. București 
iMinerul Petroșani — Metalul Hunedoara 
Locomotiva București — Flacăra Ploești 
Știința Cluj — Flamura roșie Arad
Metalul Cîmpia Turzii — Progresul ©radea 
Locomotiva Tîrgu' Mureș — Dinamo Orașul

Stalin
Etapa a XXI-a — Duminică 17 octombrie 

1954
Progresul ©radea — Știința Clu, 
Știința Timișoara — Flamura roșie Arad 
Dinamo Orașul Stalin — C.C.A. București 
Dinamo București — Minerul Petroșani

Locomotiva București—Locomotiva Timișoara 
Flacăra Ploești — Metalul Cîmpia Turzii 
Metalul Hunedoara—Locomotiva Tîrgu Mureș

Etapa a XXI l-a — Miercuri 20 octombrie 
1954

Metalul Hunedoara — Locomotiva București 
Locomotiva Timișoara — Dinamo Orașul

Stalin
Flamura roșie Arad — Minerul Petroșani 
Flacăra Ploești — Știința Timișoara
Știința Cluj — Metalul Cîmpia Turzii 
Locomotiva Tîrgu Mureș —a Dinamo București 
C.C.A. București — Progresul Oradea

Etapa a XXIII-a — Duminică 24 octombrie 
1954

Dmamo Orașul Stalin — Știința Cluj 
Locomotiva Timișoara — Flacăra Ploești . 
Minerul Petroșani — Locomotiva Tîrgu Mureș 
Flamura roșie Arad — C.C.A. București 
Metalul Cîmpia Turzii — Știința Timișoara 
Dinamo București — Locomotiva București 
Progresul Oradea — Metalul Hunedoara .

Etapa a XXIV-a — Duminică 31 octombrie 
1954

Dinamo București — Flamura roșie Arad 
Locomotiva Tîrgu Mureș — Progresul Oradea 
Dinamo Orașul Stalin — Flacăra Ploești 
Metalul Hunedoara — Locomotiva Timișoara- 
Știința Cluj — Minerul Petroșani
C.C.A. București — Metalul Cîmpia Turzii 
Știința Timișoara — Locomotiva București

Etapa a XXV-a — Duminică 21 noiembrie 
1954

Minerul Petroșani — C.C.A. București 
Flacăra Ploești — Dinamo București 
Locomotiva București — Știința Cluj 
Flamura roșie Arad — Metalul Hunedoara 
Locomotiva Tîrgu Mureș — Meiului Cîmpia 

Turzii
Progresul Oradea — Locomotiva Timișoara 
Știința Timișoara — Dinamo Orașul Stalin

Etapa a XXVI-a — Miercuri 24 noiembrie 
1954

Minerul Petroșani — Dinamo Orașul Stalin 
Metalul Cîmpia Turzii — Dinamo București 
Progresul Oradea — Locomotiva București 
Locomotiva Timișoara — Flamura roșie Arad 
Metalul Hunedoara — Flacăra Ploești 
Știința Cluj — Locomotiva Tîrgu Mureș 
C.C.A. București — Știința Timișoara

In cadrul categoriei B etapele de desfășu
rare a returului campionatului republican de 
fotbal sînt următoarele:
etapa XlV-a — Duminică 15 august 1954 
etapa XV-a — Duminică 29 august 1954 
etapa XVI-a — Duminică 5 septembrie 1954 
etapa XVH-a — Duminică 12 septembrie 1954 
etapa XVIII-a— Duminică 19 septembrie 1954 
etapa Xl.X-a — Duminică 26 septembrie 1954 
etapa XX-a — Duminică 3 octombrie 1954 
etapa XXI-a — Duminică 10 octombrie 1954 
etapa XXII-a — Duminică 17 octombrie 1954 
etapa XXIII-a — Duminică 24 octombrie 1954 
etapa XXIV-a — Duminică 31 octombrie 1954 
etapa XXV-a — Duminică 7 noiembrie 1954 
etapa XXVI-a — Duminică 14 noiembrie 1954.

★
In competiția de fotbal dotată cu Cupa 

R.P.R. jocurile se vor desfășura în zilele de 
duminică 1 august, miercuri 11 august, dumi
nică 28 noiembrie. duminică 5 decembrie, 
miercuri 8 decembrie și duminică 12 decem
brie.

Cursele cicliste
n ultima vreme pe străzile Ca- 

mtalei se văd tot mai des biciclete 
ue un anumit model, care austîr- 
nit oarecum curiozitatea trecători
lor. Este vorba de bicicletele tan- 
oem (biciclete pentru două per
soane). Apariția lor datează de 
multă vreme dar, pînă nu de mult, 
ele erau la noi o raritate. Iată însă 
că în stocurile de materiale cicliste 
aduse în ultimul timp se găsesc 
și astfel de biciclete.

Bicicletele tandem au cadrul mai 
lung, și, bineînțeles mai rezistent, 
dat fiind că au de suportat greu
tatea a două pwsoane. Pe acest 
cadru sînt instalate două ghidoa- 
ne. două șei, două rînduri de pe
dale și două angrenaje. Bicicleta 
are însă tot două roți, dar și ele 
ceva mai... solide 1 Aceste tande
muri au servit la început numai 
pentru cicloturismul în doi, care a 
devenit astfel mult mai plăcut.

Mai tîrziu însă, ele au apărut și 
în concursuri în care ,s-a consta
tat. cum e și lesne de înțeles, că 
se pot realiza cu ajutorul lor me
dii orare foarte ridicate, datorită 
celor două forțe care se unesc 
pentru a învîrti pedalele. Tande
mul a folosit și pentru cursele cu 
„antrenament uman" (fiecare ci
clist pedala în spatele unui ase
menea echipaj). In felul acesta ci
cliștii obțin medii orare foarte ri
dicate și își dezvoltă considerabil 
rezistența în regim de viteză.

in actualul sezon au fost intro
duse și la noi întreceri de tandem. 
Ele au stîrnit curiozitatea specta
torilor înșirați de-a lungul kilo
metrilor pe diferite șosele și au 
fost primite cu mult entuziasm de 
către spectatorii din tribunele velo
dromului.

Și. intr-adevăr, cursele de tan
dem oferă un spectacol deosebit. 
Doi cicliști pe o bicicletă, într-o 
poziție cît mai aerodinamică, apă- 
sînd vîrtos în pedale, în aceeași 
cadență, trec ca adevărate năluci 
pe lingă pietonul oprit pe margi
nea șoselei. Media orară de 45—48 
km. în probele de tandem a deve
nit foarte obișnuită. Și, dacă ținem 
seama că bicicletele tandem de la 
noi nu sînt din cele special adap
tate pentru curse, ci mai mult pen
tru turism, ajungem la concluzia 
că mediile orare obținute pînă a- 
cum sînt mai mult decît promiță
toare. Amintim că pe tandemuri 
special construite pentru concursuri 
se aleargă, tn mod obișnuit pe dis
tanțe însemnate, cu o iuțeală în ju
rul a 60 km. pe oră, sau chiar mai 
mult.

Din cele cîteva probe de tandem 
desfășurate pînă acum, a reieșit 
clar că asemenea alergări nu sînt 
de fel ușoare, cum s-ar părea la

de tandem
prima vedere. In primul rînd, este 
necesar ca echipajul (cei doi ci
cliști) să fie de posibilități sen
sibil egale. Apoi, sincronizarea pe- 
dalajului joacă un rol important. 
Este nevoie de o serioasă pregă
tire pentru ca cei doi cicliști să 
aibă un ritm uniform in timpul 
pedalajului. Orice gest, orice apă
sare de pedale, orice mișcare a 
trupului ca și orice zvîcnire. oricît 
de mică, făcută în „contra timp" 
cu celălalt echipier, • mtluentează 
simțitor mersul pe tandem.

