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IN NUMĂRUL DE AZI:
• Reprezentanții noștri au cucerit ieri 7 locuri 1, îmbunătățind

4 recorduri ale R.P.R., in meciul de tir cu Franța (pag. 3-a)
• Echipa de baschet Akademik Sofia a întrecut selecționata asocia

ției Progresul cu 77-65 (38-26) (pag: 3-a)
• La 19 septembrie trei selecționate de fotbal ale R.P.R. vor întîlni 

la Budapesta și București repre zentativele R. P. Ungare
(pag. 7-a)

• Instituirea și acordarea distincției „Merite în sport"
(pag. 8-a)

• Miine Selecționata tineretului din R.P.R. înttlnește Szegedi Ha-
ladasz (R.P.UJ la fotbal ' (pag. 8-a)
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NATAȚIA, UN SPORT AL TUTUROR Reprezentativa de atletism a R. P. Romine a întrecut reprezentativa Elveției
13 DESEORI zilele călduroase ale
* A |uniior c|e vară ne îndreaptă 

pașii spre lacuri, riuri sau bazine, 
unde un număr din ce în ce mai 
mare de oameni ai muncii vin 
să-și petreacă timpul liber. Orele 
petrecute in bazinele de înot, în 
rîurile scăldate de soare, nu sînt 
insă folosite numai ca prilej de 
odihnă și distracție. Numeroși ti
neri și vîrstnici, bărbați și femei 
vin în aceste locuri pentru a învăța- 
să înoate sau pentru . a-și ridica 
măiestria sportivă. Pretutindeni se 
observă un tot mai mare interes 
pentru învățarea înotului, care este 
considerat pe bună dreptate, ca un 
sport cu o deosebită utilitate.

Sezonul de vară a fost așteptat 
cu multă nerăbdare de iubitorii 
acestei discipline sportive. Pentru a 
asigura condițiile de practicare, or
ganele competente din multe re
giuni ale țării au luat măsurile 
necesare. Ștrandurile au fost rea- 
menajate, bazinele curățite și repa
rate. De asemenea, în scopul de a 
se pune la dispoziția oamenilor 
muncii tot ce este necesar, pentru 
odi' nă și recreare, în incinta stran- 
durT.or au fost instalate biblioteci și 
aparate de radio.

Activiștii comitetelor pentru cul
tură fizică și sport au un rol deo
sebit in rezolvarea acestei proble
me. Ei au trebuit să-și îndrepte 
atenția in direcția asigurării măsu
rilor necesare desfășurării unei ac
tivități rodnice și susținute. Acum, 
cind ne allătn în plin sezon, munca 
a devenit și mai intensă. In centrul 
preocupărilor tuturor colectivelor 
sportive și comitetelor C.F S. trebuie 
să se situeze problema angrenării 
unui număr cit mai mare de tineri 
în - practicarea înotului.

in ultimii ani, as:gurîndu-se oa
menilor muncii condiții din ce în 
ce mai bune pentru practicarea a- 
cestui frumos și util sport, au fost 
înregistrate succese remarcabile. 
Muite elemente tinere au pășit în 
rindurile înotătorilor fruntași, ridi- 
cindu-și necontenit măiestria sporti
vă. Exemple grăitoare în acest do
meniu smt o serie de tineri înotă
tori fruntași și recordmani la dife
rite probe ca : H. Bock, St. Io- 
nescu. Alice Iustin (C.C.A.), Aurel 
Zahan, M. Olaru, A. Oanță Mîn- 
doiu, L. Kelemen, I. Bordi, Alex. 
Popescu (Tinărul dinamovist), Bla- 
jek, Chirvăsuță, Kroner, Marinescu 
(Știința), Ciorbă (Voința), frații 
Țintea (Rezervele de muncă), suro
rile Elisabeta și Maria Bratu (Pro
gresul F. B ), Veronica Dodan, 
Margareta Wittgenstein, Astrid Go- 
bel (Știința), etc.

Sîntem convinși că aceste suc
cese puteau fi și mai mari dacă 
munca ar fi fost mai bine organi
zată, dacă și în regiunile Craiova, 
lași și altele activiștii sportivi s-ar 
fi interesat .mai mult de această 
problemă, dacă s-ar fi luat peste 

' tot măsuri pentru crearea celor mai 
I bune condiții de practicare a îno

tului.
Un exemplu negativ în această 

privință îl constituie secția învăță- 
mînt a sfatului popular al orașului 
Galați, care nu s-a îngrijit nici 
ptnă acum de repararea bazinului 

j acoperit.
Numărul celor care înoată trebuie 

să fie cît mai mare. Dar, pentru ca 
acest lucru să poată fi înfăptuit 

: trebuie să dispară din mentalitatea 
unor activiști sportivi ideea că a- 

: cest sport nu poate fi practicat chiar

Echipa feminină de baschet a orașului Leningrad 
învingătoare in Austria

VIENA (Agerpres).
Echipa reprezentativă feminină 

de baschet a orașului Leningrad 
și-a încheiat turneul întreprins în 
Austria. In cadrul acestui turneu, 
baschetbalistele sovietice -au susți
nut 4 întîlniri, obținînd tot atîtea 
victorii.

Echipa orașului Leningrad a in-. 

pentru am, e.uameme, decit in ba
zine special amenajate. Ei trebuie 
să știe că unele porțiuni ale rîu- 
rilor și lacurilor, bine amenajate, 
pot servi pentru acest lucru. De a- 
ceea este necesar ca toate colecti
vele sportive precum și comitetele
C.F.S.  — care activează în regiuni 
cu bazine și ape — să se preocupe 
îndeaproape de această problemă. 
Procedînd în acest fel vom aduce o 
contribuție importantă la descoperi
rea unor noi elemente cu posibili
tăți, care vor veni să împrospăteze 
și să mărească numărul înotători
lor noștri fruntași.

Tot în scopul atragerii unui nu
măr cît mai mare de oameni ai 
muncii în practicarea acestui sport, 
în 30 de orașe din țară și-au des
chis de curind porțile, centre popu
lare de înot, organizate din iniția
tiva secției de cultură fizică și sport 
a C.C S. .Aceste centre populare mai 
au menirea de a pregăti cît mai 
mulți tineri și tinere în vederea 
trecerii cu succes a normelor
G.M.A.  la inot.

Un rol deoseb't revine deci co
misiilor de organizare, colectivelor 
sportive și comisiilor raionale și oră
șenești C.F.S care trebuie să se 
îngrijească de mobilizarea unui nu
măr cît mai mare de tineri și vîrst
nici la cursurile ace .tor centre.

De asemenea este lăudabilă ini
țiativa luată de către Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport de a 
organiza la mai multe ștranduri din 
Capitală centre de învățare a îno
tului pentru copii. Zilnic, peste S00 
de copii între 7—14 ani învață să 
înoate sub directa observație a 
antrenorilor. Din aceste centre se 
vor ridica o serie de înotători valo
roși. Unii vor fi repartizați la di
ferite asociații, iar alții vor fi în
drumați în diferite tabere rezervate 
copiilor și juniorilor. Școlile spor
tive de tineret care au secții de 
natație, au crescut de asemenea o 
serie de tineri înotători, care sînt 
o adevărată pepinieră a lotului nos
tru reprezentativ

Dar, așa cum am arătat mai sus, 
o sarcină principală a tuturor acti
viștilor sportivi din comitetele raio
nale, regionale și orășenești C.F.S. 
este aceea de a sprijini și în
druma organizarea concursurilor 
populare de înot, precum și trecerea 
normelor G.M.A. Pentru ca toate 
aceste obiective să-și atingă scopul, 
este necesară folosirea din plin a 
tuturor mijloacelor locale de agi
tație și propagandă, ca și folosirea 
ajutorului organizațiilor de masă și 
îndeosebi al organizațiilor de bază 
U.T.M.- Masa tineretului muncitor 
de pe ogoare trebuie să fie și ea 
îndrumată în această dirțcție. In 
multe locuri, colectivele și cercurile 
sportive sătești pot asigura mem
brilor lor condiții din cele mai 
bune pentru învățarea acestui sport. 
Acolo unde în prezent aceste posi
bilități nu există, ele se pot crea, 
prin amenajarea unor locuri spe
ciale pe malul apelor curgătoare, 
deschizîndu-se astfel tinerilor de la 
sate posibilitatea de a cunoaște și 
practica înotul.

Să dăm, deci, bătălia pentru an
grenarea unui cît mai mare număr 
de tineri și vîrstnici, femei și băr
bați în practicarea înotului, să 
sprijinim din toate puterile popu
larizarea și dezvoltarea acestei dis
cipline sportive, să luptăm neconte
nit pentru' continua ridicare calita
tivă a înotului.

vins, cu scorul de 66-36 echipa 
Sport Club a Ministerului Comer
țului, care a cucerit titlul de cam
pioană a Austriei. Ultimul joc al 
echipei sovietice a avut loc la 10 
iulie. Sportivele din Leningrad au 
jucat cu echipa selecționată a ora
șului Viena cucerind victoria cu 
scorul de 72-34.

Ion Opriș a obținut în cursa de 110 m. garduri 
cea (le a treia victorie internațională din 1954 și 

în același timp un nou record: 14.6 sec.

Diia toată țara
S PIATRA NEAMȚ. 

In localitate- funcționea
ză o școală sportivă de 
tineret pentru atletism. 
Dintre cei aproape 30 de 
elevi, în vîrstă de 14—16 
ani, s-au remarcat, prin 
performanțele bune ob
ținute, Valeriu Gafta, 
Eugen Turtureaua, Gio- 
vana Barase și Teodora 
Moldoveana.

9 TÎRNAVENI. O con
tribuție prețioasă la des
fășurarea campionatului 
de volei a adus-o colec
tivul sportiv Constructo
rul din localitate, prin, 
amenajarea unui teren.

3 FOCȘANI. In bazi
nul amenajat de colecti
vul sportiv Progresul se 
desfășoară o vie activi
tate la natație, cea mai 
mare mobilizare pentru 
trecerea normelor G.M.A>

Decernarea titlului de maestru al sportului unor sportivi fruntași
Activiști sportivi distinși cu insigna „Merite sportive”

Aseară, în sala de festivități a 
Comitetului pențru Cultură Fizică 
și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri, a avut loc decernarea ti
tlului de maestru al sportului unui 
număr de sportivi fruntași, precum 
și acordarea insignei „Merite spor
tive” unor activiști ai mișcării 
de cultură fizică și sport care au 
muncit în mod temeinic pentru 
progresul spoitului din țara noas
tră.

Festivitatea a fost deschisă de 
către tov. Ion Vaida, vicepreședin
te al C.C.F.S.. care a dat cuvîntul 
tov. Manole Bodnăraș; președintele 
Comitetului pentru Cultură Fizică 
și Spor.t de pe lingă Consiliul de 
Miniștri.

„Ne-am întrunit în această adu
nare festivă, a spus, tov. Manole 
Bodnăraș, pentru a cinsti pe unii 
dintre cei mai buni sportivi ai pa
triei noastre, care în ultimul an 
s-au remarcat în mod cu totul deo
sebit. Prin performanțele lor, care 
le fac cinste, ei au căpătat dreptul 
de a purta titlul minunat care se 
acordă celor mai valoroși sportivi 
ai țării: titlul de maestru al spor
tului. Voi, dragi tovarăși, animați 
de o dragoste fierbinte față de 
scumpa noastră patrie, ați muncit 
neobosit, doblndind succese însem
nate. Cheia acestor succese constă 
în sprijinul și îndrumarea perma
nentă pe care mișcarea noastră 
sportivă le primește din partea 
Partidului Muncitoresc Romîn. 
Cheia acestor succese constă în

fiind realizată de colec
tivul sportiv Voința.

■ NASAUD. In cen
trul orașului se constru
iește un parc de cul
tură și odihnă, în care 
se află și terenuri de 
sport.

B BOTOȘANI. Dato
rită frumoasei acțiuni 
inițiată de colectivul 
sportiv al școlii medii 
tehnice de statistică din 
localitate, au fost ame
najate, prin muncă • vo
luntară, două baze spor
tive: un teren de volei 
și unul de baschet. Prin 
însuflețirea cu care au 
muncit la amenajarea a-, 
cestor terenuri, s-au evi
dențiat sportivii: Natalia 
Stoica. lancu Zaharia, 
Andrei Dumitru, Mihail 
Baliga și alții, care, tot
odată, sînt și printre cei 
buni la învățătură.

Cu cîteva momente 
înainte de sfîrșitul între
cerii atletice dintre echi
pele R. P. Roinîne și El
veției, un corespondent 
al ziarului nostru s-a a- 
dresat președintelui co
misiei cyjropene a Fede
rației Internaționale de 
Atletism, Paul Meri
camp, cerîndu-i părerea 
asupra competiției la care 
a asistat.

„Trebuie să rostesc de 
la început un cuvînt car-e 
să marcheze întreaga 
mea declarație: excelent 
— a spus Paul Meri- 

' camp.
Da, pentru că excelent a 

fost concursul în totalita
tea lui, excelentă a fost 
organizarea, excelent a 
fost publicul. Am asistat 
la multe competiții atle
tice în viața mea, am 
participat la organizarea 
multora dintre ele și pot 
spune cu mîna pe inimă 
că acesta a fost unul din 
cele mai frumoase. Iată 
că un meci dintre re
prezentativele a două țări 
devine dintr-odată o ade
vărată sărbătoare atle
tică. Și e firesc acest 
lucru, deoarece țara dum
neavoastră posedă sta
dioane minunate, are toate 
mijloacele pentru a orga
niza concursuri de mare 
amploare și în sfîrșit, 
pentru că aci există un

munca voastră fără preget, în spri
jinul dat permanent de antrenorii 
voștri, în însușirea minunatei ex
periențe a sportului sovietic, cel 
mai înaintat din lume.

Primirea acestor titluri de cinste, 
a spus in încheiere tov. Manole 
Bodnăraș, constituie o bucurie 
deosebită, un moment important în 
viața unui sportiv. Noi sîntem si
guri că cei distinși astăzi nu se vor 
opri aci. De datoria lor 'este să lupte 
pențru creșterea măiestriei lor, să 
contribuie din toate puterile la în
florirea mișcării noastre de cultură 
fizică și sport”.

Apoi, tov. Manole Bodnăraș a 
înmînat insigna și carnetul de 
maestru al sportului următorilor 
sportivi:

Ghețu Yelicu, Francisc Ambruș, 
Otto Bostiog (box), Constantin 
Dumitrescu, Aurelia Drăghici, Sil
via Iosif (ciclism), Mihai Timu 
(călărie), Mihai Botez, .Emilia
Vătășoiu, Elena’ Leuștean, Olga
Goelner, Eveline Slavici, Ileana
Gyarfas . (gimnastică), Alexandru 
Ruzsi, Marin Belușica, Vasile
Onoiu (lupte), Marta Kardos, Geta 
I itlop (canotaj), Doina Corbeanu, 
Alexandru Mușat (volei), Ilie En- 
ciu (haltere), Zoltan Farmati, Ti
tus Ozon (fotbal), Toma Reiter, 
Tiberiu Flarasztosi (tenis de masai 
și Niculae Buescu (motociclism).

In continuare, a avut loc înmî- 
narea insignei „Merite sportive” 
care a fost acordată următorilor 
activiști ai mișcării de cultură fi
zică și sport: Gheorghe Ionescu,

cu 204 puncte—126 puncte
„Excelent” a fost calificativul 

dat de Paul Mericamp, concursului atletic 
de pe Stadionul Republicii

public despre care vă voi 
vorbi în continuare. Aveți 
un public alăttffîi de care 
m-am simțit de minune 
în cele două zile de con
curs. alături de care am 
încurajat și am aplaudat. 
Aveți un public cunoscă
tor, obiectiv, entuziast.

Am fost unul dintre a- 
ceia care s-au entuzias
mat de ordinea de pe 
stadion, de priceperea ar
bitrilor, de materialele 
folosite. Poate — dar este 
at'.t de nesemnificativ — 
numerele concurenților ar 
trebui să fie ceva mai 
mari, dar acest lucru se 
datorează cred mai de
grabă miopiei mele. Am' 
adus această „critică", 
pentru a găsi măcar un 
defect. unei organizări 
perfecte.

Despre performanțe, a- 
celeași cuvinte de laudă. 
Atleții celor două echipe 
au luptat din toate pute
rile ,cu curaj. Au învins 
cei mai buni. Aș vrea 
să remarc pe cîțiva 
dintre atleții romîni, dar 
în același timp nu aș 
vrea să-i supăr pe ceilalți. 
Cu toții formează o e- 
chipă bună .valoroasă și 
sînt convins că pe mulți 
dintre ei li voi revedea 
concurlnd la campiona
tele europene",

(continuare în pag. 5-aJ, 

președintele comisiei regionale de 
fotbal București, Constantin Vai- 
deanu, director al școlii sportive 
de tineret din Giurgiu, Ecate- ' 
rina Stănculescu, profesoară de 
educație fizică din Giurgiu, Petru 
Bucur, președintele comisiei regio
nale de baschet București, Sebas
tian Caragea, membru în comisia 
raională de control G.M.A, din Tur- 
nu Măgurele, Voicu Roșeanu, pre
ședintele comisiei raionale de fot
bal Crevedia, Marin C. Niculescu, 
membru în comisia de control
G.M.A.  Snagov, Florian Similescu, 
membru în comitetul raional C.F.S. 
Alexandria, Stelian Cucu, de la 
secțiunea învățămînt a sfatului 
popular regional București, Vasile 
Dobrescu, președintele comisiei re
gionale de volei București, Marin 
N. Niculeasa, președintele comisiei 
de control G.M.A. a raionului Ol
tenița, Marin Dănciulescu, respon
sabil organizatoric al consiliului 
regional Recolta București, Constan
tin Țone, membru -al comitetului 
raional C.F.S. Mihăilești. Marin 
Savu, membru în comisia raională 
de volei Roșiori, losif Lupu; pre
ședintele comisiei de natație Bucu
rești, Gheorghe Dumitrescu, res
ponsabilul colegiului de competiții 
și clasificări București, Raimond- 
Florian, vicepreședinte al comisiei 
orășen’ești de volei București, Pe-, 
tre Marin, responsabilul colegiului 
de competiții și clasificări al C.F.S,

(continuare în pag 8-a)



INSTRUCTORI
Ion Șandru 
din Urseni..,

SPORTIVI SĂTEȘTI

Ionînărul țăran muncitor 
" î comuna Urseni, 

_____ Timișoara, iubește 
copilărie. Dar a- 
al sportuluti l-a 

în timpul stagiu- 
alături de alți fi
lon Șandru a în-

de îa 
i I.F.I.L. Reghin, condus de maistrul Vasile 

Varga, a fost realizat anul acesta un nou tip de 
canoe de 2 persoane construit din placaj presat. A- 
cest nou sistem de fabricație prezintă numeroase 
avantaje : linii mai suple, o mai bună lunecare pe 
apă și o scădere a greutății cu cca. 25 la sută. In 
plus, acest tip de ambarcațiune poate fi fabricat in 
serie iar durata de lucru este redusă cu 20 la sută.

Prototipul ambarcațiunii a fost realizat de frunta
șul în întrecerea socialistă Dezideriu Kopacz, ca ur-

------ .------------- ---- ---------- -----------——------------------

I n atelierul de ambarcațiuni sportive
I.F.I.L. Reghin, condus de maiștri

mare a unui schimb de experiență cu constructorii 
cehoslovaci Ian Brz.sk și Bohumil Kudrna, care au 
vizitat în toamna trecută secția de ambarcațiuni 
sportive a I.F.I.L. Reghin.

Folosirea" acestui nou sistem de fabricare a canoe- 
lor. care va fi extins și la construcția caiacelor de 
concurs, va duce la mărirea parcului de ambarca
țiuni al colectivelor sportive și la dezvoltarea și mai 
largă a canotajului în ț3ra noastră.

DEZÎDERIU FARKAȘ 
corespondent

Oameni care iubesc sportul... 0 bază sportivă modei
hotărîtă 
Cîmpina

ca
să

această secție, se află 
elemente talentate, ca

întrebasem încă 
cobora 

se află

din
Și

co-

mult iubesc 
aici. La noi

’ Coboj^scni din tren 
Imediat ce ajung în 
mă duc la sediul comitetului C.F.S.
De aceea,
tren un tovarăș, care 
el la Cîmpina, unde 
mitetul.

— Nici nu știți ce 
sportul oamenii de pe
există o adevărată pasiune pentru 
două sporturi: tenis și înot. Tre
buie neapărat să veniți și să-i cu
noașteți pe sportivii de la noi.

Atîta mi-a vorbit Mircea Po
pescu despre activitatea spor
tivă, despre tovarășii lui de muncă 
și de sport, îneît mi-am schimbat 
ruta. L-am. cunoscut pe Traian Pe- 
nescu, responsabilul secției de tenis 
a colectivului. Flacăra „Bunuri 'co
mune", pe alpinistul Dima Codrea- 
nu și pe mulți alți sportivi. Curînd 
mi-am dat seama că spusele tov. 
Mircea Popescu nu erau de loc 
exagerări. In acest loc, oamenii 
iubesc cu adevărat sportul, se preo
cupă de dezvoltarea lui și muncesc 
cu toată dragostea pentru a ob
ține rezultate frumoase. Activi
tatea și buna organizare a sec
ției' de tenis pot fi un adevărat 
exemplu. Antrenamentele conduse 
de Raita Pompei, ajutat de 
tov. Traian Penescu, se desfășoară 
în fiecare după-amiază pe frumoa
sele terenuri ale colectivului, 
renurile au fost amenajate și 
mereu îngrijite, prin muncă 
luntară, de membrii secției.

In afară de preocuparea pentru 
ridicarea nivelului lor sportiv, 
membrii secției de tenis a colec
tivului Flacăra-„Bunuri comune" se 
preocupă îndeaproape de ridicarea 
elementelor tinere. Printre cei 40 
de copii, și juniori care practică

tenisul în 
numeroase 
Dan Teodorescu, Liviu Hauer, Cor
nel Rădulescu, Carmen Voiculescu 
și Ileana Bărbulescu. In cadrul sec
ției se duce și o frumoasă muncă 
educativă, atît cu cei mari, cît și 
cu cei mici. Alai toți copiii din 
secție sînt fruntași în învățătură. 
S-'a spus doar că cei care nu-și 
vor lua examenele cel puțin cu ca
lificativul „bine1* nu vor mai fi 
primiți la meciurile de tenis I

Cei mai mulți membri ai sec
ției de tenis sînt purtători ai in
signei G.M.A. gr. I și acum se 
pregătesc să obțină norme.le G.M.A. 
gr. II. In după-amiezile calde, îna
inte de antrenamente sau d<fe me
ciuri, îi poți vedea pe'membrii sec
ției de tenis înotînd voinicește în 
apa limpede a bazinului de înot. 
Duminica, la fel cu toți cîmpinenii, 
o pornesc pe munte. Apoi, luni 
mineață, se reîntorc voioși la 
cru.

Magazia -de echipamente a co
lectivului Flacăra-„Bunuri comune1* 
este frumos asortată. Dulapul în 
care sînt așezate materialele și e- 
chipamentul pentru tenis este însă 
cel mai bine aranjat. Deseori, chiar 
responsabilul ■ • • • • 
troieze dacă echipamentul este în 
bună stare și 
lui.

Stînd de vorbă cu sportivii de la 
colectivul Flacăra „Bunuri co
mune1* mi-am dat seama că ei 
sînt mulțumiți de felul în care se 
desfășoară .activitatea lor. 
singur necaz ar mai avea 
tivii; prea mult iubește 
tetul de întreprindere activitatea 
culturală, față de sport, care este 
privit uneori ca un copil vitreg I 
Dar oamenii perseverează. Doar 
atît, așa cum spunea tovarășul Pe- 
nescu : „Ne ferim să cintăm, fiindcă 
precis ne-ar lua pe toți la cor. Și 
atunci, s-a zis cu tenisul!"

PAULA NAVREA

prieten bun al 
schela Băicoi.
care scot din 
aurul negru,

sport. Sta- 
muncă vo- 
din Băicoi

au fost 
electrică

reamenajate. In- 
permite desfășu- 

de fotbal în noc- 
de. înot, aflat la

di- 
lu-

Tc- 
sînt
vo-

Sportul este un 
muncitorilor de la 
Harnicii petroliști, 
adîncul pămîntului

.își petrec o mare parte dirj timpul 
lor liber pe terenul de 
dionul, construit prin 
luntară de nfuncitorii
este întreținut cu multă grijă. Ast
fel, terenul a fost înconjurat cu 
sîrmă, iar tribuna de 1.200 locuri, 
sala de popice precum și pista de 
atletism 
stalația
rarea meciurilor 
turnă. Bazinul 
intrarea pe stadion, găzduiește și 
in acest an frumoase întreceri în
tre tineri? muncitori din Băicoi. ■ 
Grija colectivului Flacără de la 
schela Băicoi pentru păstrarea ba
zelor sportive poate fi un adevă
rat exemplu pentru miilte colec-

T inarul țaran
Șandru din 
raionul Ti: 

sportul încă din 
devăratul rost 

priceput de-abia 
lui militar. Aci, . 
neri de la oraș, u în
țeles cît de important este sportul 
ca mijloc de întărire a sănătății și 
de pregătire pentru muncă rodnică.

Iată de ce, în momentul cînd 
s-a întors în sat, comitetul C.F.S. 
raionul Timișoara a găsit în Ion 
Șandru un om hotărît să depună 
toate străduințele peniru a-i atrage 
pe tovarășii săi de muncă în sport. 
In scurt timp, Ion' Șandru a‘de
venit instructor sportiv voluntar, 
după cîteva luni fiind trimis la o 
școală de instructori. Inițiativa
C.F.S. raional s-a dovedit foarte
fericită, astfel că, în mai puțin de 
un an de zile, in comuna Urseni
au cucerit insigna G.M.A. 30 de
tineri săteni.

Dar tov. Ion Șandru nu se mul
țumește numai cu instruirea tine
rilor din Urseni. Cu cîteva luni în 
urmă, el a cerut tovarășilor de la 
C.F.S. raional Timișoara să î se în
credințeze și pregătirea tinerilor 
din satele Uliuc, Albina și Unip.

Activitatea desfășurată de tov. 
Ion Șandru nu încetează nici în 
momentul de față, cînd majoritatea 
țăranilor muncitori se afiă în mun
ca de strîngere a recoltei. In clipele 
de răgaz, acest instructor mobi
lizează tinerii și tinerele pe te
renurile de sport. Atenția sa este 
îndreptată în deosebi spre natație. 
In cele patru sate de a căror ac
tivitate sportivă răspunde 
Șandru, aproape că nu 
tînăr sau "tînără care să 
să înoate. . .

In cinstea zilei de 23 
activistul sportiv și depilatul Ion 
Șandru și-a luat angajamentul să 
pună Ia dispoziția colectivelor spor
tive din cele patru comune toate 
aparatele cursei cu obstacole 
G.M.A. Și cu siguranță că,' și de 
această dată, Ion Șandru va do
vedi că știe ce înseamnă un anga
jament, că merită pe deplin cinstea 
și stima de care se bucură în 
rîndul țăranilor muncitori.

A. GROSS

Ion
există 

nu știe

August,

secției vine să con-

să ajute la rînduirea

Un 
spor- 
comi-

ajamente uitate
’ Despre importanța sparl.icliiadei 
sindicale, despre rolul ei în airage- 
rea unui număr cît mai mare de 
oameni ai muncii îrt practicarea 
sportului și în descoperirea de noi 
elemente talentate, au auzit,, desi
gur și tovarășii Pîțan (responsabi
lul sportiv al C.S.R. Petroșani), 
Țimbalmoș și Pricop (membri m co
misia raională de atletism), loan 
Bitten, Ion Cosma. Dumitru Găgea- 
nu (activiști U.T.M.). D. Băloiu, 
Ileana Pop, Eugen Kratts și alții.. 
Atunci cînd s-au făcut propuneri ca 
ei să se ocupe de spartachiada sin
dicală în raionul Petroșani, în șe
dința de constituire a comisiei ob
ștești care a avut loc la începutul 
lunii mai, tovarășii respectivi. au 
vorbit și și-au luat angajamente 
deosebit de frumoase. Dar, numai 
atît. Fiindcă angajamentele au ră
mas pe hîrtie. iar activitatea 
cadrul spariachiadei sindicale 
stare de... proiect.

din 
în

I Din cauza- neglijenței tovarășilor 
mai sus amintiți și . dezinteresului 
colectivelor sportive, pînă în prezent 
în raionul Petroșani nu au organi
zat- prima etapă decît 4 din cele 
peste 20 de colective și anume : Mi
nerul U.D.M.P., Minerul Institutul 
de Mine, Constructorul Petroșani și 
Minerul Lupeni. Restul colectivelor, 
dintre care o bună parte nici nu 
cunosc regulamentul, sînt străine de 
această competiție. Nici nu poate fi 
altfel, deoarece ori de cîte ori sînt 
chemați la ședințe membrii acestor 
colective preferă să-și găsească în
deletniciri mai ..importante”.

Este cazul ca măcar ac.um, deși e 
destul de fîrziu, tovarășii care răs
pund de. problema spartachiadei sin
dicale să-și ia rolul în serios, dînd 
competiției importanța cuvenită și 
să asigure oamenilor muncii din ra
ionul Petroșani posibilitatea de a se 
întrece în concursuri.
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(De la subredacția din 
Petroșani).

.și Ștefan Moldovan 
din Jucul Clujului 

înă nu de mult în co
de Jos, re-

Cluj, activitatea 
rezuma la între-

• P muna Jucul
■ giunea 

sportivă se 
cerile de fotbal. Această situație® 
durat pînă cînd în Jucul Clujului 
s-a întors tînărul țăran Ștefan Mol 
dovan. Venea în satul său de la 
o școală de instructori sportivi, 
unde fusese trimis de organizația 
U.T.M. din Jucul de Jos.

încă din primele zile, Ștefan 
Moldovan a început să desfășoare 
□ intensă muncă pentru a aplica 
practic cele învățate. Bineînțeles, 
munca nu a fost de loc ușoară la 
început. Trebuia să alerge la sfatul 
popular comunal pentru obținerea 
unui teren, la organizația de bază 
U.T.M. spre a priiri sprijin în 
acțiunea de mobilizare a tinerilor 
pentru practicarea diferitelor disci
pline sportive.

Erau multe de făcut și treaba 
destul de grea. Dar, în această ac
țiune Ștefan Moldovan nu < r.i sin
gur. Avea destui tovarăși de mun
că. Utemiștii, mai toți tinerii și ti
nerele erau dornici să practice și 
alte sporturi, nu numai fotbalul. 
Astfel. în curînd a fost alcătuită 
o puternică echipă de oină, a cres
cut numărul de sportivi în secțiile 
de atletism, gimnastică, volei, trîn- 
tă. șah șa.

Desigur însă că cele mai fru
moase realizări ale tînărului in
structor sportiv Ștefan .Moldovan 
sînt cele obținute în munca pentru 
angrenarea tinerilor în complexul 
G.M.A. “ 
munci 
tire a 
pentru 
timp în 
16 purtători ' 
Numărul lor va fi mărit în cursul 
acestui an.

Ștefan Moldovan este mereu 
pr:ntre sportivi. Așa stînd It’cru- 

•rile, s-ar părea că acest tînăr nu 
mai are alte preocupări, că își 
neglijează uneori pînă și viața de 
familie. Ștefan Moldovan este însă 
un foarte bun soț și un grijuliu pă
rinte al celor doi copilași ai săi. 
De asemenea. Ștefan Moldovan se 
numără printre cei mai harnici ță
rani muncitori din comună, fiind 
fruntaș în muncile agricole.

R. FISCH și E. BOCOȘ

Datorită u-nei serioase 
de mobilizare și de pregă- 
tinerilor țărani muncitori 
această activitate. în scurt

Jucul de Jos au măruț 
ai insignei G.M.A.

rezolvă problema
toca-

I

Echipa noastră de fotbal
Echipa noastră de fotbal! Să ne îngrijim de 

ea. Le mai lipsește ceva băieților ? Doresc ceva ? 
Ia să ținem o ședință, să vedem, ce mai putem 
face pentru echipă? Trebuie să ne ocupăm Și mai 
mult de ea. Așa, treaba' o să meargă grozav !"

Asemenea cuvinte le rostesc în fiecare zi tovarășii 
din conducerea colectivului sportiv Metalul Olte
nița, 
Complexul G.M.A.-, atletism, 
indică o altă preocupare, un 
fotbal, este 
conducerea 
Nu spunem 
te ocupi de 
pentru unii 
în orice caz, nu putem fi de acord. Cu atît mai 
mult, cu cît scrisorile pe care ni le trimit mulți 
dintre „copiii vitregi1* ai colectivului Metalul- 
Oltenița ne vorbesc în termeni foarte puțin elo- 
gioși despre 
colectivului 
practice alt 
vorbește și 
pînă acum 
G.M.A.

Așa cum 
din Oltenița, 
lectiv sînt chemați la comitetul C.F.S. pentru a 
discuta problema G.M.A. sau alte probleme, nu 
se vede nici picior de om din conducerea colec
tivului Metalul-Oltenița. E de-ajuns însă ca unul 
din colectiv să afle că va fi o ședință „cu fotbal" 
ca să vie intr-un suflet să-i anunțe și pe ceilalți, 
ca apoi, la ora fixată să-i vezi apărînd nu unu- 
doi, ci cu toții „in corpore". Și atunci, să vezi 
ce activi și combativi sînt' tovarășii de la Me
talul-Oltenița !

cind vorbesc despre echipa lor de fotbal, 
sau orice cuvînt ce 

alt sport afară do 
foarte greu de auzit la tovarășii din 
colectivului sportiv Metalul Oltenița, 
nu, e frumos să iubești fotbalul, să 
echipa colectivului. Dar, vorBa ceea, 
mumă, pentru alții ciumă? Cu asta,

comportarea celor din conducerea 
sportiv față de toți aceia care vor să 
sport decît fotbalul. Despre aceasta 
faptul că de la începutul anului și 
nici un tînăr nu și-a trecut probele

ne relatează tovarășa Dorina Stuparu 
ori de cîte ori tovarășii de la co-

Un responsabil financiar 
care se ocupă cu ...vinătoarea !

„Mare lucru-i domnule să fii responsabil finan
ciar al colectivului sportiv! Toate cad pe capul 
tău! Uite, zău așa, nu moi prididești cu treaba : 
nu poți să le termini pe toate niciodată!

Eu, de pildă, n-am apucat să termin nici bilanful

i

pe anul 1953, și cei de la colectiv ma tot ștcue: 
„Ce-ai făcut cu trimestrul 1 ?... uite că se termină 
și al doilea... tovarășe Iliescu, . 
asta.., de ce nu te ocupi și de... 
toca — la cap, n-am o clipă de 
mult! O singură pasiune am și 
pădure, să cinez cite ceva. Ei 
mi-o strică tot ăi de la colectiv! 
dau înapoi bocancii! (E drept că i 
mult, dar, oricum, după at it a timp, 
obișnuit așa bine ca ei, sînt ca și ai mei). Apoi, 
ci-că le trebuie arma de tir, că n-au oamenii cu 
ce să-și treacă norma pentru insigna G.M.A. Pof
tim, Bi-am gîndit eu, să le-o dau. Dar eu cu ce 
mai vînez ? Și uite așa, îmi strică toate bucuriile..."

Cam astfel ți-ar povesti responsabilul financiar 
al colectivului sportiv Voința-Piatra Neamț (ne 
informează corespondentul F. Baciu), dacă ai avea 
prilejul să-l cunoști. Prilejul acesta l-ai avea dacă 
timpul ți-ar permite să colinzi mai toată ziua pă
durile din împrejurimile orașului, pe" unde își pe
trece dinsul o niare parte din timp, sau pe la... 
ospețe și praznice, pe la nunțile de prin satele în
vecinate. încolo, greu de găsit. Pe la colectiv, 
aproape imposibil! Și în toate aceste zile, cind 
tovarășul Iliescu se veselește fără nici o grijă, un 
singur nor îi mai turbură fericirea : „Auzi, 
Să-mi ceară ei mie echipamentul și arma.
tot întrebe de bilanț și cifre... 
asta ?"

Și așa
liniște 1 Ba, mai 
eu I Să 
bine, și pe asta 
Intii, ci-că să Ic 

i-am luat de 
cind rn-arr,

merg la

fă ■ .

frate 1 
să mă 
maiPai, viață

— Ai făcut bilanțul?
— Au se vede ? Patru rațe iun urechiafi.



Aji pornit tinerii turiști spra munții care își profilează pe cerul 
senin crestele scăldate în lumina v iorie a dimineții. Cărarea îi poartă 
in șerpuirile ei damoale din ce în ce mai sus, printr-un brădet, pe 
lingă o poiană de-a lungul unui plriiaș cu apa cristalină, pină ii 
scoate pe culmea de unde se des chici pric'rilor minunate priveliști. 
Se vor opri aici pentru cîteva clipe și vor admira pe rlnd toate frumu
sețile din jur. Apoi, din nou la dr um. pină clnd ceasul amurgului 
li va prinde în preajma unei cabane pe al cărei coș se înalță un fir 
albăstrui de fum. Vor cămine aici peste noapte și a doua zi, în zori, 
vor pleca mai departe spre alte lo cari, spre alte priveliști.

Astfel trec 2ilele vacanței sau ale concediului, clnd le petreci in 
mijlocul frumuseților patriei.

Concursul de fotografii turistice
C1 oncitrșul dfe fotografii turistice organizat de. Consiliul Central

1 al Sindicatelor, prin Direcția turism și excursii, in colaborare
"...î cu ziarul nostru, a stirnit un viu interes în toate regiunile țârii. O
’ J prima dovadă în acest sens o constituie scrisorile primite*  din diferite
ți orașe și comune, scrisori în care ni s-au cerut lămuriri suplimentare
.-j asupra condițiilor de participare. In numeroase scrisori, cei interesați
, ț au făcut propuneri dintre care unele au fost găsite juste și adoptate

‘. I de către comisia de organizare. De exemplu, a fost acceptată propn-
■ j nerea făcută de un grup de tineri muncitori de la uzinele Oțelul Roșu
| de a se însera printre indicațiile referitoare la fotografiile trimise și

unele date tehnice ca: formatul filmului, obiectivul apar-atuhii.'distanța 
focală a obiectivului, timpul de expunere, diafragma cu oare s-a lu- 

. -.'I crat, filtrul folosit, data și ora. Aceste indicații, iară a fi obligatorii, 
.■'.j ar trebui luate în considerație de toți cei ce fac fotografii, deoarece 
y ele reprezintă un șyhiiiib de experiență folositor tuturor.