S-a alergat pînă acum în pro
bele de tandem de la noi fără o 
pregătire specială și fără o adîn- 
cire a tehnicii pedalajului în doi. 
Și acest fapt s-a vădit în timpul 
probelor, cind unul sau altul din 
parteneri apăsa mai mult sau mai 
puțin decît celălalt. De asemenea, 
neînțelegerile dintre echipieri în 
timpul curselor au arătat că sîn- 
tem încă departe de nivelul tehnic 
la care se poate ajunge în aseme
nea probe.

Bineînțeles că este vorba de 
unele defecțiuni inerente oricărei 
început. Cu toate acestea, au fost 
și unele constatări îmbucurătoare. 
Astfel, echipajul Progresul C.P.C.S. 
(Moraru + Moiceanu) a realizat 
timpuri meritorii pe 4 km. pe ve
lodrom, parcurgînd distanța cu o 
iuțeală de peste 47 km. la oră. 
Comportarea acestui echipaj a do
vedit că pregătirea pentru tandem 
a fost luată în serios. Se cuvine 
a fi subliniat faptul că și echipa
jele Flamura roșie (M. Niculescu 
+ V. Naidin) și Recolta (Dan 
Marin + Poreceanu) se apropie 
de realizări remarcabile.

Organizarea în fiecare duminică 
a unei probe de tandem constituie 
o inițiativă demnă de notat, astfel 
că, pînă la închiderea sezonului, 
se vor putea obține reale progrese. 
Pentru aceasta este însă necesar 
ca echipajele să nu-și ..schimbe 
componența de la o duminică la 
alta, iar antrenorii să se ocupe te
meinic de pregătirea cicliștilor pen
tru asemenea întreceri.

O problemă esențială este aceea 
a valorilor cît mai apropiate ale 
celor doi componenți ai echipaju
lui. Aceștia trebuie să fie pregă
tiți în așa fel încît să fie eliminate 
defecțiunile semnalate pînă acum, 
în special în ce privește sincroni
zarea ritmului pedalajului ceior doi 
sportivi.

Printr-o susținută muncă de 
pregătire în acest sens ca și prin 
seriozitatea care trebuie să carac
terizeze activitatea sportivilor se 
pot obține în scurtă vreme rezul
tate remarcabile și în acest nou 
gen de întreceri

LMIL IENCEC

• RUGBI. — Cei mai buni ju
niori ai țării noastre își continuă 
activitatea în fiecare duminică la 
ora 8,30 pe stadionul Tineretului, 
făcînd antrenamente sau susținînd 
meciuri amicale . Aceste antrena
mente se fac în scopul definitivării 
lotului reprezentaiiv de juniori.

• ATLETISM. — Luni -13 iulie, 
pe stadionul Republicii, se va des
fășura un mare concurs de atletism 
la care vor participa cei mai buni 
atleți din Capitală și din țară. 
Concursul este organizat de asocia
ția Voința și este deschis pentru 
toți atleții -și atletele care vor să 
ia parte. înscrierile se primesc la 
asociația Voința, în calea Victoriei 
nr. 18 și pe stadion înainte de con
curs.

Întrecerile din cadrul acestui 
concurs vor dura numai o singură 
zi. luni 13 iulie.

O TENIS. — CLUJ (prin telefon 
de la subredacția. noastră).— Intîl- 
nirea de tenis din cadrul categoriei 
A. desfășurată miercuri și joi în 
localitate între echipele Progresul 
ITB București și Progresul Finanțe 
Sfaturi Cluj a luat sfârșit cu victo
ria oaspeților lă scorul de 8—3. 
Iată rezultatele: C. Caralulis — 
A. Puzstai 6-1, 7-5, 6-0; Schmidt— 
Gydrai 6-1, 2-6. 6-1, 6-2; Eva Stăn- 
cescu — iulia Benedek 6-0; 6-0; 
Rodica Andreescu — Ecaterina 
Covaci 6-2. 6-0: Kiseleff — Faur
3- 6, 4-6, 2-6; Eva Stăncescu, 0. 
Caralulis — Iulia Benedek, A. 
Puzstai 6-0, 6-1; Schmidt — Puzs
tai 3-6, 0-6. 6-2. 3-6; C. Caralulis 
— Gydrai 6-3, 6-2, 6-1 ; Eva Stăn
cescu. Rodica Andreescu — Iulia 
Benedek, Avram 6-2, 6-3; Caralulis 
Schmidt — Sereșter, Faur 6-2, 6.4, 
6-4 • Prundeanu — Drîmbăreanu
4- 6, 3-6, 6-4, 5-7.

— Astăzi și mîine au loc la Cluj, 
©rașul Stalin și Timișoara întîlniri 
din cadrul campionatului categoriei 
A. La Clui Progresul Finanțe 
sfaturi va întîlni pe CCA, la Orașul 
Stalin Metalul Steagul roșu se va 
întrece cu Progresul 1TB București, 
iar la Timisoara își vor disputa în- 
tîietatea Metalul IRET și Progre
sul F. B. București.

® CICLISM. — Mîine, cu înce
pere dc la ora 8,30, se va desfă
șura pe velodromul Dinamo din 
Capitală o reuniune organizată de 
comisia orășenească de ciclism. 
Programul cuprinde probe de vi
teză și semi-fond (pentru băieți și 
fete) și o întrecere de tandem.

Intrarea pe velodrom se -face nu
mai prin str. Aviator Bănciulescu 
(calea Floreasca).

• VOLEI. — Întrecerile de volei 
din cadrul turneului regional de 
baraj continuă mîine, începind de 
la ora 8.30. pe următoarele terenuri: 
teren Știința II: Progresul Justi
ția — Dinamo IX (m); teren Dina
mo: Știința Construcții — Progre
sul C.S.P. (m); teren Știința I: 
Metalul I.P.R.O.M.E.T. —- Progre
sul F.B. (f); Teren Progresul Să
nătatea: Voința—Constructoral (f).

Semifinalele „Cupei R.P.R." la ru goi
Echipele Casa Centrală a Ar

matei cu Progresul Sănătatea și 
Dinamo București cu Dinamo IX 
București se vor întîlni în ziua de 
29 august pentru a-și disputa în- 
tiietatea în semifinalele Cupei 
R.P.R.

De data aceasta, sorții au fost 
favorabili... finalei, întrucît riu ne 
îndoim că din aceste două întîlniri 
C.C.A. și Dinamo București vor 
ieși învingătoare, disputîndu-și ast
fel titlul de cîștigătoare a • Cupei 
R.P.R. în finala acestei competiții. 
Nimeni nu contestă valoarea celor
lalte două formații (Progresul,

INFORiMAȚlI
Concursul Nr. lb (etapa din 11 

iulie) se încheie miine. Viitorul 
concurs — Nr. 17 — se va încheia 
duminică 1 august. In programul 
acestui concurs figurează un meci 
internațional de fotbal (C.C.A.— 
Dinamo Praga), trei meciuri de 
fotbal din campionatul categoriei 
A și meciuri din Cupa R.P.R.

Buletinele pentru acest concurs 
se pun în vînzare în cursul săp- 
tămînii viitoare.