De asemenea, s-a ținut seama de propunerea tov. V. Dumi- 
I trescu (coin. Broșteni. reg. Bacău) de a se acorda diplome tuturor 

participant for la concurs.
Din Galați, am primit vestea că în acest oraș s-a ținut o con- 

i sfătuirb cu fotografii amatori cărora li s-a prelucrat regulamentul 
. concursului. Trei fotografi din acest oraș au luat parte la o excursie 

S ;j pe Dunăre și au ..prins" pe peliculă o serie de aspecte din această 
călătorie.

Reamintim, cu acest prilej, că la concursul de fotografii turis- 
"■’.■q tice pot lua parte toți membrii de sindicat, ca și membrii familiilor lor, 
• -..'j cooperatorii, pionierii, militarii, elevii și studenții. Fotografiile, avînd 

1 formatul minim de 13x18 și reprezentînd aspecte din excursii și reali
gn zări turistice, priveliști, etc., vor fi trimise pe adresa Consiliului Si'i- 

die st Regional cu mențiunea ..Pentru comisia concursului de fotografii 
ți turistice”, pină la data de 31 iulie. După cum am mai anunțat, cele 

mai bune fotografii vor fi premiate, atît în etapa regională cît și în eta- 
pa finală, pe țară, iar pentru cele ce vor fi reproduse (reviste, cărți 
poștale, etc.) se vor acorda drepturile de autor legale.

- ■ ............ .. — ■ ■-'•-I • ■ •

Cărți noi
„îndrumătorul tînărului turist*  de A. G. Komovskî

Editura Consiliului Central al Sindicatelor
' j O lucrare de specialitate care 
. vădește preocuparea oamenilor so- 

■"/jvietici pentru turism și care întă- 
r feșle în același timp conținutul e- 

■pucator al acestui minunat sport 
-ste, fără indoielă,' „îndrumătorul 

, itînărtdui turist" de A. G. Kontov- 
. iki. tradusă și tipărită reGent de 

,'iditura C.C.S.
, In cuprinsul a mai puțin de 
-100 de pagini, cel care face primii

’ bași în turism află tot ceea ce 
-ji poate interesa, atît din punct 

‘de vedere tehnic și științific, cit
• ii din punct de vedere cultural, 

fu legătură cu acest sport.
: Sfaturile de ordin general pe

- tare le află cititorul în „îndrumă
torul tînărului turist" prezintă o 

. : Importanță deosebită. Tinînd sea- 
na de gradul de pregătire al tu-

. Țștilor noștri, modul în care este
: ■ Alndicată aflarea punctelor cardi- 

•jîaie după diferite indicii satis- 
-- ’lace cu prisosință necesitățile ma- 
.- Ailor mase de practicanți ai aces-, 

Jui sport. Stabilirea orei, atît în 
impui zilei cît și noaptea, a lon-

'» .'Tfitudinii și latitudinii, a înălțimii 
-Ț depărtării obiectelor, precum ^i 

e, tunoașterea unor serii de feno
mene sînt clar explicate în acest 

’. \-jidrumător.
■ Dacă de exemplu turistul vrea 
jă învețe să prevadă vremea, el 
a trebui să cunoască anumite

' Jemne. „îndrumătorul tînărului tu- 
țst" îi recomandă să nu se ba- 
leze numai pe unul sau două in-

" ,icii și autorul lucrării arată o 
țcrie de indicii care pot stabili 
estul de precis cum va fi vre- 
îea : temperatura, presiunea aeru-

. ui, vîntul, norii, apusul, stelele. 

rouă, zborul păsăriloT și altele. II 
interesează pe turist să cunoască 
direcția și viteza vîntului, să afle 
cum poate fi stabilită viteza cursu
lui unui rîu sau volumul și greu
tatea unui copac ? Lucrarea îi răs
punde la toate aceste probleme 
care pot apare într-o excursie.

Turistul trebuie să știe să în- 
frîngă diferite manifestări ale na
turii, să treacă peste o serie de 
obstacole ivite în cale" Nu numai 
trecerea unor abrupturi sau creste 
periculoase, a uno? drumuri nesi-. 
gure sau înguste, dar și ieșirea 
dintr-o peșteră sau o pădure poate 
să-l frămînte pe turistul începă
tor. De aceea, și în această direc
ție. el trebuie să ia măsuri pentru 
a preveni orice dificultate. „îndru
mătorul" îi dă un ajutor efectiv, 
sfătuindu-1 ce trebuie să facă în 
feluritele situații în care s-ar pu
tea afla.

Organizarea alimentației și re
gimul de apă în excursii sînt tra
tate pe larg în lucrarea lui A. 
G. Komovski. De asemenea, citi
torul poate urmări ’ în tabele spe
ciale compoziția , și puterea calo
rică - a unor produse alimentare 
care poț fi luate de turist într-o 
excursie pe un anumit timp și în
tr-o anumită regiune. Chiar-și fo
tograful amator află izvor de cu
noștințe în lucrarea aceasta.

Orice tînăr turist dornic să cu
noască frumusețile patriei noastre 
are datoria să citească acest în
drumător, parte din tezaurul de 
experiență a turiștilor sovietici și 
totodată contribuție importantă la 
dezvoltarea pe baze științifice a 
turismului nostru de mase.

Reprezentanții noștri au cucerit 
îmbunătățind 4 recorduri ak R. P. R.

După două zile de concurs echipa de tir a R. P. R, conduce echipa Franței cu 5-0

teri 7 locuri î,

Ziua a doua a- întîlnirii inter
naționale de tir dintre reprezenta
tivele țării noastre și ale Franței 
a însemnat un mare succes pentru 
trăgătorii Republicii Populare Ro- 
mîne. Intr-adevăr în cele 8 clasa
mente care s-au făcut în urma în
trecerilor de eri trăgătorii romîni 
au cucerit de 7 ori locul I, iar în 
ultimul clasament Dinu Vidrașcu 
a ocupat locul al doilea la egali
tate cu primul clasat, fostul cam
pion mondial Jacques Louis Mazo
yer-

Principalele calități, ale trăgăto
rilor romîni au fost voința cu care 
ei au concurat de-a lungul tuturor 
întrecerilor. De asemenea trebuie su
bliniat faptul că echipele noastre 
s-au bucurat de o omogenitate re
marcabilă, calitate dublată de o 
valoare generală foarte bună.’

Unul dintre 'cele mai valoroase 
recorduri îmbunătățit eri pe poli
gonul de la Tunari este cel de la 
3 x 40 focuri. Noul record este de 
5721 puncte, deci superior vechiului 
record cu 111 puncte. Trebuie su
bliniat faptul că vechiul record da
tează din 1952.

Al doilea record realizat de e- 
chipa R.P.R. a fost la proba de 
armă libetă culcat, unde reprezen
tativa noastră totalizînd 1963 punc
te a îmbunătățit recordul republi
can cu 9 puncte. Celelalte două 
recorduri s-au obținut la poziția 
genunchi (1929 puncte) și la po
ziția în picioare (1843 puncte).

DINU VIDRAȘCU IN EXCELENTĂ 
FORMĂ

Toți reprezentanții noștri s-au 
comportat la înălțime în întrecerile 
de eri. Dintre el a eșit în evidență 
prin buna sa pregătire și prin per
formanțele obținute experimentatul 
trăgător Dinu Vidrașcu. Reprezen
tantul nostru a cucerit primul loc 
în clasamentul poziției în picioare 
(377), locul doi la egalitate da 
puncte cu primul clasat francezul 
Mazoyer la poziția culcat (396 
puncte) și locul al treilea la ge
nunchi. (386 puncte). In urma a- 
cestor rezultate el a adus echipei 
R.P.R. cucerirea primului loc în 
clasamentul general individual pe 
cele trei poziții cu un punctaj de 
valoare internațională: 7/59 puncte.

Dintre ceilalți trăgători mențiuni 
speciale merită maestrul sportului
H. Herșcovici care a ocupat în trei 
clasamente locul al doilea. De ase
menea foarte bine s-au comportat 
Enea Valentin, Mihai Toader, Ni- 
cotae Cojocaru și Ștefan Petrescu.

Cea mai bună performanță din 
echipa Franței a realizat-o fostul

Echipa de baschet Akademik Sofia a întrecut 
selecționata asociației Progresul cu 77-65 (38-26)
Al doilea rrjeci susținut de echi

pa de baschet Akademik Sofia în 
compania unei echipe romînești, 
selecționata asociației Progresul, a 
însemnat a doua victorie a valo
roasei echipe oaspe. De astă dată 
ea a învins la un scor mai cate
goric: 77-65 (38-26), care oglin
dește în mod just valoarea jocului 
prestat de cele două formații.

Din capul locului trebuie spus 
că echipa Progresul a jucat nespe
rat de bine. Față de valoarea teh
nică o ‘componenților echipei, ru
tina lor și timpul de pregătire pe 
care l-au avut la îndemînă pentru 
realizarea coeziunii, jucătorii care 
au reprezentat aseară asociația 
Progresul și-au făcut datoria, fă- 
cînd față redutabililor lor adver
sari. Echipa Progresul, deși infe
rioară, ca medie a înălțimii, a fă
cut, un joc curajos sub panou, reu
șind să intercepteze deseori min
gile oaspeților. In atac s-au încer
cat pătrunderile, aruncările de la 
semi-distanță, contraatacuri, ele
mente care în bună măsură au fost 
inspirate și eficace.

Buna comportare a echipei Pro
gresul nu a putut suplini vădita 

campion mondial /. L. Mazoyer, 
care a ocupat primul loc la poziția 
culcat cu un punctaj bun (396).

BUNA VALOARE A-TRĂGĂTOARE
LOR NOASTRE

Participînd numai pentru clasa
mentele individuale cele-cinci tră
gătoare routine — Ana Mânu, Ma
rieta Juverdeanu, Felicia Iovănescu, 
Lia Sîrbu și Rodica Grozea «— au 
demonstrat înalta lor valoare. Una 
dintre cele mai clare dovezi ale 
acestei superiorități, o constitue cla
samentele fiecărei poziții, precum 
și clasamentul general pe cele trei 
poziții în care trăgătoarele noastre 
sînt înaintea multor concurent! 
francezi de valoare. Trei dintre ele 
-- Ana Mânu, Marieta Juverdeanu 
și Rodica Grozea — au reușit chiar 
excepționala performanță de a-1 în 
irece la una din poziții pe fostul 
campion mondial J. L. Mazoyer.

Iată acum rezultatele tehnice:
ARMA LIBERA CALIBRU RE

DUS (40 focuri) POZIȚIA CLL- 
CAI. — Clasament pe echipe: 1. 
R.P.R; 1963 puncte nou record 
R.P.R. (vechiul record 1951) .Echipa 
a fost alcătuită din D. Vidrașcu 
396, P. Cișmigiu 393. Șt. Popescu 
392, V. Enea 392, H. Herșcovici 390;
2. Franța 1925 puncte (Mazoyer 
396, Konsler 388, Thomas 387, De- 
lange 377, Millius 377). .

Clasament individual: 1. J. L.
Mazoyer (Franța) 396 puncte ’(28 
muște) :. 2. D. Vidrașcu (R.P.R.) 
396 (23 muște); 3. "P. Cișmigiu 
(R.P.R.) 393;"’ 4. Șt. Popescu
(R.P.R. )392; 5. P. E. Rouland
(Franța) 392; 6. V. Enea (R.P.R.) 
392; 7. Lia Slrbn (R.P.R:) 392; 8. 
A. Bdjoreanu (R.P.R.) 392 : 9. N. 
Cojocaru (R.P.R.) 391; 10. Ana 
Mânu (R.P.R.) 390. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat în ordine: Gh. 
Novac, H. Herșcovici, Marieta Ju
verdeanu. P. Konsler (Franța) M. 
Toader, M. Thomas (Franța). Ro
dica Grozea, Felicia Iovănescu, Șt. 
Petrescu, J. F. Fournier (Franța), 
R. Delange (Franța), și E. .Millius 
(Franța).

Poziția in genunchi — clasament 
pe 'echipe: 1. R.P.R. 1929 puncte 
nou record R.P.R. (v. r. 1910 p.). 
Echipa a fost alcătuită din H. Hers- 
covici 389, V. Enea 389, D. Vidras- 
ctt 386, M. Toader 384, St. Petrescu 
381; 2. Franța 1845 (P. Rouland
3/9, J. L. Mazoyer 377, E. Millius 
375, M. Thomas 359, R. Delange 
355).

Clasament individual: 1. Valen
tin Enea (R.P.R.) 389 (19 muște);
2. H. Herșcovici (R.P.R.) 389’(18 
muște); 3. D. Vidrașcu (R.P.R.) 
386; 4. Aha Mânu ’(R.P.R.) 385; 
5'. M. Toader (R.P.R.) 384; 6. Ma
rieta Juverdeanu (R.P.R.) 382; 7. 
N. Cojocaru (R.P.R.) 382; 8. Șt. 
Petrescu (R.P.R.) 381; 9. Rodica 
Grozea (R.P.R.) 380; 10. J. F. Four

diferență ffe .valoare (fizică, teh
nică și tactică) dintre jucătorii oas
peți și gazde. Echipierii de Ia Aka- 
demik Sofia au demonstrat încă 
odată ce înseamnă, concepție mo
dernă, concretizată prin: pregătire 
fizică excelentă, tehnică individuală 
bună (lipsită de artificiile caracte
ristice jucătorilor noștri și care 
încetinesc jocul), joc tactic bazat 
pe viteza de execuție a elemente
lor tehnice, viteza de deplasare a 
jucătorilor șî de circulație a miri- 
gei.

Gh. Panov, L. Panov, N. Ilov, 
C. Bobev, deși înalți și robuști au 
făcut o adevărată demonstrație de 
pregătire fizică. Viteza lor de de
plasare și execuție, detenta, mobi
litatea lor, trebuie să fie un exem
plu pentru jucătorii noștri „ma
sivi”. De altfel, întreaga compor
tare a echipei Akademik Sofia, 
demnă reprezentantă a baschetului 
din țara vecină și prietenă, tre
buie să fie un exemplu și un im
bold pentru antrenorii și jucătorii 
din țara noastră, care au avut un 
bun prilej de experiență și învăță
minte.

Trecînd la desfășurarea meciului 

I

nier (Franța) 380 puncte. Pe locuri
le următoare s-ăti clasat în ordina 
P. Rouland (Franța), J. L. Mazoyer, 
(Franța), Felicia Iovănescu» E. 
Millius (Franța), Lia Sîrbu, Gh. 
Nov®, P. Konsler (Franța), A. 
.Bujoreanu, M. Thomas’(Franța), R; 
Delange (Franța).

Poziția în picioare — clasament 
pe echipe: 1. R.P.R. 1843 nou re-, 
cord R.P.R. (v.r. 1816). Echipa a 
fost alcătuită din D. Vidrașcu 377,
H. Herșcovici 377. V. Enea 367, 
Șt. Petrescu 362, N. Cojocaru 360)::
2. Franța 1756 puncte (P. Konsler; 
360, J. L. Mazoyer 365. R. Delange! 
359, E. Rouland 344, E. Millius 
328).

Clasament individual: I. Dinu 
Vidrașcu (R.P.R.) 377- (10 muște);
2. H. Herșcovici (R.P.R.) 377 (9 
muște) ; 3. V. Enea (R.P.R.) 367;
4. J. L. Mazoyer (Franța) 365 ;-
5. N. Toader (R.P.R.) 364; 6. Șt. 
Petrescu. (R.P.R.) 362; 7. P. Kons
ler (Franța) 360; 8. N. Cojocaru 
(R.P.R.) 360; 9. R. Delange (Fran
ța) 359; 10. Felicia Iovănescu 
(R.P.R.) 357. Locurile următoare au 
fost ocupate în ordine de Gh. No
vac, Ana Mânu, J. F Fournier 
(Franța), Marieta Juverdeanu, Lia 
Sîrbu, M. Thomas (Franța), E. 
Rouland, (Franța). A. Bujoreanu, 
Rodica Grozea, E. Millius (Fran
ța)

CLASAMENT 3x40 PE ECHIPE i
I. R.P.R. 5721 puncte nou record (v.r. 
5610). Echipa a fost alcătuită din
D. Vidrașcu 1159, H. Herșcovici 
1156, V. Enea 1148, N. Cojocaru 
1133, Șt. Petrescu 1125. 2. Franța 
5538 puncte (J. L. Mazoyer 1138.
E. Rouland 1115, P. Konsler 1114, 
R. Delange 1091, E. Millius 1080),

Clasament individual 3x40: 1;
— Dinu Vidrașcu (R.P.R.) 1159;
2. H. Herșcovici (R.P.R.) 1156;
3. V. Enea (R.P.R.) 1148 p’; 4.’
J. L. Mazoyer (Franța) 1138 p.;
5. M. Toader (R.P.R.) 1135; 6. N. 
Cojocaru (R. P. R.) 1123; 7.
Ana Mânu (R.P.R.) 1129; 8. Șt
Petrescu (R.P.R.) 1125; 9. Ma
rieta Juverdeanu- (R.P.R.) . 1121 p.; 
10. Felicia Iovănescu (R.P.R.) 1117. 
S-au clasat pe restul focurilor în or
dine: Gh. Novac, E, Rouland (Fran
ța), P. Konsler (Franța). Lid*  
Sîrbu, J. F. Fournier (Franța), 
Rodica Grozea, M. Thomas (Fran
ța), A. Bujoreanu, R. Delange, 
(Franța), E. Millius (Franța).

Astăzi se desfășoară, ultimele 
probe ale întîlnirii internaționale 
dintre echipele R.P.R. și Franța. 
Se vor desfășura probele de pistol 
viteză și armă liberă (combinată).

înaintea probelor de astăzi punc
tajul general al întîlnirii de tir 
dintre R.P.R. și Franța este de 
5—0 pentru reprezentativa țării 

noastre.
ISABELA MÂRDÂRESCU 

M. BĂNUȘ

de aseară, vom arăta că evoluția 
scorului nu a avut un istoric prea 
interesant. Oaspeții au condus cZn 
primele minufe și pină la sfîrșit 
au avut un avantaj net. care nu 
le-a dat în nici un moment emoții. 
Cel mai bun realizator al echipei 
Akademik Sofia a fost flov, care 
a impresionat prin pătrunderile 
sale și prin precizia în aruncări. 
El a înscris.24 de puncte, iar cele
lalte puncte au fost marcate de 
Gh. Panov (20), L. Panov (11), 
L. Darvov (8), V. Cularov (6), 
C. Bobev (4), Neicev (3). Gh. 
Rașcov (1). Pentru echipa Progre
sul au înscris: Elek (17), Spiridon 
(13), Crișan (10), Fodor (9). Po4 
povici (8), Crstev (4), Ortinschi 
(2). Trandafir (2). Cei mai buni 
jucători au fost Ilov, Gh. Panov, 
L. Panov, Neicev, Elek, Fodor, Spi
ridon, Crișan.

Intîlnirea ă fost condusă de arbi
trii S. Ferenczi (R.P.R.) și V,' 
Gavrilov (R. P. Bulgaria). >

D. STĂNCULESCU
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In drum spre Varese, echipa noastră feminină de gimnastică a poposit pentru citeva ceasuri la 
Milano, in piața Teatrului Scala, gimnastele noastre au petrecut citeva minute în mijlocul porum

beilor prietenoși, care ciuguleau semințe din miinile lor.

Despre cei mai buni juniori 
la lupte clasice

Aspecte .de la campionatele mondiale de gimnastică 
de la Roma

Precum se știe, țara noastră 
a fost reprezentată la cea 
de a XlII-a ediție a campio

natelor mondiale de gimnastică ar
tistică, ce .s-a desfășurat la Roma 
la sfîrșitul lunii trecute de o echi
pă feminină compusă din maestrele 
sportului: Elena Leuștean, Agneta 
Hoffntan, Vătășoiu Emilia, Băeașu 
Teofila, Eveline Slavici, Gyărfăs 
ileana, precum și de gimnastele 
fruntașe Anica Ticu și Ileana Do- 
brovolski. La bărbați, am partici
pat numai la probele individuale, 
prin Frederic Orendi, Andrei Ke- 
rekes și Mthai Botez. Cei trei gim- 
naști nu au putut obține un loc de 
frunte în clasament, în schimb gim
nastele noastre au lăsat o puter
nică impresie in rîndul participan- 
țîlor la campionate și printre 
miile de spectatori prezenți la con
cursuri. Ele au obținut o excep
țională performanță, clasîndu-se pe 
locui patru pe echipe, după repre
zentativele U.R.S.S., R. P. Ungare 
și R. Cehoslovace, iar tînăra noas
tră reprezentantă, Elena Leușteart, 
cucerind locul al cincilea pe ta
bela de concurs a campionatelor, 
S-a dovedit a fi una dintre cele 
mai bune gimnaste din lume.

★
Pregătindu-se de plecare spre 

-• Roma, gimnastele-noastre erau ex
trem de emoționate, poate de dru- 

• mul lung pe care aveau să-1 facă 
pe calea aerului pînă în Italia, 
poate de amploarea întrecerilor. 
Era și firesc! Un concurs la care 
participă aproape 300 de gimnaști 
și gimnaste din 25 de țări nu e 
b întrecere oarecare 1 Dar, cum se 
scurgea drumul și ne apropiam de 
locul de disputare a campionate
lor mondiale, emoțiile dispăreau 
încet-încet. In cele 12 ore de zbor 
efectiv pînă la Roma, nimeni nu 
a mai discutat despre concurs. 
Subiectul, discuțiilor era călătoria, 
căci nu este ușor să zbori cu mici 
întreruperi' într-o zi de la Bucu
rești pînă Ia Roma și nu era ușor, 
mai ales pentru acei tovarăși de 
călătorie care se urcau pentru pri
ma oară într-un avion. După a 
doua escală la Zurich, grupul nos
tru s-a împărțit în două; o parte 
au plecat spre Roma prin Milano, 
iar grupul al doilea prin Geneva. 
După două ore de la plecarea din 
Geneva, avionul în care erau gim
nastele noastre a apărut -deasupra 

•orașului Roma.. Jos se zărea ora
șul, dar ceea ce apărea imediat 
în fata ochilor noștri erau ruinile 
din Roma antică. înainte de a a- 
junge la capătul acestej lungi că
lătorii, fetele se întrebau : oare ne 
așteaptă cineva la aeroport ? .Șl 
tot ele și-au dat răspunsul:
•— Se știe că venim. și o să fim 
primiți de oficialități, de sportivi, 
așa cum primim și noi pe sportivii 
'străini. Dar pe aeroport, în afară 
de poliția vamală, nu ne-a aștep
tat nimeni. In clipa cînd intram 
însă în clădirea aerogării, auzim 
.deodată : — Bine ați venit!... E- 
Tatl doi tovarăși de la legația 
noastră din Roma. După citeva 
'minute, au apărut trei tineri care 
ne-au salutat în romînește, dar cu 
un puternic accent străin: Pace și 
prietenie... Erau trei sportivi de la 
U.I.S.P. (Unione Italiana Sport 
Populare), care în vara anului tre
cut au fost la Festivalul de la 
București. Din partea comisiei de 
organizare a campionatelor ni- 

.meni nu s-a interesat de sportivii 
iJRpstri. jjici dacq atț yerțit, nici dacă 

au nevoie de ceva. Cu aceeași ră
ceală — am aflat ulterior — au 
fost primiți și sportivii din cele
lalte țări de democrație populară. 
După festivitatea de deschidere a 
campionatelor, au început întrece
rile. După cum am mai scris în 
cronicii^ noastre, condițiile clima
terice erau foarte nefavorabile unui 
concurs de gimnastică desfășurat 
ziua în aer liber. Era o căldură 
înăbușitoare. -Gimnastele belgiene 
și suedeze, de pildă, după o oră 
de antrenament pe Stadionul Olim
pic, pe o căldură de 35—38 de 
grade, nu au mai putut continua 
antrenamentele.

Concursurile echipei noastre e- 
rau programate la ora 7 dimi
neața. La prima -ponstatare se 
părea că acest lucru prezintă un 
avantaj.- Dar, cum concursurile 
s-au prelungit (fiindcă la cele pa
tru aparate lucrau în același timp 
5—6 echipe), fetele noastre ajun
geau la cele mai grele aparate, să
rituri și bîrnă, la orele 10—11, 
cînd pe stadion termometrul arăta 
+ 36».

La exercițiile impuse, echipa 
noastră a totalizat la cele patru 
aparate 213,35 puncte, iar la exer
cițiile liber alese, luptind cu elan, 
au întrunit un număr de puncte 
mai mare cu 3,67 decît în ziiia 
anterioară, cu toate că de data 
aceasta întrecerile s-au desfășurat 
pe o căldură și mai mare și în 
ciuda faptului că arbitrajul era și 
mai sever. La exercițiile libere la 
sol, reprezentanta noastră Elena 
Leuștean a demonstrat eă posedă 
o înaltă măiestrie în gimnastica 
artistică. Ea a terminat exercițiul 
fără nici o greșeală, cu toate a- 
cestea a primit numai nota 9,56. 
Publicul a aplaudat-o îndelung pe 
tînăra noastră gimnastă și a pro
testat, fluierînd, la afișarea notei 
de 9,56. După terminarea exerciții- 
lor liber alese, gimnastele noastre 
au fost aplaudate și din tribună, 
unii spectatori strigau: Bravo Ru- 
menia...

Și de data asta gimnastele so
vietice au dovedit că posedă 'o 
înaltă măiestrie. Rudjko Galina, 
Manina Tamara, Maria Gorohovs- 
kala, au fost printre gimnastele 
cel mai mult aplaudate. La fel, 
Helena Rakoczi (R. P. Polonă) și 
Keleii Agnes (R. P. Ungară), foste 
campioane mondiale, erau cunos
cute de spectatori și exercițiile lor 
erau urmărite cu cea mai mare 
atenție.

La băieți, lupta pentru primul 
loc s-a decis încă din prima zi, 
după exercițiile impuse. Ginmaștii 
sovietici au întrunit cu zece puncte 
mai mult decît gimnaștii germani, 
care după prima zi erau pe locul 
doi. Gimnaștii sovietici au fost 
aceia care atrăgeau aproape în 
întregime atenția spectatorilor. Va
lentin Muratov, campion absolut, 
ca și ceilalți campioni mondiali, 
Victor Ciukarin, Grant Șaghirtian 
și Albert Azarian au executat exer
cițiile la un înalt grad de măies
trie. Cea mai mare notă ce s-a 
dat Ia acest campionat a primit-o 
gimnastul sovietic Albert Azarian 
care, la exercițiile liber alese, la 
inele, a întrunit nota 9’95. De 
subliniat succesul gimnastului ce
hoslovac Leo Sotonik, care a cu
cerit titlul de campion mondial la 
exercițiile cal cu minere.

O luptă foarte îndîrjită s-a dat 
pentru locurile doi și trei,. în-tre 
gimnaștii din Elveția, Germania

Păstrînd proporțiile, se poate a- 
firma că întrecerile finale ale cam
pionatului republican de lupte pen
tru juniori s-au ridicat la același 
nivel cu finalele campionatului de 
seniori. Ba chiar, dintr-un anumit 
punct de vedere, și anume al spec
tacolului, meciurile de juniori au 
plăcut mai mult. Incepînd din pri
ma zi, în ciuda căldurii excesive 
din sală, am putut asista la în- 
tilniri nu numai de un ridicat nivel 
(ținînd seama de „cariera" în mul
te cazuri deosebit de scurtă a ti
nerilor luptători — uneori citeva 
luni de activitate —), dar și pur
tate într-un ritm deosebit de rapid 
și viu disputate. Mai ales întîlni- 
rile din cadrul turneelor finale pe 
categorii au fost de o valoare ne
așteptat de bună. Intîlnirile Gh. 
Marcovici — C. Ofițerescu (cat. 51 
kgr.), Gr. Cernea — M. Cristea 
(cat. 54 kgr.), Gh. Toth — 1. Che- 
fer (cat. 69 kgr.), ca și multe al
tele, au „ridicat sala în picioare".

Varietatea acțiunilor și repeziciu
nea execuțiilor, schimbarea fulgeră
toare a situațiilor, permanenta 
mișcare pe saltea a adversarilor, 
au cerut din partea' arbitrilor o 
atenție mai mare decît oricînd și 
i-au supus la eforturi deosebite. 
Unii dintre ei au fost nevoiți să 
facă adevărate curse în jurul sal
telei pentru a putea fi prezenți la 
toate fazele meciului pe care-1 con
duceau. In general, curajul tineri
lor. luptători și combativitatea au 
caracterizat întregul concurs; Din 
acest punct de vedere, întîlnirile 
juniorilor constituie un exemplu și 
pentru cei vîrstnici. Dar, dacă în 
general acțiunile ofensive au abun
dat și în majoritatea cazurilor ti
nerii s-au folosit bine de ele, în 
schimb, puțini au fost cei care s-au 
apărat eficace; ba, chiar, mulți 
nu au știut să se ap-.ie și din a- 
ceastă cauză unii au pierdut, chiar 
după ce conduceau la puncte. In 
privința apărării ‘este însă îmbu
curător faptul că „podul" este bine 
executat și destul de bine folosit 
în apărare. Nu același lucru se 
poate spune însă despre folosirea 
eficace a podului ca mijloc de a- 
tac. Printre cei care au manifestat 
un echilibru între atac și apărare 
și s-au folosit bine, de ele sînt în 
primul rînd V. ARcu/a (Timișoara), 
Gh. Marcovici (Baia Mare) Gh. 
Toth (Timișoara) și alții.

★
In acest concurs s-au remarcat 

foarte mulți tineri și, ceea ce este 
semnificativ, „monopolul" eviden- 
țiaților și al premiaților concursu
lui nu-l mai -dețin cîțiva luptători 
din regiunea Timișoara, cum s-a 
întîmplat de pildă anul trecut. A- 
ceasta arată nu o scădere a pre
gătirii și posibilităților reprezentan
ților regiunii Timișoara, ci dove
dește mai ales interesul crescînd 
pentru acest sport în mai toate re
giunile țării — chiar acolo unde nu 
s-a mai practicat acest sport — și

Mircea Popescu învingător in turneul de tenis de masă 
de la Orașul Stalin

Timp de trei zile, cei mai buni 
jucători de tenis de masă s-au 
întrecut la Orașul Stalin într-un 
interesant turneu.

La proba rezervată băieților au 
participat Matei Gantner, campi
onul R.P.R., Mircea Popescu. Ti- 
beriu Harabztosi, Paul Pesch, 
Nicu Naumescu, Victor Vladone 
șt Șirlincan. Victoria i-a revenit 
jucătorului Mircea Popescu, care 
a terminat turneul neînvins. El a 
desfășurat un joc de bună cali
tate, modern, cu un atac hotărît, 
luptind cu deosebită voință. Va
loarea arătată de Mircea Popescu 
subliniază faptul că locul ocupat 
de el este pe deplin meritat și că 
noi performanțe de valoare îl aș
teaptă în viitor. Pe locul ai doi
lea s-a clasat Nicu Naumescu, 
care a fost învins numai de Mir
cea Popescu (cu 2-1) și a dispus 
de toți ceilalți cu scorul de 2-0. 
Și Nicu Naumescu a dat dovadă 
de o valoare generală foarte bună. 
Campionul țării, Matei Gantner, 
după ce a pierdut la Hatasztosi 
și Naumescu cu 0-2, a jucat lipsit 
de moral și el nu a mai putut 
ocupa decît locul 5. O mențiune 
specială merită și Harasztosi, care 
a atacat mai mult decît deobicei, 
cu lovituri decisive. Pesch a jucat 
inegal, iar Vladone nesigur (a- 
cesta a fost primul concurs la 
care a jucat cu paleta cu burete). 
Tînărul Șirlincan s-a prezentat în 
progres.

atenția și dragostea cu care mulți 
antrenori recrutează și pregătesc 
tinerele cadre. In această privință, 
merită a fi evidențiați antrenorii 
I. Virdău (Orașul Stalin), /. Stai- 
cu (Sinaia) prof. Sălceanu (Con
stanța) și alții.

In afara primilor trei clasați, 
care prin însuși locul ce-1 ocupă 
au arătat că merită, a fi în fruntea 
celorlalți, s-au mai evidențiat o 1 
serie întreagă de tineri care au k 
ajuns în finală. Despre aceștia vom 
vorbi mai jos, după ce mai îna
inte trebuie să scoatem în evidență 
în mod special forța excepțională, ’ 
dîrzenia și disciplina juniorilor Re
giunii Autonome Maghiare, calități
le tehnice și tactice ale celor din 
Baia Mare, pregătirea fizică, a ti
nerilor din comuna ’ Marghita (re
giunea Oradea). Bineînțeles, o 
foarte bună pregătire au avut re
prezentanții regiunii Timișoara, re
crutați din cele trei centre cu o 
veche tradiție in acest sport (Re
șița, Lugoj. Timișoara) și cițiva 
dintre bucureșteni (Af. Cochină, 
Gh. Dumitru, D. Tihan).

In -categoria de 48 kgr.,'a. făcut 
„senzație" luptătorul de „o șchioa
pă" Dan Focșăneanu din Sinaia 
(greutatea 41 kgr.). Cu un curaj 
deosebit și cu acțiuni (mai ales 
turul de cap) surprinzător de bine 
executate, el a obținut două victo
rii prin tuș și și-a condus și cei- I. ’ 
lalți adversari Ia puncte, dar, fiind 
mult mai ușor decît ei, a fost în- 
trecut. De remarcat că Focșăneanu 
este și unul din cei mai buni schi
ori juniori ai noștri. Ca și el, s-a 
remarcat A. Tușa din Cluj. In ca
tegoria de 51 kgr.. cel mai bun s-a 
dovedit Gh. Marcovici din Baia 
Mare, dar asupra lui merită să 
insistăm deoarece a arătat o matu
ritate surprinzătoare în ceea ce . 
privește activitatea. pe saltea, ca 
și o disciplină exemplară. De alt
fel, el a fost unul din cei mai 
buni din întregul concurs.

Dintre ceilalți, s-au mai remar
cat /. Barbara (Baia Mare) în ca- , 
tegoria de 54 kgr., un tînăr cu 
reale calități, bine pregătit tehnic, 
Csiki Csaba (Tg. Mureș), A. Mi- 
hăilă (Buc.) în cat. 63 kgr.,- C. 
Hathazi (Tg. Mureș) în cat. 69 kgr.

Lupta pentru titlu a fost deo
sebit de strînsă, în special la citeva 
categorii. Astfel, la categoriile 51 
kgr., 54 kgr., și mai ales 69 kgr., 
campionii au fost cunoscuți abia 
cînd arbitrii au fluierat sfîrșitul ul
timelor meciuri, iar la cat.- 54 kgr. 
și 69 kgr.. unde cei trei finaliști , 
se învinseseră unul pe celălalt, . 
a fost nevoie și de „ajutorul" unui 
punct de regulament pentru a se . .. 
lămuri situația.

Asupra participanților la finalele ‘ 
campionatului republican de juniori 
trebuie îndreptată toată grija co- ‘ ■ 
leclivelor, a antrenorilor și a comi
tetelor CFS respective, deoarece ■ 
dintre el cu siguranță’se vor ri- • \
dica luptători de valoare.

I. ȘEINESCU

Iată clasamentul final:
1. MIRCEA POPESCU 6 v.;

2. Nicu Naumescu 5 v.; 3. Ha
rasztosi Tiberiu 4 v.; 4. Paul
Pesch 3 v.; 5. Matei Gantner 2 
v.; 6. Șirlincan 1 v.; 7. Victor
Vladone 0 v.

Subliniem faptul că nici unul 
din seturile acestui turneu nu 
s-a terminat la ceas. Alăteri de

MIRCEA POPESC.L

nivelul tehnic ridicat, aceasta con
stituie o dovadă îh plus a pro
gresului făcut de jucătorii noștri. .

Turneul feminin a luat sfîrșit cu 
victoria Ellei Zeller, urmată de ' 
Anita Babikian* * Pe locurile urmă
toare s-au clasat Geta Strugaru, , 
Leb, Gaida și Irma Maghiari.

Occidentală și Japonia. După exer
cițiile impuse, gimnaștii japonezi 
au ocupat definitiv locul doi, iar 
elvețienii locul trei.

Cei trei gimnaști ai noștri, O- 
rendi, Kerekeș și Botez au căutat 
să facă față în concursurile cam
pionatului, dar, întilnind o serie de 
gimnaști cu superioritate evidentă 
la toate probele, iar, pe de altă, 
parte, cum la acest campionat în 
general au fost subapreciați gim
naștii care nu au concurat pe e- 
chipe ci individual, gimnaștii noș
tri nu s-au putut clasa printre 
primii treizeci. Subaprecierea, gim- 
naștilor care au concurat indivi
dual o ilustrează și faptul că au 
concurat cîte 10—1.2 gimnaști la 
un aparat. Cel mai elocvent caz 
este acela care s-a întîmplat la 
exercițiile liber alese. După ce 
gimnaștii noștri au făcut încălzi
rea la aparat (cal cu minere), ar
bitrii au oprit concursul pentru o 
jumătate de oră. fiindcă îi... inte
resa cum evoluează gimnaștii el
vețieni la bară. In acest timp, 
gimnaștii noștri stăteau la soar-e 
și așteptau ca arbitrii să renunțe 
la rolul de spectatori și să dea 
semnalul de începere a exerci- 
țiilor.

La acest campionat mondial, 
sportivii și sportivele din Uniunea 
Sovietică și cei din țările de de
mocrație populară au dovedit o 
netă superioritate. Faptul că gim
naștii și gimnastele sovietice au 
obținut 11 din cele 15 titluri mon
diale spune totul. De 11 ori au 
urcat gimnaștii sovietici podiumul 
învingătorilor, iar la festivitatea 
de închidere a campionatelor de 
pe stadionul Marmi din Roma 
de 11 ori a răsunat imnul marii 
Țări a Socialisnîului. Celelalte pa
tru tit’uri au fost cîștigate: două 
de gimnastele din R. P. Ungară, 
unul de R. Cehoslovacă, iar unul 
de Japonia.