In această perioadă, Programul 
PRONOSPORT apare în mod o- 
bișnuit. Toți cititorii Programului 
PRONOSPORT pot participa la 
concursul de vară care cuprinde 
probleme de cuvinte încrucișate, 

monoverbe, criptografii și alte 
jocuri de același gen, precum și 
unele probleme legate de o bună 
cunoaștere a culturii fizice. Con
cursul este dotat cu premii.

PROGRAMUL PRONOSPORT
Nr. 13

Se pune în vînzare duminică 11 
iulie și are următorul conținut:

Azi:
ATLETISM

Stadionul Republicii, ora 17: ziua
I- a, meciul R.P. Romînă — Elveția

BOX
Centrul de antrenament nr. 2, ora 

20 : meciul Metalul 23 August—Lo- 
comotiva Brăila.

Mîine
ATLETISM

Stadionul Republicii, ora 17 : ziua
II- a, meciul R.P. Romînă—Elveția.

BASCHET
Stadionul Dinamo, ora 20.30: Di

clasată pe locul cinci în turul ca
tegoriei A și Dinamo IX, fruntașa 
seriei a Il-a din turul categoriei 
B), care au făcut eforturi serioase 
pentru a _șe califica în semifinale, 
însă, din punct de vedere calitativ, 
finala ar fi fost „ratată" sau mai 
bine zis disputată înainte de ter
men dacă C.C.A. și Dinamo Bu
curești s-ar fi întîlnit înainte.

In decursul acestor întîlniri, va 
li interesant de urmărit mai ales 
felul în care aceste formații își 
vor desfășura pe teren schemele 
tactice. Fără îndoială însă că nici 
spectacolul nu va lăsa de dcr”.

— Prezentarea activității fotba
listice din luna august, de R. 
Iliescu.

— In fața panoului PRONO
SPORT — reportaj de Alex. Ho- 
roveanu.

— O pagină de humor, de Jack 
Berariu și George Mihalache.

— Programul complet de des
fășurare a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de vară.

— Rubrica „Pe toate stadioa
nele" care cuprinde . știri din țară 
și de peste hotare.

— Poșta noastră.
— Probleme din concursul de 

vară organizat de Programul PRO
NOSPORT.

— Lista premiilor de la con
cursul PRONOSPORT Nr. 15 (e- 
tapa din 4 iulie).

Programul PRONOSPORT are 
opt pagini și supliment gratuit și 
este tipărit în două culori.

namo București—Akademik Sofia. ,

CICLISM

Velodromul Dinamo, ora 8 30: - 
reuniune de pistă. " -

TIR

Poligonul Tunari, ora 9 : Meciul 
R. P. Romînă—Franța.

VOLEI

Terenurile Știința I, Știința II, 
Dinamo. Progresul: jocuri în ca
drul campionatului de baraj al Ca
pitalei.



Un aspect din finalele campio natului mondial de scrimă care au 
avut loc de curind la Luxemburg. In clișeu: irăgătoarea maghiară 
llonca Marvay (stingă) oprește în tuș atacul fostei campioane mon
diale, italianca Camber (dreapta).

Noi success ale trăgătorilor 
din țările de democrație populară 

la campionatele mondiale din Luxemburg

31 rezultate peste
- - - - dintre R. P.

1000 puncte in intîlnirea atletica
Ungară și R. Cehoslovacă——

Campionatele mondiale de scri
mă pe anul 1954 s-au disputat în 
orașul Luxemburg. Nu știm care 
a fost intenția Federației interna
ționale de scrimă cînd a acor
dat organizarea acestor campio
nate orașului Luxemburg, dar sîn- 
tem siguri că nu au avut în vedere 
popularizarea scrimei, . fiindcă nu
mărul de spectatori nu a cores
puns în nici un caz eforturilor 
depuse de trăgătorii participanți.

Campionatele s-au disputat la 
probele de floretă fentei, floretă 
bărbați, spadă și sabie.

Ele au adus victoriile echipei 
R.P.U. la floretă femei și trăgă
toarei daneze Lachman la floretă 
femei individual, echipei Italiei 

la floretă bărbați și lui D’Griola 
(Franța) la floretă bărbați indi
vidual, echipei Italiei la spadă 
echipe și lui Mangiarotti E. la 
spadă individual, echipei R.P.U. 
la sabie și maghiarului Karpati 
la sabie individual.

Dintre țările de democrație 
populară, în afară de echipele și 
trăgătorii R.P.U. care a avut cea 
mai numeroasă delegație dintre 
toți participanții. au mai luat par
te cu echipă și trăgători, Repu
blica Populară Polonă și Repu
blica Cehoslovacă

Deși aceste țări s-au prezentat 
cu trăgători tineri, aceștia au reu
șit să obțină rezultate care do
vedesc că sprijinul acordat scri
mei în țările respective nu a ră
mas fără rezultat. Tînăra echipă 
de sabie a Republicii Populare 
Polone s-a clasat imediat după 
echipa P.P.U., campioană a lu
mii, ocupînd locul 2

La fel, trăgătorul Pawlowski, 
din aceeași tară, a reușit să fie 
în apropierea sabrerilor maghiari, 
ocupînd. la individual, al patrulea 
loc dună Karpati. Kovacs și Ber- 
collv. T-ăgătorii ?. P Ungare nu 
s-au mulțumit să cîștige locul 1 
la floretă fete echipe, la sabie pb 
echipe si primele locuri !a sabie 
individual, ci an obtinut medalii
le de bronz și la floretă bărbați 
pe echine și medalia de argint 
prin trădătoarea I. Elek, la floretă 
fete.

Ei au mai avut trei semîfinaliști 
la floretă bărbați Tillv, Szocs și 
Gvurieza (ultimii doi itiniori), 
două finaliste la floretă fete 
(Nvprj si Morvav) și încă doi f: 
naliști (în total cinci) la spb'e 
(Papp și Magari) ultimul un tînăr 
care participa pentru prima oară 
la campionatele mondiale.

Republica Cehoslovacă a prezen
tat echipe de spadă și sabie, care 
însă din lipsa de experiență, n-au 
putut face față forței campionatu
lui. Componenții echipelor sînt in
să elemente tinere și talentate, 
care, după ce se vor obișnui cu 
atmosfera concursurilor mari, vor 
pune în dificultate chiar pe cei 
mai valoroși trăgători ai lumii. 
Astfel, s-au remarcat la spadă 
Civrny, Bidlo și Totușek, iar la 
sabie Chmela și Forgacs.

Dintre participanții celorlalte ță
ri, cel mai bine s-au prezentat 
trăgătorii italieni.

Din cauza dificultăților finan
ciare, cei mai mulți trăgători din 
țările capitaliste au trebuit să se 
întoarcă acasă înaintea terminării 
campionatului, pe cînd trăgătorii 
din țările de democrație populară 
au putut asista și studia pînă la 
sfîrșit în cele mai bune condițiuni. 
La încheierea acestor campionate 
mondiale, trebuie să tragem și noi 
o serie de învățăminte pentru ca 
amploarea concursurilor mari să 
nu surprindă pe trăgătorii noștri 
și pentru ca scrima din țara noas
tră, care ca nivel tehnic este la 
înălțimea țărilor fruntașe din lu
me, să nu sufere eșecuri din mo
tive tactice. Trebuie să practicăm 
o scrimă dinamică, foarte atletică, 
în care nu numai pregătirea teh
nică ci și pregătirea fizică să aibă 
un rol important Arbitrii noștri 
vor trebui să permită lupta apro
piată la floretă si să nu interzică 
decît lupta corp la corp. După un 
atac de Ia distantă nereus'L ma
joritatea final'stilor la floretă, 
s-au «pronia* imediat de adversar 
și au continuat lupta la foarte 
mică distantă

Scrima modernă se mai carac
terizează si nrin simplitatea ac
țiunilor. dar în același timp, prin 
viteza, ferta și precizia în execu
tarea acestor acțiuni. Deci, în a- 
cest fel va trebui să ne pregătim 
si noi.