★
După încheierea campionatelor, 

echipa noastră feminină a fost in
vitată la Festivalul internațional de 
gimnastică artistică ce s-a desfă
șurat în localitatea Varese în apro
pierea orașului Milano. La acest 
Festival, au mai participat gim
nastele belgiene, franceze, suedeze, 
japoneze ș. . a. Demonstrațiile in
dividuale Ia aparate cît și cele de 
ansamblu nu au avut caracter de 
concurs. Gimnastele noastre au 

■ făcut demonstrații mult apreciate 
de spectatori. Dacă Ia Roma nu 
s-a făcut nici un fel de primire 
sportivilor noștri, în schimb la 
Milano și la Varese ei au fost 
înconjurați cu dragoste de tine
ret, mulți dintre ei ne cunoșteau 
țara și îi cunoșteau din _ timpul 
Festivalului pe sportivii ‘ noștri 
fruntași—de la diferite ramuri spor
tive.

La Milano și la Varese, gim
nastele noastre au participat Ia 
reuniuni prietenești la sediul or
ganizației tineretului progresist. 
Tinerii de acolo au manifestat un 
interes deosebit față de țara noas
tră, vrînd să afle cît- mai multa 
despre activitatea sportivă și cul
turală a tineretului romîn. La des
părțire, gimnastele noastre au pri
mit din. partea tinerilor din Va
rese și Milano mici daruri și a- 
mintiri, iar cînd trenul s-a pus 
în mișcare mulți dintre ei strigau 
„Pace și prietenie''...

TOMA RĂBȘAN



Reprezentativa de atletism a R. P. Romine 
a întrecut reprezentativa Elveției cu 204—126 pct.
în cursul acestei întîlnirî au fost stabilite

(urmare din pag. l-a

In acest timp component» ce
lei două echipe au pătruns pe sta
dion oferind flori spectatorilor, fe- 
licitîndu-se la sfîrșitul- întrecerii. 
Emoționat, Paul Mericamp a spus 
în continuare: „Sini convins că 
puteți organiza competiții atletice 
de mare anvergură, ca de pildă 
campionatele europene. Sportivii 
care vor veni și. de aci înainte în 
țara dvs. — vor fi primiți cu a- 
ceeași prietenie și entuziasm, vor 
găsi cele mai bune condițiuni pen
tru concurs. M-am convins de a- 
cest lucru în zilele pe care le-am 
petrecut la București ,unde n-am 
fost un simplu spectator sportiv, ci 
și un cercetător al vieții, poporului 
romîn, al minunatei lui patrii, a 
muncii tui constructive, al creației 
sale artistice".

DESFĂȘURAREA ÎNTRECERILOR

400 m. garduri. — De la primul 
gard, conducerea în cursă a avut-o 
Ilie Savel. După 200 m., elveția
nul Kost are o revenire puternică, 
îl ajunge pe Savel și trece înaintea 
acestuia ultimele două garduri. Pe 
ultimii 40 m., am asistat la o luptă 
dîrză, la capătul căreia Kost și 
Savel au trecut împreună linia de 
sosire. După developarea fotografiei 
s.osirii, au fost comunicate urmă
toarele rezultate: /. /. Kost (Elve
ția) 52,8 sec.; (record național): 
2. 1. Savel (R.P.R.) 52,8 sec.; 3, 
Gh. Stanei (R.P.R.) 53,8 sec.; 4.
K. Weil (Elveția) 58,0 sec.

Ciocan, — Atleții noștri au ocu
pat primele locuri în clasament, 
dar performantele obținute nu sint 
pe măsura posibilităților lor actua
le. Atit Dumitru, cît și mai ales 
Rășcănescu, nj s-au părut exagerat 
de contractați în aruncări. Atletul 
elvețian Vessel s-a apropiat la 27 
cm. de recordul țării sale. Rezul
tate: /. C. Dumitru (R.P.R.) 54,80:
2. N. Rășcănescu (R.P.R.) 51,48:
3. R Vessel (Elveția) 50,70: 4.
J. Hirsclt (Elveția) 47,95.

200 m. bărbați — Din plecare. 
llarie Măgdaș țîșnește puternic și 
la ieșirea din turnantă are un ușor 
avantaj. Ceilalți concurenți for
țează și se apropie simțitor. To
tuși, Măgdaș rezistă și termină 
primul cursa, realizînd cel mai bun 
timp al său din acest an. Rezultate 
tehnice: /. llarie Măgdaș (R.P.R.) 
22,2 sec; 2. Alex. Stoenescu 
(R.P.R.) 22,4 sec.; 3. E. Vogel (El
veția) 22,5 sec.; 4. I. Hubert (El
veția ) 22,5.

200 m. fernei. După un start gre
șit de concurenta Ileana Marks, tot 
ea este aceea care pornește puter
nic și, chiar din turnantă, își de
pășește adversarele. Pe linia dreap
tă lupta este foarte îndîrjită. Cu 
un sprint final mai' bun, Ileana 
Marks rezistă puternicului atac al 
Ioanei Luță. Trebuie subliniat fap
tul că aceasta, după un start în- 
tîrziat, a revenit puternic. Ordinea 
sosirii: I. I. Marks (R P.R.) 26,0 
sec.; 2. I. Luță (R.P.R.) 26,2 sec.;
3. S. Pretot (Elveția) 26.4 sec.;
4. A. Bernard (Elveția) 26,7.

80 m. garduri. O cursă frumoa
să, dominată de reprezentantele 
tării noastre, care s-au desprins de 
adversarele lor de la jumătatea 
distantei. La sfîrșit, cronometrele 
au marcat pentru fiecare din cele 
4 concurente cele mai bune per
formanțe ale lor din acest an. 
Timpul de 12,2 sec. ăl atletei el
vețiene Bolliger reprezintă un nou 
record al țării sale. Rezultate: 1. 
Ana Șerban (R.P.R.) • 11,8 sec.;2. 
Lia Jung (R.P.R.) 12,2 sec.; 3. Gr. 
Bolliger (Elveția) 12,2 sec. (re
cord național); 4. Tr. Hanseler 
(Elveția) 12,5 sec.

înălțime bărbați. In absența ex
celentului nostru recordman loan 
Sote', lui Al. Merică i-a revenit 
dificila misiune de a apăra presti
giul săritorilor noștri în prezența 

unor adversari cu bune performan
te. După unele sărituri greșite (la 
1,85—1,90) Merică și-a stabilit re
cordul personal cu 1,94 m. (din a 
treia încercare). Pînă aci, condu
sese H. Vahli (Elveția), care în
cepuse la 1,80, deci cu 5 cm. mai 
sus decît Merică. Rezultatele teh
nice: Z. Al. Merică R.P.R.) 1,94 m; 
2. H. Vahli (Elveția) 1,90 m; 3. 
T. Heinrich (R.P.R.); 1,85; 4. W. 
Weis (Elveția) 1,80 m.

Pentru dîrzenia și înaltul patrio
tism de" care a dat dovadă în a- 
cest concurs, Alexandru Merică, 
trebuie remarcat în mod cu totul 
special — Din exemplul lui, cei
lalți sportivi ai. țării noastre, tre
buie să învețe și să se străduiască 
neîncetat pentru a obține perfor
mante mereu mai-bune, pentru glo
ria sportivă a patriei.

1500 m. Primii 400 tn. sînt 
parcurși într-un ritm lent. Ordinea 
în cursă este: Birdău, Popescu, 
Thoet și Suter. Abia după 600 m. 
concurenții încep să lupte mai ac
tiv și ordinea în cursă se schimbă 
des. Cînd pistolul vestește ultimul 
tur, Suter atacă, îl ajunge pe 
Birdău care conducea pînă atunci 
și îl depășește. Pentru locul doi 
lupta se angajează între Thoet și 
Birdău. Cu un finiș mai puternic, 
ultimul își asigură un meritat loc 
doi. Rezultate: 1. A. Suter (Elve
ția) 3:55,0; 2. D. Birdău (R.P.R.) 
3:56,2; 3. H. Thoet (Elveția) 3:56,6;
4. P. Popescu (R.P.R.) 3:57,6.

3000 rn. obstacole. De la ple
care, la conducerea cursei s-a insta
lat Grigore Cojocaru, urmat de re
cordmanul Elveției Staubli. Page 
și Bădici. Cojocaru s-a menținut 
tot timpul cursei în fruntea con- 
curenților, iar Bădici s-a distanțat 
de cei doi elvețieni cu 1200 m. 
înaintea sosirii. Rezultate: /. G. 
Cojocaru (R.P.R.) 9:12,4; 2. I. 
Bădici (R.P.R.) 9:25.4: 3. G Stau
bli (Elveția) 9:38,6 (record, elve
țian); 4. P. Page (Elveția) 9:41,0

Greutate femei. întrecerea dintre 
tînăra noastră reprezentantă Mela
nia Velicu și recordmana Elveției, 
R Bosshard, 'a fost foarte dispu
tată, numai 8 cm. despărțindu-le 
în clasament. Atleta elvețiană a 
reușit în acest concurs să îmbu
nătățească recordul țării sale cu- 
29 cm. Rezultate : 1. M. Velicu
(R.P.R.) 12,39; 2. R. Bosshard
(Elveția) 12,31; 3. A. Roth
(R.P.R.) 11,89; 4. G. Bolliger (El
veția) 10,86 m.

Disc bărbați. Mihai Raica a cîș- 
tigat ieri și în cel de ai doilea 
concurs internațional din acest an, 
obținînd o performanță bună în 
fața unor adversari puternici, prin
tre care și recordmanul elveției 
O. Hâfliger. Interesantă a fost și 
disputa pentru locui 3. Rezultate: 
/. Al. Raica (R.P.R.) 46,31 m.; 2. 
O. Hâfliger (Elveția) 45,71 m.; 
3 M. Mehr (Elveția) 43,51 m.; 4. 
R. Coveianu (R.P.R) 43.30.

Lungime bărbați. Pînă la a treia 
săritură, cînd Wiesenmayer a reușit 
7:07 m.. conducea elvețianul W.

Morgenlhaler. conduce grupul aler gutorilor la 5000 rn.

6 noi recorduri ale Elveției și 4 ale R,P,R.

Un aspect din cursa
Eichenberger. Cu acest. rezultat, 
însă, Weisenmayer a ocupat primul 
loc. Doar 3 cm. l-au despărțit pe 
acesta de cel de a^ doilea repre
zentant al țării noastre, loan So
rin, care a reușit în acest con
curs 3 sărituri peste 7 m. Rezul
tate: 1. 1 Weisenmayer (R.R.R.) 
7,07 m.; 2. loan Sorin (R.P.R.) 
7,04 m. ; 3. W. Eichenberger (El
veția) 6-96 m. : 4. J. Masser (El
veția ) 6.80 m.

Suliță femei. Confirmînd rezul
tatele din ultima vreme, A.neliese 
Reimesch a reușit și de această 
dată o performanță de valoare: 
43,55 m. O luptă deosebită a fost 
dată pentru ocuparea locului 2 în
tre AL Bernațehi ' și A. Berner. 
Rezultate : 1. A. Reimesch (R.P.R.) 
43,55 m.; 2. M. Bernațehi (R.P.R.) 
36,33 m. ; 3. A. Berner (Elveția) 
36,21 m. : 4. D. Ammann (Elveția) 
29,65 m.

Lungime femei.' In excelentă 
formă, cele două sportive care 
ne-au reprezentat la săritura în 
lungime au realizat aproape în 
fiecare săritură valoroase perfor
manțe. Astfel, Sanda Grosu a reușit 
5,60 m., nou record de senioare și 
junioare al R.P.R. In același timp, 

de 10 km. marș.

Elisabeta Xetnelz, obținînd 5,46 m,. 
a reușit cea mai bună performanță 
a sa. De notat că toate încercările 
reprezentantelor noastre au mă
surat peste 5 m. Rezultate : 1, S. 
Grosu (R.P.R.) 5,60 m (5.29 m. 
5.34 m. ; 5,60 m. ; 5,31 m. ; D:5.19 
rn. : 2. E. Nemetz (R.P.R.) 5,46 m. 
(5,04 m. ; 5.29 m. ; 5,46 m.; 5,29 
tn. ; 5,37 tn.; 5,10 m.) ; 3. G 
Bolliger (Elveția) 5,18 m. ; E.

Gilomen (Elveția) 4,98 m
4x400 rn. Atleții elvețieni, avînd 

o echipă mai omogenă și formată 
din alergători de o bună valoare, 
și-au asigurat un ușor avantaj 
chiar de la al doilea schimb, avan
taj pe care l:au menținut, 'ba chiar 
l-au mărit pînă Ia sfîrșit. Atleții 
noștri au avut o comportare meri
torie. Rezultate: 1. Elveția (Stadler, 
Weber, Eichenberger, Hegg) 3:15,0 
(record național); 2. R.P.R (Boi- 
toș. Sudrigean, Ursu, Savel) 
3:17,4.

10.000 m. plat. După desfășurare, 
această probă a fost fără îndo
ială cea mai pasionantă din întreg 
concursul, cunoscînd în anumite 
porțiuni un adevărat dramatism, 
rareori întîlniț în cursele de fond. 
Dinu Cristea a condus în primele 
13 ture, timp în care Morgenlhaler 
era precedat de Grecescu și Schu- 
del. .Grecescu se detașează și por
nește în urmărirea lui Cristea, care 
dă semne de oboseală. Șchudel se 
resimte la rîndul său și este de
pășit de Morghenthaler. Din turul 
14, Grecescu conduce, iar în turul 
20 Dinu Cristea este întrecut și de 
Morghenthaler. El duce o trenă 
falsă, așa fel ca Grecescu să se 
poată distanta. Dar, cu 3 ture 
înainte- de sfîrșitul probei,Morghen
thaler, care mult timp la începutul 
cursei fusese ultimul, preia condu
cerea. Și Dinu Cristea îl depășește 
pe Grecescu, epuizat, dar care face 
eforturi să-și păstreze locul trei. 
Rezultate: 1. Morghenthaler (El
veția) 34:54,8 ;l C. Dinu (R P.R.) 
32:20,0; 3. C. Grecescu (R.P.R.) 
32:53,0 ; 4. Schudel (Elveția)
32:53,4.

★

In urma acestor rezultate, punc
tajul final al întîlnirii internațio
nale de atletism dintre echipele 
R.P. Romîne și Elveției a fost de 
204—126 pentru reprezentativa tă
rii noastre. La bărbați, punctajul 
a fost: R.P.R. 134 p. — Elveția 
97 p.; la femei: R.P.R. 70 p. — 
Elveția 29 p.

Cronicile au fost redactate de: 
R. VILARA, EM. VALERIU, 
V. CI11OSE, T. VORNICU și 
A. CALIN.

Un valoros concurs 
de scrimă al juniorilor

cie 4 zi'e> de la 8 iulie la 
11 iulie, orașul Satu Mare a găz
duit cel mai mare concurs anual al 
scrimerilor juniori, finala campiona
telor republicane pe anul 1954, la 
floretă (băieți și fete) și la sabie.

Seriile eliminatorii ale finalei la 
floretă — juniori au inaugurat cu 
succes bătălia pentru cucerirea tit
lului de campion republican, bătălie 
ce avea să se îndîrjească pe măsu
ră ce concursul înainta în desfășu
rarea sa. Semi-finalele disputate în 
două serii au scos în evidență echi
librul real- ce a existat între trăgă
torii de la această armă. Dacă în 
seria l-a, pe lîngă disputarea tutu
ror asalturilor, a fost nevoie de. un 
baraj între doi trăgători (Horwath 
și Rohonyi) pentru a fi stabilit cel 
de al 4-lea calificat, în seria a Il-a. 
numai doi trăgători (Botka și Ghi- 
lezan) au reușit să se califice di
rect, ceilalți doi (Drîmbă și Poena- 
ru) fiind'nevoiți să se mai prezinte 
într-un baraj de 3 trăgători pentru 
a obține calificarea.

Toți cei 8 participant la turneul 
final an contribuit-prin puterea lor 
de luptă, prin dîrzenia cu care și-au 
apărat șansele pînă la ultima resur
să de energie, .prin pregătirea teh
nică și tactică și prin atitudinea dis
ciplinată de care au dat dovadă la 
încununarea . strălucită a acestui 
campionat neașteptat de valoros.

.Desigur că. pînă la urmă, cel mai 
bun dintre cei buni a reușit să se 
impună și să-și apropie invidia’ul 
titlu de campion junior. Este un 
titlu cîștigat pe merit de reprezen
tantul colectivului Progresul Ora
dea. PLIU HOVANYI (antrenor 
Ioan Szantay). Victoria lui a fost 
indiscutabilă. nepierzîtid nici un 
asalt in întreg campionatul. deși 
împotriva lui s-a tras cu deosebită 
putere. Iti IULIU HOVAN . I. avem 
un campion de juniori deosebit de 
valoros, un trăgător cu o pregătUe 
fizică excepțională, cu o concepție 
de luptă modernă, agresiv și totuși 
calm, atent, hotărît. rapid în exe
cuție și sigur pe fiecare acțiune. Lo
cul 2 a fost cucerit de unul dintre 
numeroșii reprezentanți ai colectivu
lui Metalul Satu Mare, ATILA 
CSIPLER

Spre deosebire de acești doi tră
gători care au luptat constant-și 
calm .fiind siguri că au suficiente 
resurse fizice pentru întreg con
cursul. următoarele locuri att iost 
ocupate de N. Ghitezan (Știința 
Cluj), S. Poenaru (Flacăra Ploești), 
N. Drîmbă (FI. roșie Timișoara) și 
T. Mureșanu (Progresul F.B.). bă
gători cu calități deosebite pent-u 
scrimă (viteză,-forță, mobilitate si
guranță în aprecierea distanței, 
etc.), însă cu unele defecte care le 
scade puterea lor reală de luptă. 
'Toți patru att av«t o comportare 
inegală'de la asalt la asalt. Insu
ficienta pregătire morală și de vo
ință a trăgătorului N. Ghilezan. 
îngîmfarea floretiștilor S. Poenaru 
și în special a lui T. Mureșanu, pre
cum și impulsivitatea lui N. Drîmbă 
i-a împiedecat pe aceștia să obț- 
nă performanțe la posibilitățile lor 
adevărate. Ultimele două locuri în 
turneul final au fost ocupate de L 
Botka (Metalul S. Mare) și L. Hor
vath (Progre.șeul Tg. Mureș), tră
gători care vor avea un cuvînt greu 
de spus în viitoarele concursuri.

R. ILIESCU

INFORMAȚII
onosport

• Concursul Nr. 1-7 (etapa 1 au
gust) cuprinde mecipl internațional 
de fotbal C.C.A.-Dinamo Praga, 
trei meciuri din campionatul cate
goriei A și meciuri din Cupa R.P.R.

Campioana țării noastre întîl- 
nește o echipă fruntașă a fotba
lului cehoslovac, clasată actual
mente pe locuț cinci în campionat. 
In rîndurile dinamoviștilor din Pra
ga joacă cunoscutul internațional 
Bican, golgeterul campionatului 
cehoslovac.

Dintre echipele care vor juca în 
meciuri de cupă, amintim de Fla
căra Mediaș finalistă • a Cupei 
R.P.R.. în 1951. Progresul Sibiu. 
Știința Craiova, Flacăra Pitești 
ș.a.

• In „Programul PRO.NC)- 
SPORT“ Nr. 13, care a apărut du
minică, sînt publicate probleme ale 
concursului de vară. Dintre aces
tea, amintim : „Ce este sport-ul 
sovietic V. Balavadze o proble
mă legată de greutatea mingilor 
la diferite jocuri, o problem;; 
gată de trecerea normelor G.M.A. 
cuvinte încrucișate cu tema ,,Să-: 
cunoaștem pe sportivi", un triverb 
atletic, ș.a.



Comportarea față de adversar în jocul de handbal
— Comentarii pentru arbitri, antrenori, jucători (II)

Articolul 6 din regulamentul in
ternațional de handbal permite 
scoaterea mingii de la adversar cu 
o singură mînă, cu palma des
chisă, atacul putînd fi făcut din 
orice direcție. Tot prin acest arti
col, este însă interzisă smulgerea, 
cu o mînă sau cu amîndouă, -. a 
mingii ținută de adversar. Lovirea 
cu palma și cu pumnul peste min
gea ținută de adversar, ^chiar în 
cazurile cînd este atinsă numai 
mingea, se sancționează, ca și ce
lelalte abateri, cu aruncare liberă.

Pentru antrenorii și jucătorii 
noștri se pune problema găsirii 
celor mai eficace procedee de scoa
tere a mingii de la adversar fără 
ca jucătorii să se abată de la re
gulament. Să vedem, deci, care 
ar fi aceste posibilități.

Apărătorul se poate deplasa pe 
teren în orice direcție, împreună 
cu adversarul pe care îl marchează 
din față, lateral sau chiar din 
spate. Mingea poate fi scoasă în 
mod regulamentar în următoarele 
cazuri :

I. In timpul executării driblin
gului. Apărătorul va căuta să in
tervină cu o mînă în momentul 
cînd mingea a fost .împinsă spre 
pămînt. Cel mai prielnic moment 
<ie scoatere a mingii va fi acela în 
care rnifigea sare din pămînt spre 
mîinile. adversarului. Intervenția 
apărătorului pentru deposedarea 
adversarului de’mingea pe care o 
conduce se poate face prin atac 
ain față, lateral și din spate. In 
regulamentul vechi, atacul din 
spate nu era- admis. Mulți dintre 
arbitrii noștri sancționează în mod 
nejust pe apărătorii care, venind 
din urmă, intervin la minge, reu
șind s-o scoată de la adversar, 
chiar fără să-l atingă. Or, lucrul 
acesta este admis de regulament. 
Regulamentul permite și mai mult : 
apărătorul se poate lipi de înaintaș 
și poate să-l împingă cu corpul, 
scotîndu-1 din direcția lui de a- 
lergare. Prin • aceasta, însă, nu tre
buie să înțelegem împingerea brus
că, ciocnirea violentă sau îmbrîn- 
cirea, care duc la pierderea bruscă 
a echilibrului înaintașului și care 
sînt sancționate. Pentru a realiza, 
în bune condițiuni, un atac asu
pra adversarului, cu- scopul de a 
intra în posesia mingii, trebuie 
să se țină seamă de următoarele 
considerente tehnico-tactice.

a. Mișcarea în teren să fie e- 
xecutată în raport cu caracteristi
cile deplasării adversarului. Se 
vor avea în vedere viteza lui de 
alergare, ritmul mișcărilor în teren, 
schimbările de ritm, de direcție, 
etc. In același timp, se cere apă
rătorului o gîndire tactică justă în 
folosirea. celor mai înaintate pro
cedee tehnice.

b. Gradul de măiestrie în con
ducerea mingii, precum și posibi
litățile de derutare ale înaintașului 
(fenta, schimbările de direcție, o- 
pririle urmate de plecări scurte și 
invers, etc.). Apărătorul nu se va 
repezi spre adversar, căci riscă să 
fie fentat și depășit In această 
situație, pentru înlăturarea perico
lului creat de înaintașul scăpat, 
apărătorii recurg la neregularități: 
țineri, îmbrățișări, etc.

Apărătorii vor căuta să observe

Despre unele lipsuri în activitatea cxlistă
CI.utliniarn accent im- 

bucurătoarea iniția
tivă de a se organiza, 
în aceeași zi, întreceri 
pe șosea și pe pistă. In 
felul acesta, după cum 
arătam intr-un articol 
trecut, se realizează o 
eficace continuitate atît 
în activitatea fondiști.- 
lor, cît și în cea a ci
cliștilor care concurează 
pe velodrom. De-a lun
gul sezonului această 
continuitate asigură ci
cliștilor un ridicat nivel 
de pregătire, știut fiind 
că mijlocul cel mai bun 
de dezvoltare metodică a 
posibilităților sportivilor 
îl constituie tocmai con
cursurile ținute cu regu
laritate și după un pro
gram alcătuit cu chib
zuință

Dar, iată că folosi- 
toarca inițiativă s-a în
trerupt. Asttel. duminică 
nu am avut decît aler
gări pe pistă. Și aceasta 
pentru că secția de ci
clism a asociației Loco
motiva. care reținuse 
data de 11 iulie pentru 
organizarea unor duble 

particularitățile tehnice ale adver
sarului (dacă driblează cu mîna 
dreaptă și stingă, dacă fentează, 
în ce direcție pleacă in mod deci
siv, etc.) luînd măsurile potrivite 
pentru fiecare dintre acestea.

c. Apărătorul nu va ataca în mod 
decisiv 'decît în clipa în care a 
intrat în ritmul și viteza de depla
sare a adversarului, se găsește în 
apropierea acestuia și apreciază că 
nu mai poate fi fentat. După trece
rea celor trei secunde sau efectuarea 
celor trei pași cil mingea în mînă, 
apărătorul poate avea certitudinea 
că mingea va părăsi mina ata
cantului și că deci, acesta, nu 
mai poate efectua mișcări înșelă
toare- de mare efect.

2. Alt Caz în care se poate intra 
în posesia mingii este acela care 
precede prinderea mingii dintr-o 
pasă. înainte de a prinde mingea, 
jucătorul își concentrează atenția 
și privirea asupra traiectoriei aces
teia, scăpînd din vedere activita
tea adversarului. Acesta este mo
mentul în care apărătorul va tre
bui să țîșnească în fața înainta
șului pentru a intercepta niingea.

3. Al treilea caz este cel din 
momentul pasării. Apărătorul va 
căuta să intercepteze mingea ime
diat după ce a fost pasată. Acest 
procedeu este însă destul de ris
cant din punct de vedere tactic, 
deoarece înaintașii cu o bună teh
nică pot fenta pe apărător,- deter- 
minîndu-1 să sară in sus, printr-o 
schițare a mișcării de aruncare.

4. Aruncarea la poartă este, 
de asemenea, un caz în care se 
poate cîștiga mingea de la adver
sar, în condițiuni .tehnice și regle
mentare. Vom insista ceva mai 
mult asupra acestui punct, de
oarece de interpretarea lui de
pinde, adesea, acordarea arun

cării de la 13 m. Apărătorul are 
voie să blocheze mingile arun
cate la poartă, întinzînd. in acest 
scop brațele în sus sau ducîndu-le 
lateral. Cînd această acțiune se 
petrece la cîțiva pași de adversar, 
nu se poate întîmpla nimic nere
glementar. Cînd însă apărătorul 
se găsește în imediata apropiere a 
înaintașului, se va aprecia în .fe
lul următor: dacă apărătorul ac
ționează cu brațele numai în sco
pul de a apăra niingea aruncată la 
poartă, el nu poate fi sancționat, 
chiar, dacă întreprinde această ac
țiune venind din urmă. Vom da 
cîteva exemple edificatoare :

— Apărătorul se mișcă în fața 
înaintașului, marcîndu-1. In clipa 
în care înaintașul aruncă la poar
tă. apărătorul blochează mingea, 
ceea ce este permis și nu trebuie 
sancționat. Dacă prin blocarea 
mingii din imediata apropiere a 
înaintașului s-a produs un contact 
corporal între cei doi jucători, se 
va decide dună cum urmează : dacă 
brațele apărătorului au fost atinse 
de brațul aruncătorului, nu se va 
lua nici o măsură împotriva celui 
dintîi. Dacă însă brațele celui din 
urmă ating brațul înaintașului care 
aruncă la poartă, căutînd să îm
piedice mișcarea brațului, se va 
acorda aruncare de la 13 m.

— In mod identic se va inter
preta și cazul cînd apărătorul efec- 
iuea'ză această blocare venind din 

concursuri, pe șosea și ț 
pe pistă, a • anunțat — 
chiar în săptămîna între
cerilor — că nu mai or
ganizează. In această si
tuație comisia orășe
nească de ciclism, pen
tru a nu lăsa o dumi
nică liberă, și-a luat, în 
ultimul moment, sarcina 
de a organiza... măcar 
alergări pe velodrom 1

Desigur că motive — 
poate îndeajuns de obiec
tive — pentru contra
mandarea unei date reți
nute sînt destule, și nu 
vom incepe să le anali
zăm aci, Ceea ce este 
însă de reținut e tocmai 
acest „sistem” al contra
mandărilor în ultimul 
moment, sistem care ca
racterizează activitatea 
ciclistă din ultimii ani. 
$i chiar în acest an o 
serie de competiții din 
Capitală și din țară, în
scrise inițial în calen
darul intern, nu se mai 
dispută.

Este cazul ca forurile 
în drept, insoecția de ci
clism. cormsia centrală 
și cea orășenească din

Bucuiești, să privească 
cu toată seriozitatea a- 
ceste deficiențe care se 
repetă. Printr-o cokibo- 
rare cît mai strînsă cu 
secțiile de ciclism ale a- 
sociațiiîor și colectivelor 
sportive, — care trebuie 
să fie temeinic activi
zate, — este necesar să 
se asigure, de ăci înain
te, un program dumini
cal de curse pe pistă și 
pe șosea, care să folo
sească unei bune pre
gătiri a sportivilor. In 
acest sens, se impun o 
serie de măsuri grabnice 
și serioase, dat fiind că

urmă și întinde brațele în fața 
brațului aruncător, fără ca, prin 
aceasta, să împiedtte efectuarea 
mișcării de aruncare la poartă.

— Și mai greu este de interpretat 
în cazul cînd mingea nu a pără
sit încă mîna înaintașului — care 
se pregătește pentru a arunca la 
poartă — și apărătorul intervine 
pentru deposedarea lui. Pentru lă
murirea acestor situații vom pre
ciza posibilitățile tfehnice de ținere 
a mingii cu o mînă. Acestea sînt: 
a) Ținerea mingii cu o mînă prin 
apucare; b) Ținerea mingii -între 
palmă și antebraț; c) Ținerea echi
librată a mingii în palmă. In pri- 
V'nța primelor două posibilități de 
ținere a mingii trebuie să spunem 
că orice încercare de scoatere a 
acesteia din mina adversarii iu1- 
trebuie sancționată. Nu același, lu
cru se poate spune despre al trei
lea procedeu. In marea majoritate 
a aruncărilor, mingea este ținută 
echilibrat în palmă. Împingerea 
ei din palma jucătorului este per
misă de regulament, nu trebuie 
sancționată și poate fi efectuată 
chiar în situații de aruncare la 
poartă. Trebuie specificat că și în 
acest caz apărătorul poate acționa 
asupra mingii din orice direcție. 
(Lovirea mingii din mîna înainta
șului este sancționată cu arun
care liberă ; în caz de aruncare la 
poartă, cu 13 m.).

Arbitrii trebuie să observe dacă 
apărătorul are intenția de a scoate 
mingea pintr-o acțiune tehnică, 
intrînd în mod direct în posesia 
ei. Toate încercările de a intra în 
acest mod în *stăpînirea  mingii, 
prin atac asupra omului în prin
cipal și a mingii în secundar, sînt 
penalizabile.

De asemenea, arbitrul trebuie să 
aștefpte săvîrșirea infracțiunii și să 
nu anticipeze o eventuală posibi
litate de a juca nereglementar. 
Vom da un exemplu: apărătorul 
vrea să scoată mingea de la ad
versar cu brațul drept, avînd brațul 
stîn'g în spatele acestuia. Apără
torul poate fi sancționat numai 
după ce s-a folosit de brațul sting 
pentru a opri adversarul.

★
După cum am văzut, o serie de 

acțiuni ale apărătorilor, cu scopul 
de a scoate mingea de la adversar, 
sînt perfect reglementare și nu 
trebuie să fie sancționate în nici 
un fel. Totuși, am putut vedea în 
turul campionatului categoriei A 
pe anul 1954 foarte multe decizii 
ale arbitrilor noștri eronate tocmai 
în acest sens. Desigur că greșe
lile lor au fost cu atît mai' grave 
cu cît s-a putut constata adesea 
că ei au sancționat procedee teh
nice de apărare permise de regu
lament, mf iernai cu aruncare li
beră ci chiar • cu 13 m, influen- 
țînd astfel buna desfășurare a jo
cului și chiar rezultatul.

La fel de grave, trebuie să con
siderăm însă și greșelile comise 
prin nesancționarea cu curaj, în 
conformitate cu regulamentul de 
joc, a acțiunilor nepermise ale apă
rătorilor.

IOAN KUNST 
FRANCISC SPIER 

antrenori

la sfîrșitui sezonului vor 
avea ioc competiții de 
proporții deosebite pe șo
sea, la startul cărora ci
cliștii trebuie să se pre
zinte cît mai bine pre
gătiți.

Or, cu pauze neaștep
tate, cu contramandări 
de ultimă oră, în nici un 
caz nu pot fi asigurate 
perspective de progres 
atît de necesare în ciclis
mul de fond, disciplină 
sportivă care, după cum 
se știe, trece, în ultimul 
timp, printr-o criză a- 
cută.

EVI. I.

Fază dintr-yn meci de handbal din campionatul trecut. Atacantul 
a șutat și balonul se va îndrepta spre poartă, cu toată opoziția 

celor doi adversari.* —----------------------------------------
0 PARTIDĂ DE LA TURNEUL ZONAL DE ȘAH 

DE LA PRADA- MARIANSKE LAZliE
APĂRAREA NIMZOVICI

Alb: /. Bălanei (R.P.R.)
Negru : Palmasson (Islanda) 

— Runda 6-a —
1.44 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Nb4 4.a3 

N:c3+ 5.b:c3 c5 6.e3. Prin inver
tire de mutări, albul a intrat în- 
tr-o variantă foarte des jucată de 
campionul lumii, M. Botvinic.

6...0 —0. In locul acestei mutări 
s-a jucat în acest turneu de mai 
multe ori 6...b6 7.Nd3 Nb7 8.f3
Cc6 9.Ce2.

7.Nd3 d5 8.c:d5 e:d5 9.Ce2 Te8 
10.f3 b6 11.0—0 Na6 12.Cg3 N:d3 
13.D:d3 Cc6,14.Nb2 Tc8. Pînă aci 
s-a jucat ca în partida Furman— 
Lilienthal camp. XVII. U.R.S.S. 
Maestrul Furman a continuat cu 
lS.Tael.

lS.Tadl Ca5 16.e4 c:d4 17.c:d4 
Te6. Eliberează cîtnpul „e8“ pen
tru retragerea calului.

18.e5 Ce8 19.Ncl Tec6 2O.f4 Tc3 
'21.De2 T8c6 22.f5 Dc8. Cu ultimele 
mutări, negrul a pus stăpinire pe 
coloana „c“. Bălănel nu pierde 
însă timp cu apărarea flancului 
"damei și sacrificînd pionul din

Concursul de alpinism organizat
de asociația

Pentru a stimula dezvoltarea 
alpinismului și pentru pregătirea 
alpiniștilor fruntași Jn vederea 
campionatului republican pe anul 
1954, asociația sportivă Flamura 
roșie a luat inițiativa de a orga
niza un concurs de alpinism. — pri
mul din acest an, în calendarul 
competițional al alpinismului — 
deschis tuturor membrilor secțiilor 
alpine ale asociației. Această • com
petiție va consta din efectuarea a 
două probe: pe echipe și indivi
dual. Echipele vor ii compuse din 
minimum trei concurenți care vor 
stabili, de comun acord, formația 
de mers (cine va fi cap de coar
dă). Proba pe echipe constă din 
parcurgerea traseului de pe Acul 
Crăpăturii, coborîrea făcîndu-se ’ în 
patru rapeluri. Timpul va fi cro
nometrat de la intrarea primului 
echipier pe traseu pînă la căderea 
completă a ultimei corzi, la ieșirea 
din grotă.

Echipele vor fi penalizate după 
cum urmează :

— pierderea sau abandonarea 
linei carabiniere se penalizează cu 
trei minute; — fiecare scăpare în 
coardă se penalizează cu 20% din

h LUPTE. Sîmbătă și duminică 
va avea loc la Oradea finala cam
pionatului de calificare pe echipe. 
Participă cele patru finaliste 4e 
zonă : Metalul și Progresul Bucu
rești, Constructorul Cluj și Fla
mura roșie Galați. Primele două 
clasate promovează in campiona
tul pe echipe, ediția 1955.

■ ATLETISM — Astăzi, cu în
cepere de la orele 8 și 17,30, se 
va desfășura pe Stadionul Repu
blicii un concurs de atletism, în 
organizarea asociației • Voința.

La acest concurs' participă și 
atleții din lotul republican.

„a3”, începe un atac direct de 
mat.

■ 23.Nd2 T:a3 24.j6. Acum se a- 
menință . Cf5. Din această cauză 
negrul se vede obligat să sacrifice 
calitatea.

24.. .T:g3 25.htg3 Cc4 26.N54 a5 
27.Ne7 b5 28.Tf4. In timp ce pio
nii liberi ai negrului au avansat 
amenințători pe flancul damei, al
bul își continuă cu calm atacul la 
rege.

28.. .De6 29.T114 C:)6. In fața â- 
menințării Dho negrul nu are altă 
apărare.
• 30.NJ6 g:f6 31.Dh5 f:e5 32.D:h7+ 
Rf8 33.d:e5 a4. Singura speranță 
a negrului este avansarea pionilor 
liberi.

31.Dli8+ Re7 35.Db8! O mutare 
excelentă. Se amenință Th8.

35.. .Tc8 36.D:b5 Dc6 37.T:d5 D: 
b5 38.T:b5 a3 39.TM Ta8 4O.Tb7 -f- 
și negrul cedează.

Victoria campionului R.P.R. a 
constituit, în același timp, prima, 
înfrîngere a maestrului islandez 
care, în acel moment, se afla prin
tre fruntașii clasamentului.

(Comentarii de Toma Popa).

Flamura roșie
timpul realizat de echipă; — ne-- 
întrebuințarea unui piton marcat 
se jțenalizează cu 30% din timpul 
realizat; — parcurgerea fără asi
gurarea unei porțiuni de escaladă 
atrage descalificarea echipei.

Proba individuală constă din 
parcurgerea traseului estic al Mă- 
nușei, concurentul fiind asigurat 
de sus și individual. Tehnica de 
escaladă va fi coarda dublă, iar 
coborirea se va face în rapel. A- 
cele cronometrului vor înregistra 
timpul concurentului din momentul 
în care acesta părăsește platfor
ma de plecare pînă cînd atinge 
solul, la sfîrșitui rapelului.

Pentru toți concurenți, partici
parea la ambele probe (pe echipe 
și individual) este obligatorie. Sec
țiile-care nu vor putea prezenta o 
echipă de trei oameni vor putea 
concura fuzionînd cu o altă sec
ție, aflată în aceeași situație, fă- 
cînd echipe mixte de cîte trei oa
meni. Alpinistele vor concura se
parat, în echipe feminine. După 
sfîrșitui probelor, vor fi prerniați 
primii trei clasați în proba indivi
duală ca și primele trei echipe cla
sate.