In afară d» floretă echine, în 
majoritatea probe'or timpul care 
'fă la dispoziția trăgătorilor cen
tru luptă a fost folosit în cea mai 
mare măsură. Acest fapt nu se 
prea întîmplă cu trăgătorii noștri

Va trebui să lucrăm mai mult, 
fiindcă numai astfel ne vom pu
tea însuși îndemînarea. precizia si 
reflexele necesare unei scrime de 
clasă mondială.

ERNEST MEȘTER

Din 1945, după eliberarea Un
gariei și Cehoslovaciei, atleții 
acestor țări s-au intilmt de șase 
ori. întotdeauna lupta pentru 
primele locuri, attt pe probe cit 
și pe echipe, a fost extrem de 
strinsă, fapt oglindit de altfel, 
chiar de rezultatele obținute de 
cele două reprezentative : 3 vic
torii R. Cehoslovacă și 3 victo
rii R P. Ungară

Simbătă și duminică atleții și 
atletele celor două țări s-au in- 
tîlnit din nou pe stadionul popu
lar din Budapesta. Și de data 
aceasta, întrecerile au fost deo
sebit de echilibrate iar rezulta
tele înregistrate sînt de-a drep
tul excepționale.

...Cînd crainicul reporter al pos
tului de radio Budapesta a trans
mis extraordinara desfășurare a 
cursei de 10.000 m plat, la un 
moment dat vocea aproape că-i a- 
muțise de emoție : nu-i venea să 
creadă că ceea ce se petrecea în 
fața ochilor era adevărat: Zatopek 
învins de Kovăcs 1

Da, într-adevăr, așa a fost. Pe 
ultimii 50 m., într-un finis excep
țional. atletul maghiar I-a întrecut 
pe multiplul recordman al lumii. 
Emil Zatopek 1 Performanța lui 
Kovacs a surprins întreaga lume 
a atletismului pentru că victoria 
acestuia a fost obținută tocmai în 
proba în care Zatopek n-a fost în
trecut pînă acum de nimeni, în ce
le 39 concursuri internaționale la 
care a participat, 10.000 m„ și în 
care a înregistrat de 22 ori timpu
ri sub 30 minute I

Rezultatele obținute de cei doi 
Mergători sînt excelente: Kovăcs 
29:09,0: Zatopek 29:09,8. Istoria 
atletismului cunoaște numai trei 
performante superioare celei reali
zate de~ Kovăcs, care au constituit, 
totodată, recordurile mondiale ale 
distanței. Ele au fost realizate de 
Emil Zatopek: 29:02,6 (1950),
29:016 (1953) și 2«:54.2 (1954) — 
actualul record al lumii-realizat în 
primăvară la Bruxelles. Iată tim
purile intermediare ale lui Kovăcs: 
1000 m. 3:01.0. 2000 m 5:57,4;
3000 m. 8:55,8: 4000 m. 11:51,8;
5000 m. 14:48,0: 6000 m 17:41,4-
7000 m. 20:38.4: 8000 m. 23:33,0;
9000 m. 26:27 2. Primii 5000 m.
i-a parcurs în 14:4«O iar partea a 
doua a cursei în 14:21,0!

După concurs, Kovăcs a declarat 
la microfon că pentru acest rezul
tat minunat îi mulțumește în pri
mul rînd lui Zatopek, care l-a 
sfătuit să facă în timpul iernii un 
antrenament intens, insistînd mai 
cu seamă asupra îmbunătățirii pre- 
gă*'rij fizice și a vitezei

..Ii sînt recunoscător bunului 
meu prieten Emil și doresc ca în
trecerile noastre să aducă și de 
acum înainte noi performanțe de 
valoare".

lozsef Csermak este un tînăr 
funcționar din regiunea minieră 
Tapolca. S-au scris multe despre 
acest atlet care, la vîrsta de 20 
ani, a cucerit medalia de aur la 
Olimpiada de la Helsinki. De a- 
tunci numele lui Csermak este ne
lipsit pe listele celor mai bune per
formanțe mondiale, pentru că a- 
runcătorul de ciocan obține rezul
tate din ce în ce mai bune. Sîm- 
bătă, pe stadionul popu'ar din 
Budapesta, ciocanul pornit din 
mîinile sale puternice a zburat din
colo de stegulețul care marca re
cordul mondial oficial (61,25

m.) al norvegianului Strandli; 
61,39 m. lată cele șase a- 
runcări ale iui Csermak : 46,76; 
60,80, 58,78; depășit; 61,39;
60,89. Pe locurile următoare s-au 
clasat Maca 57 23, Dadak 56,77 și 
Nr-meth 56,52.

Ferenc Klics este recunoscut azi 
ca linul din cei mai valoroși dis
coboli ai lumii. Adevărul acesta 
a fosl confirmat încăodată sîmbă- 
tă. cînd excelentul atlet maghiar 
a aruncat discul la 55,79 m„ deci 
dincolo de recordul european al 
probei, deținut de italianul A. Con- 
solini (55,49 m.), realizînd. în a- 
celași timp, una din ceie mai va
loroase performanțe mondiale. Dar 
și ceilalți aruncători Szecseny, 
Merta și Vrabel, au înregistrat re
zultate foarte bune : toți au arun
cat peste 50 m.

Jiri Skobla este actualmente cel 
mai bun aruncător de greutate din 
Europa, pentru că rezultatele sale 
se situează constant peste 17 me
tri. Recent, cei 17 38 m. realizați de 
el arată forma bună a atletului 
cehoslovac și ne îndreptățesc să 
credem că Skobla va putea obține, 
sau chiar să întreacă în scurt 
timp, acei mult invidiați 18 m. 1 
Aruncările de simbătă ale lui 
Skobla au măsurat : 16.73; 17,38; 
17.21; 17,22; 17,36; 16 85.

Excepționale sînt și rezultatele 
la 1500 m. unde Iharos l-a învins 
pe Stanislav Jungwirth, înregis- 
trînd cu acest prilej a doua surpri
ză a concursului. Acele cronome- 
trelor s-au oprit, pentru ambii at- 
leți, la același timp : 3:46,4, per
formanță care echivalează cu 1200 
puncte în tabela internațională de 
punctaj.

Rezultatele obținute de către at
leții maghiari și cei cehoslovaci 
sînt excepționale. Iată un clasa
ment al celor mai bune rezultate 
alcătuit pe baza tabelelor interna
ționale de punctaj :

1355 pete: Csermak (R.P.U.)
61.39 m. ciocan

1304 pete- Kovăcs (R. P. U.) 
29:00 0 la 10.000 m.

1301 pete- Zatopek (R. Ceh.) 
29:09,8 la 10.000 m

1227 pete: Klics (R.P U.) 55,79 
m. la disc

1216 pete: Skobla (R Ceh.) 17,38 
m. la greutate

1200 pete: Iharos (R.P.U.) 3:46,4 
la 1500 m.

1200 pete: Jungwirth (R. Ceh.) 
3:46.4 la 1500 m.

Deci 7 atleți au trecut peste 1200 
puncte 1 O performanță care în
trece orice așteptare într-un con

/. Kovacs conduce în cursa de 10.000 m desfășurată anul trecut 
pe Stadionul Republicii cu prilejul campionatelor internaționale ale 

R.P.R. El a fost de altfel și cîștigătorul acestei probe

curs inter-țări. Dar mai sînt alți 
17 atleți care au^ trecut de cele 
1000 puncte prevăzute in același 
tabel: Rozsavolgyi (R.P.U.) 1185 
puncte (3:47,0 la 1500 ni); Jeszen- 
ski (R.P.U.) și Rozsnoyi (R.P.U.) 
1161 puncle și respectiv 1154 punc
te (8:54,2 și 8:54,8 la 3000 m. ob
stacole); Maca (R. Ceh.) 1120 pere 
(57,23 m. ciocan), Zatopek (R. 
Ceh.) 1101 puncte (14:18,2 la 5000 
m.): Szabo (R.P.U.) 1099 puncte 
(14:18,4 la 5000 m.); 1098 puncte 
Dadak (R Ceh.)' 56,77 m. la cio
can; 1088 puncte Nemeth (R.P.U.) 
56,52 m. la ciocan, lanecek și 
Mandlik (R Ceh.) 1075 și 1028 
puncte (10.6 și 10,7 la 100 m.); 
Jungwirth (R. Ceh.) și Barkani 
(R.P.U.) ambii cu cite 1065 puncte, 
(1:49,§ Și 1:49,9 la 803 m.); Lom- 
bos (R.P.U.) 1035 puncte (52,5 la 
400 m. garduri); Krasznai (R.P.U.) 
1014 puncte (70,90 m. la suliță): 
Kovar și Savcinski (R. Ceh.) 1009 
puncte (1,97 m. la înălțime) și 
1009 puncte Rehak (R. Ceh) 15,16 
m. la triplusalt.

Rezultate foarte bune a obținut 
Messi (7,55 m. la lungime» 

care prin constanța • performanțe
lor sale este cel mai bun săritor 
din Europa; Homonnay (4,26 m. 
la prăjină); Krul (IU m. la 110 
m. garduri), etc.

întrecerea atletelor s-: soldat de 
asemenea cu o serie de rezultate 
valoroase: șapte atlete au trecut 
de 1000 puncte după tabela inter
națională :

1071 pete: Razi' (R P.U.) 2:11,3 
la 800 m.

1063 pete: Zatopkova (R. Ceh.) 
49,79 m. la suliță

1045 pete: Tislerova (R. Ceh.) 
14,05 m. la greutate

1041 pete: Orosz (R P.U.) 2:12,4 
la 800 m.

1034 pete: Mullerova (R. Ceh.) 
800 m.

1028 pete: Neszmelyi (R.P.U.)1 
11,8 la 100 m.

1000 pete: Vigh (R.P U.) 48.00
m. la suliță.

★
Bilanțul întîlnirii dintre echipele 

R. P. Ungare și R. Cehoslovace 
este deosebit de îmbucurător. 31 de 
atleți și atlete au îmegistrat per
formanțe de valoare mondială. Ci
frele de mai sus sînt grăitoare în 
această direcție.' Rezultatele obți
nute de sportivii celor două țări 
arată că atleții maghiari și cei 
cehoslovaci se prezintă cu mari 
șanse de succes la apropiatele 
campionate ale Europei.

ION OrwcrMFFLD

Concursul international de înot i 
de Ea Tbilisi i 

MOSCOVA, 9 (Agerpres). — | 
TASS transmite:

La 8 iulie, au sosit la Tbilisi — ; 
capitala Gruziej — echipele de 
înotători ale Cehoslovaciei, Ro- 
mînîei, Franței și Poloniei, care 
vor participa la concursul interna
țional de înot ce va începe la Tbi
lisi ia 10 iulie. In aceeași zi a 
sosit și echipa de înotători a Re
publicii Democrate Germane.

On nou record sovietic de juniori
io săritura in lungime ;

ROSTOV PE DON, 9 (Ager
pres). — TASS transmite:

Elevul Anatolii Krușkov din Ros- ; 
tov a stabilii un nou record unio- I 
nai de juniori la săritura in lun
gime. El a realizat 7,22 metri. Re
cordul anterior — 7,20 metri, apar
ținea lui Evghenii Cen din Mosco
va. Anatolii Krușkov este în vîrstă 
de 18 ani și practică sportul de 
3 ani.

De ce a stat numai 48 de ore în S. U. A. atletul englez
Multă vreme nici unul din atleții 

lumii nu a reușit să alerge mila 
mai _ repede decît în 4 minute. In 
sfîrșit, anul acesta studentul englez 
Roger Bannister a reușit să treacă 
mult visata graniță parcurgînd 
cei 1608,92 m. ai distanței în 
3:59,4. Recordul lui Bannister a 
produs mult zgomot în cercurile 
sportive apusene, mai cu seamă în 
Anglia și S.U.A.. unde alergarea 
pe o milă constituie o probă clasică, 
nelipsită din întrecerile atletice.

Presa a început să scrie despre 
noul recordman iar numele său a 
căpătat dintr-o dată popularitate 
atit în țară cit și peste ocean. Zia
rele burgheze subliniau mai cu 
seamă faptul că Bannister nu este 
un sportiv profesionist, ci amator 
și că succesul său oglindește avîn- 
tul. sportului amator în țările capi
taliste. —

La începutul lunii mai. Roger 
Bannister a fost invitat în Statele 
l'nit\ Dar „ospitalitatea” ameri
cană nu s-a arătat a fi pe gustul 
sportivului englez, care a petrecut 
doar 2 zile pe teritoriul american 
Dupfl cum îsi permiteau să glu
mească ziarele sportive apusene, 

rapiditatea cu care Bannister a pă- i 
răsit Statele Unite constituie „un 
nou record” a! său.

Care au fost motivele acestei 
grabe ?

Pentru Bannister neplăcerile au 
început exact din primele clipe pe
trecute în S.U.A- Nici n-a coborît 
bine din avion, că oficialitățile care 
întîmpinau pe atletul englez s-au 
grăbit să-l anunțe că toate cheltuie
lile legate de șederea sa în S.U.A. 
îl privesc personal, deoarece în caz 
contrar legile uniunii atleților ama
tori l-ar putea decreta profesionist. 
In timp ce Bannister își făcea so
coteala cam cit îl va costa această 
..plimbare” s-au găsit totuși ..me
cena” care s-au oferit să suporte ei 
cheltuielile. Dar o astfel de stare 
de lucruri îl amenința pe Bannister 
să fie declarat profesionist și în 
consecință să nu i se omologheze 
recordul Desigur, această perspecti
vă nu-i surîdea studentului englez și 
el s-a grăbit să asigure pe organi
zatori că va suporta personal toate 
cheltuielile.

Desigur, o astfel de primire I-a 
uluit pur și simplu pe alergătorul 
englez neacomodat cu obiceiurile 
americane. In plus, el a avut im

prudența să accepte propunerea unei 
firme care se oferea să-i transmită 
cursa prin televiziune. Dar uniunea 
de atletism l-a prevenit pe loc că 
evoluția în curse televizate aduce 
multe neplăceri pentru sportivii 
amatori din S.U.A. și chiar dacă 
nu iau onorar ei sînt decretați pro
fesioniști.