6 Comitetul central al sindicatu- 
'ni muncitorilor și funcționarilor 
din • instituții administrative da 
stat -organizează în cinstea primu
lui său congres o competiție la 
mai multe discipline sportive. în
trecerile și-au început desfășurarea 
azi, cînd, pe stadionul. Progresul 
Finanțe Bănci s-au disputat pri
mele probe de atletism. Concursul 
continuă miercuri 14., luni 19 șl 
miercuri 21 iulie, pe același sta
dion. Întrecerile de natație au loc 
zilnic la- ștrandul ,,Steaua roșie” 
de la Floreasca, cele de tenis do 
masă se dispută în sala C.S.P. în 
zilele de 17 iulie (ora 17) și 18 
iulie (ora 9), iar jocurile de vo
lei vor avea loc pe terenurile Pro
gresul C.S.P. și Progresul Justi
ția.



Modelele construite de tinerii noștri aeromodeliști vădesc realele posi
bilități de progres ale acestora. Introducerea clasificării sportive și 
în aeromodelism ar constitui urr stimulent puternic pentru ridicarea

rapidă a aeromodelismului nostru pe o treaptă superioară.

O problemă arzătoare în aeromodelism: clasificarea
Introducerea noilor norme de 

clasificare sportivă a fost salu
tată cu multă bucurie de masele 
largi de sportivi din țara noastră. 
S-au bucurat deopotrivă atleții, 
înotătorii, ca și fotbaliștii, baschet- 
baliștii sau rugbiștii. Au fost însă 
și unii sportivi — e drept, mai 
puțini la număr și mai puțin cu- 
roscuți de publicul spectator — 
care, nu. numai că nu s-au bucu
rat, dar au avut și au multe nopți 
de neliniște.. Și aceștia nu sînt, 
cum poate s-ar crede, sportivii care 
nu vor să meargă înainte, sportivii 
leneși ! Dimpotrivă, în mișcarea 
noastră sportivă ei . ocupă un loc 
de frunte, de primă importanță. 
Acești sportivi sînt consftuctorii 
de aeromodele care, _și de această 
dată, au rămas în afara siste
mului de clasificare.

Desigur că acest lucru ne spune 
multe. In -primul rînd, ne spune că 
aerornodelismul, sportul tinereții, 
sportul care deschide drumul spre 
cucerirea înălțimilor, este socotit 
de către aeroclubul nostru Central 
ca o activitate secundară, lipsită 
de importanță și, ca atare, nefo
lositoare. Această atitudine este cu 
atît mai nejustificată. cu atît mai 
gravă, cu cit sîntem singura țară 
din lagărul democratic cu o ase
menea situație. In Uniunea So
vietică și în țările de democrație 
populară această problemă a fost 
rezolvată cu succes, clasificarea ae
romodeliști lor fiind încadrată, în 
mod oficial, în sistemul clasificării 
sportive unice.

In țara noastră, ca urmare a 
lipsei de preocupare pentru această 
problemă, în ultimul timp se face 
resimțită o accentuată stare de ne
păsare, care are repercusiuni foarte 
grave asupra evoluției întregii noa
stre activități de aeromode-lism. In 
momentul de față, cu excepția con
structorilor de aeromodele de la 
Centrul Experimental al R.P.R., 
majoritatea aeromodeliștilor noștri 
fruntași se rezumă la o activitate 
care le poate aduce numai satis
facții de moment în loc să con
tribuie la îidîcarea măiestriei lor 
sportive. In acest sens rezultatele 
obținute la ultimele concursuri sînt 
o d.ovadă elocventă.

Acromodelismul din țara noa
stră se bucură însă de un bun 
renume pe plan internațional. Nu
mele unor talentați constructori ca 
Anania Moldovean», Mihai Lăză- 
rescu. Ștefan Benedek, Alex. Bedo, 
Otto Hintz. I. Georgescu, Elvira

Faza finală a campionatului de calificare la tenis
ln zilele de 17 și 18 iulie în

cepe desfășurarea fazei finale a 
campionatului de calificare in 
campionatul categoriei A la 
tenis pe echipe. Din etapa de 
zonă a acestei competiții des
fășurată în lunile iunie și iu
lie, s-au calificat echipele Me
talul Cluj. Flamura roșie Ora
dea, Locomotiva Timișoara, Lo
comotiva Craiova. Flacăra Cîrn- 
pina, Voința Galați., Construc
torul ! PROCI V București și 
Locomotiva P.T.T. București.

Tragerea la sorți a etapei 
finale a fixat următorul pro
gram pentru data de 17 și 18 
iulie :

CÎMPINA : Flacăra Cîmpina 
— M'-tc'ul Cluj

Ivanovici, Gh. Craioveanu ș.a. sînt 
cunoscute nu numai Ia noi în țară, 
dar și peste hotare. Fără a exa
gera, putem afirma că într-un e- 
ventua! concurs internațional .de 
aeromodele între țările de demo
crație populară,', mergem' ,,la si
gur" cu 3—4 aeromodeliști în pri-. 
mele zece locuri.
. Introducerea clasificării în spor
tul aeromodelist ar constitui, fără 
îndoială, un stimulent puternic 

pentru tinerii care se îndeletnicesc 
cu aerornodelismul, un nou prilej 
și un puternic îndemn pentru ei 
de a-și ridica necontenit măiestria 
sportivă și, prin aceasta, îitsuși ni
velul aeromodelismului în general. 
Pe de altă parte, aerornodelismul 
s-ar situa pe un plan egal cu ce
lelalte ramuri sportive, fapt care 
ar contribui în mod deosebit la 
ridicarea activității aeromodelistice 
pe o treapiă cu mutt superioară.

In momentul de față, așa cum 
arătam mai sus. avem un lot de 
8—10 aeromodeliști foarte valoroși. 
Desigur că acest fapt ne bucură. 
Dar această bucurie, mîndria noa
stră, ar fi cu mult mai mare dacă, 
în afară de aceste elemente talen
tate, am mai avea 40— 50 de ae
romodeliști fruntași, ceea ce la 
noi nu este imposibil. Creșterea 
numerică a aeromodeliștilor frun
tași, ridicarea măiestriei lor spor
tive, sînt strîns și direct condițio-, 
nate și de clasificare. Căci, în toate 
cazurile, clasificarea poate duce Ia 
progresul oricărei discipline spor
tive. Pentru a întări afirmația noa
stră, este bine să ne folosim și de 
exemple. La atletism, de pildă, la 
proba de 100 m. plat noile norme 
de clasificare indică pentru titlul 
de maestru al sportului, 10,6. De
sigur că, așa stînd lucrurile, at
letul specializat în această probă 
știe că nrunca sa va duce la încunu
narea eforturilor depuse. Aceasta se 
poate aplica Ia orice disciplină 
sportivă. La aeromodelism nu ! 
Deaceeă, ■ foarte mulți tineri după 
ce ajung la un anumit stadiu 
in tehnica construcției de acromo- 
dele, părăsesc această preocupare 
și se dedică altor discipline spor
tive.

Iată de ce este nevoie și în 
aeromodelism să se pornească, prin 
rezolvarea problemei clasificării, 
pe un drum nou.

B. MARICA

ORADEA: Flamura roșie O- 
radea — Constructorul Bucu
rești

GALAȚI : Voința Galați — 
Locomotiva Craiova

TIMIȘOARA : Locomotiva Ti
mișoara — Locomotiva P.T.T. 
București

Aceste meciuri se desfășoară 
sistem eliminatoriu, cîștigătorii 
urmînd să se întîlnească la 24 
și 25 iulie in cadrul semifina
lelor. Intr-una din semifinale, 
se vor întîlnî echipele învingă
toare de la Cîmpina și Oradea, 
iar în cealaltă echipele învin
gătoare de la Galați și Timi
șoara. Gazde vor fi echipele 
•care au cîștigat la Cimpina și 
la Galați. Finala va avea loc 
la 31 iulie și 1 august.

LA SFIITUL CAMPIONATULUI AUTO-NOTOCICLIST
Prin pregătirea multilaterală pe 

care o reclamă celor care îl prac
tică, motociclismul este una din 
disciplinele cele mai pretențioase. 
Un motociclist trebuie în primul 
rînd să cunoască mecanica și aceas
ta nu numai în mod teoretic, ei 
practic, creator. In al doilea rînd, 
unui motociclist i se cere să fie și 
un foarte bun conducător, tehnician, 
tactician, să aibă calm, viteză de 
reacție și un dezvoltat spirit de 
luptă. Aceasta ca să nu mai vor
bim de pregătirea fizică generală pe 
care trebuie s-o aibă, pregătire care 
să-i. poată permite să redreseze 
mașina de viraj și să reziste unui 
marș de mare viteză și lungă dis
tanță. Motocicliștii își dezvoltă 
toate aceste calități încetul cu în
cetul și, odată stăpîni pe ele. se 
înarmează cu un optimism care, 
indiferent de împrejurare, este de 
neclintit și aproape molipsitor. 
Iată de ce, chiar și înaintea unui 
concurs greu, pe fețele alergătorilor 
motocicliști n-ai să observi nici cea 
mai mică umbră de îngrijorare. 
Așa i-am văziit’pe motocicliști și cu 
ocazia concursului de duminică 
desfășurat la Cluj : finala campio
natului de viteză în coastă de pe 
dealul Feleacului. Competiția se 
anunța a fi dificilă, și’ aceasta nu 
datorită pantei care se situează 
printre cele mai grele din Europa 
(panta Feleacului este trecută în 
scriptele Federației internaționale 
de automobilism ca una din cele 
mai bune pante pentru campionatul 
Europei), ci materialului pe care 
alergătorii îl aveau la dispoziție.

La începutul săptămînii trecute. 
Nicolae Sădeanu a fost, obligat să 
se deplaseze pentru câteva ore la

Spartak (Moscova) a învins echipa 
reprezentativă de fotbal a Norvegiei 

/ cu scorul de 6-2 (2-1)
MOSCOVA (Agerpres) TASS 

transmite : Stadionul „Dinamo" din 
Moscova a găzduit la 11 iulie în
tâlnirea internațională prietenească 
de fotbal dintre echipa „Spartak" 
Moscova și reprezentativa Norve
giei. Spectatorii din Moscova au 
arătat un mare, interes acestui 
meci. Tribunele stadionului au fost 
pline pînă la reftlz.

Echipele au apărut pe teren în 
următoarele formații :

Norvegia : Hansen, Toemte, Karl- 
sen, Olsen, Svenssen, Rugel, Tho- 
resen, Ljostveit, Soerensen, Kris
tiansen, Kure.

„Spartak" Moscova: Tucikus, 
Tișcenko, Bașașkin, Sedov, Para- 
monov, Netto, Tatușin, Isaev, Si
monian, Dementiev. Ilin.

Jucătorii de la „Spartak" preiau 
repede inițiativa și desfășoară a- 
tacuri energice, străpungînd din ce 
în ce mai des apărarea norvegie
nilor. Atacanții echipei din Mos
cova trag puternic la poartă, dar 
nu reușesc să marcheze. Un șut- 
aj. lui Netto izbește bara. Cu toată 
această dominare insistentă, nor
vegienii deschid scorul în minutul 
5, cînd extrema stingă Kure, a pă

Intilirrea de șah dintre echipele
U.R.S.S. și Suediei

STOCKHOLM (Agerpres). — 
TASS transmite : La 9 iulie a în
ceput la Stockholm întîlnirea in
ternațională de șah dintre echi
pele. U.R.S.S. și Suediei. Jucătorii 
celor două ech’pe au fost salutați 
de Folke Roogard (Suedia), vice
președinte al Federației internațio
nale de șah. care a arătat impor
tanța acestei competiții la strîn- 
gerea relațiilor de prietenie dintre 
țări. Arbitrul principal al întîlnirii 
a fost desemnat Ilmakunas (Fin
landa), vicepreședinte al federației 
internaționale de șah.

Prima victorie a echipei sovietice 
a fost adusă de marele maestru 
Gheller care l-a învins pe Nilson, 
după un joc interesant, plin de 
combinații ingenioase. Bronștein ir 
criză de timp a comis o mare gre
șeală .pierzind partida cu Lundin. 
Smîslov a întrerupt în avantaj po

București ca sâ-și caute piese de 
schimb, de asemenea Nicolae Buies- 
cu și alții. Reîntorși în Cluj, ati lu
crat la mașini zi și noapte, cum 
au lucrat de altfel aproape, toți 
motocicliștii înscriși în campionat. 
N. Buiescu, cu toate orele pierdute 
lîngă mașină, nu a reușit pînâ la 
urmă să și-o pună la punct. De 
altfel, din această cauză a și fost 
obligat să se retragă din campio
nat. Ceilalți, M. Cernescu, M. Să- 
rățeanu, Gh. loniță, C. Radovici, 
Romano .Moldovan, ' deși au luat 
startul în campionat, cu materialul 
slab pe care l-au avut la îndeniînă 
n-au reușit nici măcar, să se apro
pie de recordurile coastei. Și, de 
toate acestea, fiecare dintre rhofo- 
ciciiști a fost perfect conștient, 
înainte de a începe să urce coasta, 
cu toată buna lor dispoziție, sim
țeai că totuși ceva nu este în re
gulă. M. Cernescu, de pildă, cu puțin 
înainte de a t se da startul, ne-a 
și spus:. ..Mașina nu merge. Pri
ma urcare am s-o fac în așa fel in
cit să mă pot clasa în campionat. 
In a doua ,am să trag pentru re
cord. Dacă motocicleta mă ține, 
dobor recordul; dacă nu..." Și, în 
urcarea a doua, mașina i s-a 
oprit la mijlocul coastei!;..

Am stat de vorbă și cu antre
norii,- E. Kaizender. antrenorul a- 
socîației Dinamo, ne-a mărturisit, 
de pildă, că, dacă materialul exis
tent nu va putea fi înlocuit, aler
gătorii noștri nu vor mai putea 
participa decît la curse de turism 
și regularitate. Același lucru ni 
l-au spus- și antrenorii Al. Toth 
(Metalul), Al. Mus (Voința) și I. 
Spiciu (C.C.A.).

Iată care este explicația puținelor 

truns singur în careu și a tras 
plasat în colțul sting al porții. 
Portarul norvegian Hansen apără 
foarte bine, reușind să mențină 
scorul în favoarea echipei sale, 
dar nu pentru mult timp căci, Ta
tușin primind o pasă de la Ilin 
a egalat și apoi Netto a mărit a- 
vantajul. La pauză, rezultatul este 
de 2—1 pentru . „Spartak". In mi
nutul 65, echipa Norvegiei pri
mește un al treilea ^gol. Un minut 
mai tîrztu scorul este însă 3—2. 
Bașașkin, vrînd să dea o minge 
portarului său, șutează prea încet 
și în traiectoria balonului intervine 
un jucător norvegian, care o tri
mite în plasă. Echipa „Spartak" 
joacă excelent și atacurile la poar
ta Norvegiei se succed fără înce
tare. Simonian cu un șut puter
nic de la 30 m. marchează al pa
trulea punct în favoarea echipei 
sale în minutul 75. In ultimele 
minute ale jocului gazdele mai 
înscriu de două ori, astfel că în- 
tîlnirea se termină cu scorul de 
6—2 în favoarea echipei „Spartak".

FotbaAștii norvegieni vor sus
ține noi întîlniri la Kiev și Le
ningrad.

zițional jocul cu Stahlberg. Ma
rele maestru sovietic Taimanov a 
obținut victoria în fața lui Back- 
lund după o seiie de atacuri în
drăznețe. Keres are avantaj con
siderabil în partida întreruptă cu 
Stoltz, iar Hoerberg are șanse în 
partida cu Averbach. Petrosian și 
Boleslavski au avantaj pozițional 
la ’Goode și respectiv Steiner .

La 10 iulie s-au desfășurat par
tidele întrerupte din prima rundă. 
Din cele 5 partide. 3 au fost câști
gate de șahiștii sovietici, iar două 
s-au încheiat cu un rezultat de re
miză. Smîslov l-a învins pe Stahl- 
berg, Keres pe Stoltz, iar Boles
lavski pe Steiner. Partidele Petro- 
Uan-Goode și Averbach-Hoerberg 
■> îHi terminat remiză. După prima 
rundă scorul este de 6 2 în favoa
rea echipei U.R.S.S.

DE VITEZĂ IN COASTĂ
recorduri îmbunătățite anul acesta 
pe coasta Feleacului.

Colectivele și asociațiile sportive 
vc,r. ffȘbni neapărat să execute prin 
posibilități locale piesele de schimb 
necesare mașinilor uzate. Fără a- 
ceste piese, motocicliștii nu vor mai 
putea participa în competiții de 
viteză. •

Dintre recordurile doborîte, cele 
mai valoroase sînt cele realizate de
L. Szabo (Dinamo) la 250 cmc. 
curse: 3:54,64 (vechiul record
4:05.06) și de I. Spiciu-Al.Muhn 
(C.C.A.) la 750 cmc. ataș: 3:54.13 
(vechiul record 3:55,42). Din restul 
alergătorilor ,cea mai bună perfor
manță a înregistrat-o M. Cernescu. 
care, prin timpul obținut; s-a apro
piat de record la clasa 500 cmc 
sport cu 42 sutimi de secundă.

In urma totalizării timpilor în
registrați de concurenți la cele 
două curse de viteză în coastă 
(Mediaș și Cluj), următorii alergă
tori au fost desemnați campioni ai 
țării:

100 cmc. T. Popa (Dinamo), 125 
cmc. A. Munteanu (C.C.A.) 250
cmc. Gh. loniță (C.C.A.), 350 cmc. 
V. Szabo (Dinamo), 500 cmc. M. 
Cernescu (Dinamo), 750 cmc. M. 
Alexandrescu (Metalul), 125 cmc”, 
fete: E. Coterbic (Voința). 125 
cmc. curse R. Moldovan (C.C.A.), 
250 cmc. curse L. Szabo (Dinamo), 

^3,0 cmc. curse C. Radovici (Meta- 
“ lai), 500 cmc. curse M. Sărățea- 

rut (Dinamo), 500 cmc. ataș Gh. 
Ion-C. Udrescu (C.C.A.), 750 cmc. 
ataș I. Spiciu-At. Iluhn (C.C.A), 
auto-2 L. Al. I ță (Dinamo), auto+ 
2 L. J. Calcianu (Metalul).

G. ȘTEFÂNESCU

ta 19 septembrie 
trei selecționate de fotbal 
ale R. P. Romine vor intilni 
la Budapesta și București 

reprezentativele R. P. Ungare 
MECIURILE INTERNAȚIONALE 

DIN TOAMNA ACESTEI AN 
ALE FOTBALIȘTILOR MAGHIAR!

In toamna acestui an fotbaliștii 
echipelor reprezentative ale R. P. 
Ungare vor susține mai multe in- 
tilniri internaționale.

Primele meciuri ale fotbaliștilor 
maghiari vor avea Ioc în septem
brie în compania mai multor selec
ționate din R.P. Romînă.

Astfel, la. 19 septembrie, pe sta
dionul Popular din Budapesta, se 
va desfășura meciul dintre- repre
zentativele „A" ale R.P. Romine și 
R.P. Ungare, iar în deschidere vor 
juca echipele de juniori ale R.P. 
Romîne și R.P. Ungare. In aceeași 
zi, se va. desfășura la București 
meciul dintre echipele „B“ ale 
R.P. Ungare și R.P. Romîne.

La 26 septembrie, echipa R.P. 
Ungare va juca la Moscova cu e- 
chipa reprezentativă a U.R.S.S.

La 10 octombrie va avea loc Ia 
Budapesta întilnirea revanșă dintre 
echipele R.P, Ungare și Elveției 
(prima întîlnire s-a desfășurat la 
Berna în 1952, victoria revenind 
echipei maghiare cu 4—2). In 
aceeași zi va avea loc la Glasgow 
o altă întîlnire internațională, în
tre o echipă selecționată a R.P. 
Ungare și echipa reprezentativă a 
Scoției.

La 24 octombrie va avea loc îa 
Budapesta întîlnirea revanșă dintre 
echipele R. P. Ungare și *R.  Ceho
slovace (în, toamna anului trecut, 
echipa R.P. Ungare a învins la 
Praga cu 5—1).

Ultimul meci internațional din 
acest an al fotbaliștilor maghiari 
va avea loc tot la Budapesta, în 
cursul lunii noiembrie, între echi
pele R.P. Ungare și Austriei. (în 
primăvara acestui an echipa R.P. 
Ungare a învins Austria la Viena 
cu 1—0). .
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‘Instituirea și acordarea distincției „MERITE IN SPORT’
Președintele Comitetului pentru 

Cultură Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri.

Văzînd referatul Direcțiilor Ca
dre și Organizatorice și proiectul 
de Regulament pentru ■ acordarea 
distincției „Merite în Sport".

In baza art. 2 al. 1'și art. 4 din 
decretul Nr. 329 din 9 august 1949, 
pentru înființarea și organizarea 
Comitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport

DECIDE :
1. — Pentru recompensarea 

muncii și meritelor deosebite ale 
activiștilor obștești și salariați din 
mișcarea de cultură fizică și sport, 
se institue, pe data prezentei de
cizii, distincția „Merite în Sport", 
care se va acorda conform regula
mentului elaborat în acest scop.

2. — Insigna „Merite în Sport" 
este confecționată din metal și cu
prinde : în partea superioară un 

drapel roșu de 10 mm. lățime des
fășurat spre dreapta, ale cărui 
margini se resfrîng în jos spre 
dreapta. Pe fondul drapelului se 
află înscrisă denumirea distincției 
cu litere majuscule aurii.

La stînga pe margine se află o 
ramură cu frunze de laur curbată 
spre stînga, de culoare galbenă 
aurie

Pe marginea inferioară a insig
nei se află o parte dintr-o roată 
dințată. La mijloc, jos, deasupra 
dinților roții se află o stea roșie 
în 5 colțuri de 5 mm.

In cadrul format de elementele 
de mai sus pe fond auriu, se află 
un alergător în relief.

întreaga insignă are dimensiu
nile corespunzătoare înscrise în- 
tiu-un dreptunghi cu laturile de 
22/30 mm.

3. — Insigna „Merite în Sport" 
se poartă pe partea stingă a piep
tului.

In cazul cînd posesorul are • și 
alte distincții sportive ea se va 
purta în ordinea următoare : Maes
tru Emerit al Sportului, Maestru al 
Sportului, Merite în Sport, Insigna 
G.M.A .

In cazul cînd posesorul acestei 
distincții posedă și ordine sau me
dalii ale R.P.R., ea se va purta 
dedesubtul acestor ordine sau me
dalii.

4. — Se aprobă regulamentul 
pentru acordarea distincției „Me
rite în Sport" cu textul anexat pre
zentei .decizii, din care face parte 
integrantă.

5. — Direcția cadre. Direcția 
organizatorică, Direcția instruirii 
sportive, Direcția jocurilor spor
tive, Direcția propagandei și 
secțiunea contabilității vor pune în 
aplicare prevederile prezentei deci
zii.

Președinte
. ss. MANOLE BODNĂRAȘ

t ș
I

a

Citeva rindulețe...
Tovarășe Chiriac,

Nu te mira. Riridurile care ur
mează î(i sînt adresate chiar d-tale. 
Am aflat de persoana d-tale, ni s-a 
vorbit insistent, despre activitatea 
d-tale ca președinte al colectivului 
sportiv Avîntul-Roznov și ne-am 
gîndit că nu strică să-ți adresăm 
cîteva rindulețe...

Ce mai e nou pe la. Roznov, to
varășe Chiriac? Trebuie să te simți 
foarte bine pe acolo, în umbra pă
durilor, respirînd aerul tare și 
proaspăt de munte. Și noi am da o 

există în tot Roznovul, să cauți 
și cu luminarea, un singur purtă
tor de insignă. Că terenul de vo
lei din incinta combinatului 2 este 
astăzi un perfect... depozit de ma
teriale. Că sediul colectivului este 
ferecat cu șapte lacăte și stă închis 
cu săptămînile. Că magazia de ma
teriale sportive arată ca o corabie 
■răscolită de furtună. Că fetele din 
comună nu știu nimic de sport. Și 
cite și mai cite! Lume rea, tova
rășe Chiriaș! Cînd să mai fie oare 
timp și de „mărunțișuri" d-astea, 
cînd trebuie să fii mereu prezent la

Decernarea titlului de maestru a! sportului unor sport vi fruntași
Activiști sportivi

(urmare din pag l-a) 

orășenesc București, Bercu Kigier, 
membru în comisia orășenească de 
tir București. Eugen Lupașcu, 
membru în comisia orășenească de 
atletism București, Alex. Voiuțchi, 
membru în comisia orășenească de 
patinaj și hochei București, Spirea 
Moldoveanu, președintele colecti
vului sportiv „7 Noiembrie” Bucu
rești, Constanța Niculescu, preșe
dinta comisiei G.M.A. raionul 23 
August București, loan Ungurea-

Miine pe Stadionul Republicii
Selecționata tineretului din R.P.R.
intilnește Szegedi

După cum am anunțat în ziarul 
nostru de ieri, activitatea de fotbal 
din Capitală va fi reluată odată cu, 
jocul pe care il susține miine echi
pa maghiară Szegedi Haladas, în 
compania unei selecționate a tine
retului din R. P. Romînă. După o 
pauză de cîteva săptămîni, amato
rii de fotbal din Capitală au astfel 
satisfacția de a asista la o „re
luare" care este cu atît mai inte
resantă, cu cît este vorba de un 
joc internațional.

Formația oaspe joacă în prima 
categorie în campionatul R. P. Un
gare și a obținut în acest an cîteva 
rezultate remarcabile. Intre altele, 
amintim că Szegedi Haladas a în
vins cu 1—0 puternica echipă bu- 
daoestană A’fnrzsr. Cu același scor 
‘othaliștii din Szeged au dispus de 
Gyori Vasas In fața renumitei 
echipe Voros Lobogo din Buda
pesta, Szegedi Haladas a făcut un 
meci foarte bun, pierzînd la mare 
luptă cu 3—4, după ce conducea 
la pauză cu 3—1. Szegedi Haladas 
a folosit în campionat următorul 
lot de'jucători:

Meszaros, Orosz, Benak, Barath, 
Bodzar, Farago, Fodor, Rabay, 
Zallar, Bdjtds, Cziraki, Csaki.

Scurte știri externe
DINAMO MOSCOVA 
JOACA LA VIENA

VIENA. — La 20 iulie se va des
fășura la Viena întîlnirea internațio
nală de fotbal dintre echipele Dina
mo Moscova și Rapid Viena.

INTILNIRILE INTERNATIONALE 
ALE FOTBALIȘTILOR 

CEHOSLOVACI

BUDAPESTA. — Echipa ceho
slovacă de fotbal Tatrdn, care se 
află în turneu în R. P. Ungară, a 
susținut cel de al doilea meci, în- 
tîlnind la Stalinvaros echipa Epitok. 
După un joc frumos, meciul s-a ter
minat la egalitate: 1 — 1. Primul gol 
a fost marcat de Hegediis, iar în 
repriza secundă Vlk a egalat.

★
BRATISLAVA. — In localitate, 

echipa Ruda Hvezda a primit vizita 
echipei poloneze Gwardia din Var
șovia. Meciul s-a terminat cu victo
ria fotbaliștilor polonezi, cu scorul 
de 1—0. Unicul punct al partidei a 
fost înscris de .Hachorek în primul 
minut de ioc.

distinși cu insigna
nu, secretarul comisiei G.M.A. a 
raionului Tudot Vladimirescu Bucu
rești, Ștefan Stavarache, președin
tele comisiei G.M.A. raionul N. 
Bălcescu București. Cornel Mihă- 
iescu, președintele comisiei G.M.A. 
raionul Grivița Roșie București, 
Alex. Dumitrescu, activist al aso
ciației Progresul București, Con
stantin Duță, activist al asociației 
Locomotiva București, Mitică 
Vintilă. instructor voluntar raionul 
I Mai București, Georgeta Sîrbu- 
lescu. profesoară de educație fizică

Haladas (R.P.U.)
Csănyi, Banaty, Subits, Rozsavdl- 
gyt- . ,Echipa este antrenata de Jeny 
Rudolf.

Oaspeților le va fl opusă o pu
ternică selecționată a tineretului 
din R.P.R., alcătuită din jucători 
din formațiile^noastre de categoria 
A. lată lotul:

Portari: Toma, Birtașu.
Fundași: Ivănescu, Dușan, Victor 

Dumitrescu, Macri, Brînzei.
Mijlocași: Toma, Pereți Hidișan. 
înaintași: Gîrleanu, Suciu, Ene, 

Tătaru. 'Botescu, Dragoman, Neagu, 
Cacoveanti.

După cum se vede, este un lot 
valoros, din care se poate alcătui 
un „unsprezece" pe cît de plin de 
elan, pe atît de tehnic. De altfel, 
selecționata tineretului din R.P.R. 
a jucat duminică la Cluj cu Me
talul Cîmpia Turzi și a reușit nu 
numai o victorie la scor (6—1), dar 
și up joc de foarte bună cali
tate.

Echipa maghiară este așteptată 
să sosească în cursul zilei de azi. 
Ea va veni probabil, cu unele întă- 
rituri. Partida Selecționata tinere
tului din R.P.R.-Szegedi Haladas 
se dispută mîine, pe Stadionul 
Republicii, la ora 18.

ECHIPA DE POLO A U.R.S.S.
A ÎNTRECUT ECHIPA R. P. R. CU 7-1

KIEV 12, (Agerpres). — TASS 
transmite :

La Kiev, a avut loc întîlnirea in
ternațională prietenească de polo pe 
-apă între echipele selecționate ale 
Republicii Populare Romîne și ale 
Uniunii Sovietice. întîlnirea s-a 
încheiat -cu scorul de 7—1 în fa
voarea sportivilor sovietici.

Tribunele au fost arhipline. Oas
peții au fost salutați călduros de 
șeful secției de polo pe apă a Co
mitetului de-cultură fizică și sport 
de pe lingă'Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikolai Korolov. Cuvîntul 
de răspuns a fost rostit de condu
cătorul delegației sportive romîne 
Adrian Mîrza.

Fanfara a executat imnurile de 
stat ale Republicii Populare Romî
ne și Uniunii Sovietice.

Jocul începe într-un ritm viu : în 
primul minut, sportivul romîn Zol-

Merite sportive”
București, Ion Popa, șeful secției 
sport U.T.M. raionul Stalin Bucu
rești, Gheorghe Diaconu, șeful sec
ției sport a Palatului Pionierilor 
București, Gheorghe Niculescu, 
responsabilul stadioanelor I.E.B.S. 
București.

După decernarea acestor distinc
ții au luat cuvîntul maestrul spor
tului Mihai Botez, Bercu Kigier. 
Constantin Țone și maestra spor
tului Silvia Iosif care au mulțumit 
pentru înaltele distincții primite.

Concursul international 
(te n a talie de la Tbilisi

TBILISI 12 (Agerpres). — TASS 
transmite :

In bazinul din Parcul sportivilor 
din Tbilisi a început la 10 iulie un 
mare concurs internațional de na- 
tație, 'acare participă cei mai 
buni înotători din U.R.S.S., R. D. 
Germană, Polonia, Romînia și 
Franța.

Cu mult timp înainte de începe
rea probelor mii de spectatori au 
luat loc în tribunele care încon
joară piscina. Pe pavilioane, flutu
rau drapelele țărilor participante. 
După defilarea sportivilor preșe
dintele Secției de natație a U.R.S.S., 
Z Firsov a salutat pe sportivi.

In proba de 100 m liber înotă
torul sovietic Rostislav Beloded a 
repurtat o frumoasă victorie, rea- 
h'zînd timpul de 59’2/10. Pe urmă
toarele trei locuri s-au clasat Ba
landin, Kurenoi și Bogacev toți 
din echipa U-.R.S.S. Cunoscutul 
campion francez Aldo Eminente s-a 
clasat al cincilea.

In proba de 100 m. liber femei 
victoria a revenit înotătoarei Marie 
Schulze (R. D. Germană) cu timpul 
de l’9”8/10. Foarte deputată a 
fost cursa de 200 m. bras. La băr
bați a cîștigat Klaus Boringer 
(R. D. Germană). El a realizat 
timpul de 2’42”. Este cei mai bun 
timp obținut anul acesta într-o pis
cină de 50 m. lungime.

tan Hospodar intră în posesia min
gii și înaintează. Urmează o lovitu
ră puternică spre poarta echipei 
U.R.S.S., însă mingea cade alături. 
In . următorul minut, Iuri Teplcv 
(U.R.SS.) introduce prima' minge 
în poarta oaspeților, apoi atacantul 
echipei sovietice, Nodar Gvaharia 
rid'că scorul la 2—0.

Trecînd la atac sportivii romîni 
reduc scorul prin G. Nagy.

Scorul este 2—1, dar nu se men
ține mult timp. Sportivii sovieticii 
înscriu încă două puncte pînă la 
pauză.

In cea de a doua repriză jucă
torii sovietici au inițiativa și mar
chează de trei ori, stabilind scorul 
final la 7—1.

întîlnirea de polo pe apă între 
echipele Republicii Populare Romi
ne și Uniunii Sovietice s-a desfășu
rat într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

fugă pînă la Roznov, să ne recreem 
citeva zile, să vedem cu ochii noș
tri munca avîntată și interesantă 
de prelucrare a lemnului ce se des
fășoară în fabricile de cherestea. 
Firește, fiind acolo, nu ne-ar lăsa 
inima să nu dăm o raită și pe la 
colectivul sportiv, ca să vedem cum 
merg treburile. Ce ziceți, tovarășe 
Chiriac? Să vă facem o vizită sau... 
s-o lăsăm moartă? Nu de alta, dar 
noi, gazetarii, cam curioși din fire, 
sîntem în stare să te întrebăm, cite 
în lună și în stele și poate d-ta ai... 
treabă. Fiindcă deobicei ai treabă. 
Ce, e puțin lucru să ai pe cap o 
echipă de fotbal, să te îngrijești de 
11 copilași, să vezi ce mai vor, să-i 
întrebi ce-au mai visat noaptea, să 
mergi cu ei de colo pînă colo, să 
fii cu ochii în patru ca nu cumva 
să-t... deoache cineva?...

Dar lumea-i rea, tovarășe Chi
riac. Știi ce spune? Că nu te ocupi 
deiec de activitatea G M.A. Că nu

Concurs d
Nu toate terenurile de sport pol 

avea confortul și condițiile de 
întreținere • de care se bucură, 
de pildă. Stadionul 23 August, sau 
Stadionul Republicii Dar, dacă 
există o mină de gospodar, chiar 
terenurile de sport mai puțin cu
noscute de la marginile Bucureș- 
țiului pot căpăta un aspect plă
cut, pot constitui un cadru atră
gător pentru miile de sportivi.

Ați fost pe terenul C.A.M.- 
Belvedere ? Dar pe Silvicultura ? 
Bine gospodărite, ele parcă iți 
zîmbesc totdeauna, te îmbie să 
faci sport. La fel arată și terenul 
Flamura roșie, la fel se prezintă 
și baza sportivă Turda.

Dar vezi că nu întotdeauna ju
cătorii și arbitrii au oarte de ast
fel de terenuri. Să vă spuie arbi
trul Ilie losub cum simte că i se 
pune un nod în gît cînd află că e 
delegat să conducă un meci de 
fotbal pe terenul Constructorul II 
de pe dealul Cocioc, sau pe cel 
din Militari !

Și are omul dreptate! Inchipui- 

ți-vă un teren care, chipurile, ar 
fi de sport — e vorba de Cons
tructorul II — unde nu mai gă
sești nimic la locul lui. Gardul 
aproape că nu se mai vede, în ca
bina de arbitri tavanul e spart, 
de plouă ca pe cîmp, plasele de 
la porți s-au făcut ferfeniță, de 
poale trece prin ele și o moto
cicletă cu ataș, iar terenul are sui-

datorie, să ții sus stindardul fot
balului din Roznov?

Toate ca toate, dar ceea ce este 
strigător la cer e tupeul ălora care 
te acuză că nu aduci elemente noi 
pe țerenul de sport. Calomnie cu
rată! Nu mai departe de acum ci
teva săptămîni, ai adus un... cioban 
cu o turmă de oi! Au venit oile pe 
terenul de sport și și-au început... 
activitatea, păscînd iarba de la un 
capăt la altul al terenului. Ele mln- 
cau iarba, iar d-ta, după cum ne 

( informează corespondentul nostru 
voluntar, inginerul P. Paulian, mîn- 
cai. pe îndelete cașul pe care ți-l 
dăduse. In schimb, ciobanul. Nu l-ai 
mlncat tot. Ai mai dat și pe la 
prietenii din colectivul sportiv, că 
așa ești d-ta. îr-'mă largă...

Și mai sini unii care pretind că 
d-ta nu faci nici o... brînză la co
lectivul sportiv Avîntul-Roznov. 
Brînză nu. dar... caș da !

e... ghicit
șuri și coporișuri, cum nu găsești 
poate nici pe Valea Prahovei...

Dar situația de la Constructo
rul II e încă de... invidiat față de 
aceea a terenului din Militari. In 
primul rînd, aci nu se știe aproape 
niciodată unde începe și unde se 
termină suprafața de joc. Marcaj 
nu există. Dacă în ultimul moment 
apare — salvatoare! — o gălea
tă cu var e bine. Dacă nu, nu. Se 
joacă și fără marcaj, cu apre
cieri aproximative asupra distan
țelor. Cit despre instalațiile din 
cabine, să nu mai vorbim. Dușu
rile nu funcționează, așa că ju
cătorii sînt obligați să sară un 
gard și'să se spele la cișmeaua 
din curtea unei școli din apropie
re.

După toate astea, jucătorii nu 
sînt scutiți de... emoții nici în tim
pul meciurilor. Barele au putrezii 
și de-abia își mai trag sufletul. 
E deajuns un singur șut mai 
zdravăn, ca poarta să se năruie 
ca un castel din cărți, de joc și 
meciul să se întrerupă...

Noroc că scrie pe firmă: „Te
ren de sport". Altfel, cît ar trebui 
să-și bată capul un cetățean, 
care ar vrea cu orice preț să știe 
cam ce e pe aici: un cîmp de 
vite... o curte părăsită... sau ur
mele unei străvechi așezări?...

JACK BERARIU
GEORGE MIHALACHE

Hedacția si Administrația, Bocureștl. 8tx. Const, Miile Nr. fî. telefon 5.30-36 5.38.37 Nr i—9—52 STAS 3452—52. Intr. poligrafică Nr. 2, 5tr. Brezoianu Nr. 23—25. Abonamentele, s® fac
la oficiile poștale j>rin factorii poștali și difuzorU voluntari din întreprinderi.