Peripețiile lui Roger Bannister 
nu se opresc aici. Conform unui 
plan dinainte stabilit, el trebuia să 
primească într-un cadru festiv un 
premiu special care se oferă record
manului mondial pe o milă. Par în 
dimineața următoare, uniunea atle
tică i-a comunicat lui Bannister că 
el trebuie să plătească suma de 200 
dolari, reprezentînd prețul premiu
lui. Desigur afară de cazul că nu 
vrea să fie decretat profesionist, 
căci legile americane nu admit a- 
eordarea unor premii mai scumpe 
de 33 dolari și 70 cenți. Cum era 
și de așteptat, Bannister a refuzat 
premiul. Festivitatea înmînării n-a 
mai avut loc.

Cu siguranță că fățarnicii apolo
geți americani ai „amatorismului 
pur” l-au luat pe Bannister drept 
unul din feciorii de hani gata care 
își pot permite luxul de a practica

Roger Bannister ?
sportul într-o țară capitalistă. Dar 
trebuie să arătăm că și în privința 
acelora care nu au această po
sibilitate, conducătorii sportului 
american găsesc suficiente subter
fugii pentru a le da aureola de 
amatori (vezi cazul sportivilor „a- 
matori” din universități și colegii).

Revenind la Bannister trebuie să 
subliniem că n-a mai avut loc și o 
altă festivitate și anume, înmîna- 
rea cupei de argint instituită în anul 
1941 și care urma sa fie oferită 
primului alergător care va coborî 
sub 4 minute pe o milă. In ulti
mul moment, un jurist american a 
descoperit o clauză în regulamentul 
cupei, necunoscută pînă acum, care 
spunea că trofeul nu poate fi a- 
cordat decît unui atlet american.

Această ultimă ,,figură” a umplut 
cupa răbdării lui Bannister și în 
ziua următoare, adică exact cu 48 
ore mai tîrziu după ce venise, re
cordmanul mondial părăsea „ospita
liera” Americă.

Așa a luat sfîrșit scurta vizită în 
Statele Unite făcută de atletul en
glez Roger Bannister.



MÎINE ÎNCEPE ÎNTÎLNIR1A INTERNAȚIONALĂ DE TIR
DINTRE ECHIPELE R. P. R. ȘI FRANȚEI

— Oaspeții au sosit ieri in Capitală —

Miine in nocturnă la velodromul Dinamo
Meciul internațional de baschet Akademik Sofia —

Dinamo București
De cîteva zile liniile aeriene ale 

țărilor din Europa Centrală sînt 
hîntuite de furtuni puternice. Prin
cipalele legături aeriene de trans
port au fost întrerupte sau în cel 
mai fericit caz sosirile s-au făcut 
cu întîrzieri importante.

Cu toate aceste dificultăți ieri au 
sosit totuși în Capitală oaspeți din 
străinătate. Este vorba de lotul de 
tir al Franței care va susține în- 
ctpînd de mîine un meci cu tra
gă orii tării noastre.

Trăgătorii francezi sînt conduși 
de Raymond Joseph Durand un 
vechi și valoros trăgător interna
țional. Raymond Durand a parti
cipat la 13 campionate mondiale 
de tir și a cucerit de două ori tit
lul de campion al lumii în 1925 la 
Reims și în 1935 la Roma.

„Țin să vă asigur — ne-a decla
rat imediat la sosirea sa pe aero
portul Băneasa conducătorul tră
gătorilor francezi — că după că- 
tatona grea pe care am făcut-o 
cerul senin și soarele strălucitor 
al Capitalei dvs. îmi face o deo
sebită plăcere Este un început bun! 
ne-a asigurat zîmbind Raymond 
Durand

\m stat apoi de vorbă cu fos
tul campion mondial despre pregă
tirile și actuala formă a echipei 
franceze de tir. Campionatele din 
anul acesta ale Franței care au 
avut loc recent au scos în evi
dență excelenta formă în care se 
găsește cel mai bun trăgător fran
cez, Jacques Louis Mazoyer. In
tr-adevăr acest trăgător de armă 
liberă calibru redus a cîștigat tit
lul de campion al Franței cu 1156 
puncte (3x40), adică numai cu 
două puncte sub recordul Franței 
care îi aparține tot lui „Dealtfel 
— ne atrage atenția Koch arbi
trul delegat din partea federației 
franceze — Mazoyer este cel mai

Echipa de șah a Uniunii Sovietice 
intilnește echipa Suediei

STOCKHOLM, 9 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In capitala Suediei a sosit echi
pa de șah a Uniunii Sovietice, 
care va susține un meci la opt 
mese, în două runde, cu echipa 
națională a Suediei.

In ordinea meselor de joc, echipa 
U.R.S.S. este alcătuită de următo

Șahiștii sovietici au dat simultane in Camera Comunelor
LONDRA, 8 (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 7 iulie, marii maeștri sovie

tici Bronștein și Smtslov au dat si
multane la 20 de mese în Camera 
Comunelor. La acest simultan au 
participat membri ai parlamentu
lui și guvernului.

fîimraștii sovietici victorioși la Roma 
s-au înapoiat la Moscova

MOSCOVA, 9 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Joi s-au reîntors la Moscova, ve
nind cu avionul de la Roma, gim- 
naștii sovietici care au participat 
la campionatul mondial. La aceste 
întreceri, sportivii din U.R.S.S. att 
obținut un mare succes. Echipele 
de băieți și fete au ocupat primele 
locuri. Titlul de campioană abso
lută a lumii a fost cîștigat de Ga

CANOTORII ROMÎNI S-AU ÎNTORS IN PATRIE
Joi seara s-a reîntors în Capi

tală, venind din R.D. Germană, lo
tul canotorilor romîni care a par
ticipat la un concurs internațional 
desfășurat zilele trecute la Berlin. 
După cum se știe, în cadrul aces
tui concurs canotorii romîni au

I
bun element al tirului francez. El 
se ridică cu cîteva clase peste 
ceilalți șl lucrul acesta a fost con
firmat deseori. In 1937 Jacques 
Louis a cucerit titlul de campion 
mondial la două probe, la care 
a stabilit totodată și două noi re
corduri mondiale. Această „carte 
de vizită" spune multe, nu ?■'

Desigur că performanțele lui Ma
zoyer sînt deosebit de valoroase.

( Programul concursului este ’ 
i următorul: duminică ora j.
' festivitatea de deschidere, ora it » 
j pistol liber (60 focuri) Jurii ora 9 | 
J armă liberă calibru redus. (3x40 l 
j focuri), marți ora 9 armă li- t 
) beră combinată (30 focuri 50 l

m. + 30 focuri 100 m) ora i 
r 9 pistol viteză manșa I a, ora J 
116 pistol viteză manșa Il-a. j

Mai ales ultimele demonstrează că 
se găsește în bună formă și că 
deci este un adversar dificil pentru 
trăgătorii noștri, în clasamentele 
individuale.

Din echipa de pistol viteză a 
' ranței cel mai tînăr internațio
nal este Marcel Molie. In aștep
tarea colegilor săi, care soseau cu 
avionul următor, am discutat cu 
Marcel Molie despre activitatea ti
rului în Franța.

„Nici nu vă puteți imagina ce 
situație dificilă o are acest sport 
in Franța Nimeni nu îl sprijină, 
federația este foarte săracă, iar 
armele și muniția de calitate sînt 
foarte scumpe La noi fotbalul, 
ciclismul și în general sporturile 
profesioniste au o activitate mai 
bogată. In rest numai cine are re
surse personale poate practica 
sportul favorit. Aceasta este și ex
plicația că la multe sporturi va
loarea atinsă este scăzută".

★
Meciul de tir dintre echipele 

rii șahiști: V. Smislov, D Bron- 
ștein, P. Keres, I. Averbach, E. 
Gheller, T. Petrosian, M. Ta’ma- 
nov și I. Boleslavski.

Din echipa Suediei fac parte: 
G. Stahlberg, E. Lundin. G Stoltz, 
Bent Horberg, S. Nilsson; Royal 
Gude, G. Baklund și U. Sterner.

Șahiștii sovietici au cîștigat 17 
partide, au pierdut o partidă și au 
făcut remiză două partide.

După simultan Osbert Peake, 
ministrul pensiilor și asigurărilor 
naționale, precum și laburistul Sil
verman și alți membri ai parlamen
tului au mulțumit șahiștilor sovie
tici.

lina Rudko, din Moscova, iar tit
lul de campion absolut al lumii 
a fost cucerit la egalitate de Vik
tor Ciukarin și Valentin Muratov. 
Sportivii Uniunii Sovietice au cu
cerit 30 de medalii de aur.

Reprezentanții vieții sportive din 
Moscova au întîmpinat cu căldură 
pe aerodrom pe gimnaștii victo
rioși.

repurtat 5 frumoase victorii, arăiind 
că se află în real progres.

Sportivii romîni au fost întîm- 
pinați în Gara de Nord de membri 
ai comisiei centrale de canotaj și 
de numeroși sportivi care le-au 
făcut o caldă primire.

(Agerpres).

Franței și Republicii Populare Ro
mine va începe duminică dimineață 
pe poligonul Tunari și conform re
gulamentului întrecerii se vor face 
clasamente individuale și pe echipe, 
atît pe probe cît și pe poziții. Lo
tul trăgătorilor francezi este alcă
tuit la armă din Mazoyer, Rou- 
land. Delange, Fournier. Konsler, 
Millius, Thomas, iar la pistol din 
Guillaume, des Jamonieres, Tauvel. 
Druhay, Martin, Gilleu, Fournier 
și Alo/Ze. Echipa Franței este în
soțită de Raymond Durand, căpi
tanul echipei, și Koch și Pivin în 
calitate de arbitri delegați de fe
derația franceză de tir.

Lotul trăgătorilor Republicii 
Populare Romine este com
pusă din maeștrii sportului
H. Herșcovici, Ștefan Petres
cu, Petre Cișmigiu și Al. 'loa
der. precum și din Dinu Vidrașcu, 
Valentin Enea, Ștefan Popescu și
N. Cojocaru la armă. La pistol 
lotul rornîn este format din maes
trul emerit al sportului Gh. Li- 
cluardopol; lulius Pieptea, dr. Titu 
Mnnic.atide, l'ie Eh-V-rescu, Gh. 
Corbescu, St Harlvig, llie Nițu, 
dr Zoltan Deak și Marin Dochiliță.

Sportivii francezi s-au interesat 
îndeaproape de trăgătorii romîni 
cu care ei vor concura începînd 
de mîine pe poligonul de la Tu
nari. Astfel trăgătorul de pistol vi
teză Andre Martin ne-a declarat:

„Cunosc bine valoarea trăgăto
rilor romîni, ale căror performanțe 
le-am urmărit cu atenție la campio
natele mondiale de la Oslo din 
1952 și de la Jocurile Olimpice 
de la Helsinki din același an. Per
formanțele trăgătorilor dvs. sînt de 
valoare mondială și în caz că ei 
și-au menținut rezultatele atunci 
sînt favoriții acestei înlilniri. In 
orice ca zaștepl cu o deosebită plă
cere acest, concurs ale cărui rezul
tate. sper, să satisfacă pe toți par
ticipau ții.

MAX BANDS
ISABELA MARDĂRESCU

Concursul internațional 
de canotaj de la Leningrad

MOSCOVA, 9 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 8 iulie a inceput la Lenin
grad concursul internațional de 
canotaj, la care participă cele mai 
bune echipaje din Uniunea Sovie
tică, Finlanda și Suedia. Intîlnirea 
prietenească a canotorilor celor trei 
țări a stîrnit un mare interes printre 
locuitorii orașului Leningrad.

Primii au ieșit la start concu- 
renții la proba de canoe-simplu. 
Distanța cursei era de 1.000 rn. 
Imediat după start s-a încins o 
dîrză luptă sportivă. Cîștigăiorul 
probei a fost sportivul sovietic A- 
lexandr Kranîi. El a parcurs cei
1.000  de m. în 4’36”2/10. Pe locul 
doi s-a clasat finlandezul Iar! 
Fagherstrem — 4’37”6/10, iar pe 
locttl trei Vladimir Kozîrev 
(U.R.S.S.).

In cursa de caiac-simplu. ime
diat după start a devenit evidentă 
superioritatea sportivilor suedezi. 
Karl Gun ir Stindin a terminat pri
mul cu rezultatul de 3’48”. Locul 
doi a fost ocupat de conolorul 
suedez Karl Oke lung — 3’49”2/10. 
Sportivul sovietic Lev Nikitin a ocu
pat locul trei în 3’51”8/10.

La proba caiac dublu-băieți an 
ieșit învingători după o luptă strîn- 
sâ sportivii sovietici Anatolii Tro- 
șenkov și Igor Kiiznețov Ei au 
străbătut 500 de m. în l’38”8/10. 
Canotorii suedezi Bengt Glasser și 
Gert Fredrikson au terminat Ia o 
diferență de numai 2 zecimi de se
cundă. Un mare interes au stîrnit 
întrecerile de caiac simplu-fete. La 
această probă a participat și spor
tiva S. Saimo, campioana . lumii. 
Cursa a fost extrem de disputată 
și s-a terminat cu victoria sporti
vei sovietice- Elizaveta Pahomenko- 
va. Ea a străbătut distanța în 
2’7’’6/10.

Cursă de cârioe-dublu a fost Cîș- 
tigatâ de sportivii sovietici Alexandr 
Eeleaev și Alexandr Antoșin. Ei 
au străbătut distanța de" 1.000 m. 
în 4’18". Locul doi a revenit sue
dezilor Rune Blumkvist și Harri 
Linbek cu 4’21”6/l0.

Iubitorii baschetului din (ara 
noastră au din nou prilejul să 
vadă jucînd una din cele mai bune 
echipe din R. P. Bulgaria: Aka
demik Sofia. Aceasta va susține 
două meciuri în țara noastră, pri
mul urmînd să se desfășoare miine 
seara, pe terenul de la velodromul 
Dinamo București. Echipa Dinamo 
București, campioană a tării în a- 
nul 1953 și prima clasată la încheie
rea turului campionatului din acest 
an, este bine cunoscută sportivilor 
din țara noastră și nu mai are 
nevoie de prezentări. Pentru echi
pa oaspe, vom lăsa cuvîntul re
porterului sportiv al ziarului Ve- 
cerni Novini din Sofia :

„Echipa Akademik din Sofia se 
bucură de o mare popularitate în 
rîndul sportivilor din R. P. Bul
garia. Anul acesta echipa Akademik 
a cucerit pentru a doua oară cupa 
R. P. Bulgaria la baschet. In 
turul final echipa Akademik a 

dispus de T.D.N.A. cu 65—52, de 
Lokomotiv Sofia cu 59—53, de 
reprezentativa orașului Plovdiv cu 
82—57, a orașului Sliven cu 68— 
54 și de cea a orașului Pleven cu 
87—71.

(ntîlnirea internațională de 
baschet dintre echipele Akade
mik Sofia și Dinamb București 
se va desfășura mîine începînd 
de la ora 20,30, pe terenul din 
incinta velodromului Dinamo. In 
deschidere, de la ora 19, se vor 
întrece echipele de juniori ale 
asociațiilor sportive Dinamo și 
Progresul.

In meciul internațional, echi
pele Akademik Sofia și Dinamo 
București vor folosi următoare
le loturi de jucători :

Akademik Sofia: Ghiorghi Pa
nov, Liubomir Panov, Hristov 
Rașkov, Neiciu Neicev^ Constan

Echipa de fotbal a R. P. Ungare 
a fost primită sărbătorește în patre
BUDAPESTA, 8 (Agerpres). —

M.T.I. transmite:
Miercuri dimineața s-a înapoiat 

în patrie echipa reprezentativă de 
fotbal a R.P. Ungare, care a par
ticipat la turneul final al celui de 
al 5-lea campionat mondial de fot
bal desfășurat în Elveția. Echipeî 
i s-a făcut o primire sărbătorească 
în orășelul de frontieră Hegyesha- 
lom. In numele partidului și gu
vernului, jucătorii echipei au fost 
salutați de Zoltan Vas, membru al 
C.C. al Partidului Celor ce Muncesc 
din R.P. Ungară. Vorbitorul a 
spus: „Voi ați reprezentat cu
onoare culorile sportive maghiare 
în cursul unor meciuri grele, învin- 
gînd cele mai bune echipe din lu
me. întreaga opinie sportivă a re
cunoscut că primiri loc revine fot
balului maghiar. Ați cîștigat sute 
de mii de noi prieteni poporului 
maghiar prin comportarea voastră. 
Noi știm că vă veți pregăti pentru 
noi competiții, pentru noi victorii. 
Poporul maghiar urează din toată 
Inima mul! succes, fiilor săi iubiți, 
cei mat buni fotbaliști din lume.

In numele jucătorilor a răspuns 
Gyula Grosics.

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 
MTI transmite:

După înapoierea în patrie, cîțiva 
dintre membrii echipai de fotbal a 
R.P. Ungare, care au participat la 
campionatul mondial de fotbal, au 
făcut o serie de declarații cores
pondentului Agenției MTI :

Portarul Grosics a spus: „Cu 
excepția echipelor Coreei de sud 
și Mexicului, toate echipele califi
cate în turneul final din Elveția 
au prezentat formații de valoare. 
Formula de disputare a campiona
tului s-a dovedit nepotrivită. Cap
riciile tragerii la so-ți au făcut 
ca echipa maghiară să fie opusă 
rînd pe rînd celor mai bune for
mații. Iată motivul principal pen
tru care noi a trebuit să ne mul
țumim cu locul doi. Echipa noas
tră s-a prezentat intr-adevăr cu o 
excelentă condiție fizică la înce
putul competiției, dar meciurile 
foarte dure contra Braziliei și U- 
ruguayului ne-au obligat să de
punem eforturi extrem de grele a- 
le căror efecte le-am resimțit de 
abia în finală. Eram obosiți' fizic, 
dar mai ales extenuați nervoș. Iată 
pentru ce eu am comis o greșală care 
a adus germanilor un gol, de ce 
Hidegkuti și Toth au ratat copilă

Echipa Akademik a susținut pînă 
acum o singură intîlnire interna
țională. Aceasta s-a întîmplat anul 
trecut cînd a întîlnit la Sofia 
Dinamo București de care a dis
pus cu scorul de 46—39.

In cadrul acestei echipe joacă 
tineri între 18—23 ani. Unii dintre 
ei au fost selecționați de nenumă
rate ori în echipa reprezentativă 
a R. P. Bulgaria. Printre aceștia 
se află maeștrii sportului G. Panov,
L. Panov, N. Neicev, G. Rașkov,
K. Ciuranov, N. Semerghiev, A. 
Popov. De asemenea din echipă 
mai face parte L. Dîrvov care are o 
înălțime de 2,01 m.

In cea de a doua ediție a „Ma
relui premiu al orașului Sofia“ în 
reprezentativa orașului au jucat 

și G. Panov, L. Panov, N. Neicev 
și L. Dîrvov care fac parte din 
echipa Akademik Jocurile pe care 
le vor susține baschetbaliștii bul
gari în R. P. Romînă vor consti
tui un prețios schimb de experien
ță și vor contribui la stringerea 
relațiilor de prietenie dintre spor
tivii celor două țări.

tin Ciuranov, Nicola Semerghiev, 
Nicola llov, Liuben Dîrvov, Mi 
hail Semov, Caloian Popov, 
Veleslav Colarov, Ivan Toncev.

Dinamo Bucureșt’ . Dan Ni- 
culescu. Constant inide, Răduca- 
nu, Nagy, Folbert, Stroe, Călu- 
găreanu, Miulescu, Anghel, Wil- 
wert, Giurculescu.

Vor arbitra C. Armășescu 
(R.P.R.) și Venco Gavrilov 
(R. P. Bulgaria).

Oaspeții vor susține a doua 
înlîlnire în țara noastră luni 
seara, cînd vor juca cu selec
ționata asociației sportive Pro
gresul.

rește două ocazii foarte bune și 
Bozsik a făcut o fentă neinspirata 
care a permis adversarilor să ne 
marcheze un alt gol. La toate a- 
cestea se mai adaugă o serie în
treagă de întimplări neprevăzute ; 
cele trei bare, felul extraordinar 
in care a apărat Turek, în extre
mis două lovituri care păreau îm
părățiile. Dacă echipa Germaniei 
occidentale a cîștigat campionatul, 
aceasta în nici un caz nu poate 
fi pusă pe seama inferiorității 
noastre tehnice ci a unui concurs 
nefericit de împrejurări".

Mijlocașul dreapta, Bozsik a de
clarat : ,,Ani pierdut campionatul 
mondial, dar faptul că timp de pa
tru ani am rămas neînvinși și că am 
triumfat în fața echipelor Braziliei 
și Uruguayului dovedește în ochii 
lumii întregi înalta valoare a echi
pei noastre. In timpul turneului am 
avut impresia certă că jocul nos
tru a fost apreciat de toți cunoscă
torii, tehnicienii și experții fotbalu
lui mondial. Ei ne-au arătat în mod 
direct stima lor, ceea ce ne-a im
presionat profund și ne face să păs
trăm amintiri neuitate de la acest 
campionat. Pot să afirm că nici o 
echipă din lume n-ar putea să învin
gă în decurs de cîteva zile echipele 
Braziliei și Uruguayului, două for
mații redutabile și de un nivel teh
nic extraordinar de ridicat. Este 
pentru prima oară că noi am vă
zut jucînd aceste magnifice for
mații sudamericane care au între
cut toate așteptările.

Kocsis. golgeterul campionatului 
mondial de fotbal, a spus: „După 
cele declarate de tovarășii mei de 
echipă eu nu mai am nimic de n- 
dăugat la aceste considerații de or
din general. Aș vrea totuși să-mi 
permiteți să povestesc cum am a- 
juns să realizez în cursul îfltîlnirilor 
susținute în Elveția cele mai bune 
performanțe din cariera mea de 
fotbalist. In primul rînd, cu luni 
înainte eu am duș o viață de ade
vărat sportiv .ceea ce nu s-a în- 
tîniplat înainte. Odihna, un regim 
sărac în lichide, antrenament zilnic, 
toate acestea, au contribuit la întă
rirea rezistenței mele. Astfel am 
putut să-mi perfecționez tot mai mult 
tehnica și să fac în mod continuu 
să crească eficacitatea jocului meu. 
Dovada a fost că am cîștigat cupa 
oferită de Federația mexicană de 
fotbal jucătorului care va marca 
cele mai multe goliri în cursul tur
neului
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