
ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
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ÎNOTĂTORII Șl JUCĂTORII DE POLO DIN R. P. ROMINA 

AU PLECAT LA SOFIA
au părăsit Capitala, plecînd 

spre Sofia, echipele de înot și polo 
pe apă ale R.P.R. care vor susține 
azi și mîine o întîlnire prietenească 
cu echipele selecționate ale R. P. 
Bulgaria.

Din lotul sportivilor roruîni fac 
parte : I. Novac. . Z. Hospodar. V. 
Marchițiu. F. Heitz, Elisabeta Bok. 
Sanda Eftimiu și alți înotători și 
înotătoare.

(Agerprea).
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0 mare sărbătoare a tineretului sovietic:
Ziua Unională a Sportivului

ț N ACEASTĂ duminică de iulie,
* de care ne mai desparte doar o 

singură zi, stadioanele și terenurile 
de sport din Uniunea Sovietică vor 
îmbrăca hainele cele mai frumoase. 
In fluturarea multicoloră a steagu
rilor, mii de tineri și tinere, cu 
trupuri bronzate, se vor avînta în 
aprige întreceri pe gazonul verde 

i nl terenurilor, pe pistele de alergări, 
in apa limpede și proaspătă a ba
zinelor de înot. Mingea de fotbal 
va porni să a large parcă mai vioaie, 
cuiele pantofilor vor mușca din 
zgură diicîndit-i $pre sosire pe în
vingători, vîslele, mînuite de brațe 
vînjoase. vot brăzda oglinda lacu
rilor. Pretutindeni va fi sărbătoare. 

IO sărbătoare nespus de dragă oa
menilor sovietici : Ziua Unională a 
Sportivului.

A intrat de mult în tradiție ca 
in această zi de iulie tineretul so
vietic, vesel, puternic, sănătos, să 

jtreacă în revistă an de an succe
sele și realizările sale pe tă- 
rîmul culturii fizice. Iată de ce 
această zi ocupă un loc de cinste 
pe răbojul marilor sărbători ale 
'poporului sovietic.

De Ziua Unională a Sportivului, 
tineretul sovietic va raporta patriei 
bilanțul victoriilor sate. își va arăta 

'ÎJn frumoase întreceri iscusința, dar 
va privi cu ochi critic tot ceea ce 
mai are de făcut, își va înaripa 

.inima și gmdurile cu planuri noi 
și îndrăznețe, menite să ridice pe 
culmi și mai înalte gloria sportului 
sovietic

Nenumărate sînt succesele des
pre care pot vorbi în această zi 
sportivii sovietici, nenumărate sînt 
victoriile care îi f«c să pornească 
cu fruntea sus la marea lor săr
bătoare.
I Aruncînd o scurtă privire .înapoi, 
întrezărim biruințe ale sportivilor 
sovietici care se înșiruiesc ca per
lele unui minunat colier. Sportivii 
Uniunii Sovietice dețin supremația 
tn cele mai importante ramuri ale 
Sportului. Ei sînt neîntrecuți în 

.discipline ca gimnastică, patinaj, 
șah, hochei, volei, lupte clasice, 
□aliere, schi. fond, tir, etc., dețin 
ecorduri ale lumii și ale Europei 

in discipline de primă importanță, 
.lut învingători în concursuri și 
campionate de cea mai mare am
ploare, cum ar fi cele de atletism 
îatație, canotaj, baschet, etc.

Toate aceste succese se datorese 
n primul rtnd grijii și atenției de 
:are se bucură mișcarea de cultură 
izică și sport din partea partidului 
,1 a guvernului sovietic. Toate a- 
ieste succese sînt o urmare fireas
că a condițiilor admirabile create 
ineretului sovietic pentru practica- 
ea sportului preferat, faptului că 
nașe uriașe au fost angrenate în 
nișcarea sportivă. Tocmai din rîn- 
lul acestor mase se ridică vîrfu- 
ile» campionii, recordmanii.

înconjurați de dragostea întregu- 
ui popor, sportivii sovietici, care 
nuncesc cu abnegație la locurile lor 
le producție, contribuind activ la 
pcra de construire a comunismu- 
iti, își încordează eforturile pentru 
a și pe stadion să fie mereu în 
rilnte. să fie primii, îndreptățind 
stfel speranțele și încrederea de 
are se bucură din partea poporului.
Ziua Unională a Sportivului a 

evenit o sărbătoare populară și 
încolo de granițele l .R.S.S. Ea 
ste prilej de bucurie pentru spor- 
vii țărilor de democrație populară 
are, învățînd necontenit din expe
riența sportivilor sovietici, primind 
I de zi ajutorul lor amical și de- 
interesat, sînt fericiți să cunoas- 
ă fiecare nou succes al prietenilor 
ir. Dar ea este prilej de bucurie 
i pentru sportivii cinstiți din cele- 
îlte țări ale lumii, care au putut 
qdșa în întîlnirile cu sportivii so

vietici nu numai înalta măiestria 
a acestora, dar și minunatul lor 
aspect moral, dorința fierbinte de a 
trăi în pace și prietenie cu toata 
popoarele lumii.

In ultimii ani a crescut enorm 
pe plan mondial prestigiul mișcării 
sovietice de cultură fizică. Valoarea 
tehnică excepțională a sportivilor 
sovietici, deosebita lor putere de 
întrecere, dau o amploare nemai- 
întîlnită tuturor competițiilor la 
care aceștia iau parte. Numele ce
lor mai buni reprezentanți ai spor
tului sovietic sînt de acum populare 
în toate țările lumii, fie că este 
vorba de Japonia, Egipt Țările 
nordice, Argentina, Anglia, Italia, 
Canada, Elveția sau oricare altă 
țară. Această popularitate s-a năs
cut din modul exemplar în care au 
concurat sportivii sovietici, din 
performanțele valoroase pe care 
le-au realizat, dar ea a izvorît și 
din atitudinea ireproșabilă de pe 
stadion a sportivilor sovietici, prin 
care aceștia au cucerit dragostea 
și respectul tuturor iubitorilor sin
ceri de sport de pe glob.

Pentru sportivii noștri, marea 
sărbătoare a tineretului sovietic. 
Ziua Unională a Sportivului, este 
prilej de nețărmurită bucurie. Ei 
își îndreaptă din nou gîndurile cu 
dragoste și recunoștință spre cei de 
Ia care au învățat și învață necon
tenit, spre cei pe care îi consideră 
cu drept cuvînt prietenii cei mai 
buni.

Fără îndoială, în această zi va 
tresări de bucurie inima Liei Ma- 
noliu. la amintirea minunatei prie
tenii legată cu Nina Dumbadze, a 
lui Zeno Dragomir, Ia gîndul plă
cutelor clipe cînd parteneri de în
trecere i-au fost Denisenko, Brajnik 
sau Kneazev, ale tuturor sportivi
lor noștri care i-au cunoscut pe 
sportivii sovietici, cu care au con
curat alături și cărora le datorează 
o bună parte din progresele pe care 
le-au înregistrat.

Dar tineretul nostru a învățat de 
la sportivii sovietici nu numai me
todele cele mai înaintate de pregă
tire, nu numai tehnica avansată 
care dă naștere marilor performan. 
țe. Sportivii noștri s-au străduit 
să-și însușească înainte de toate 
înaltele calități morale ale profeso
rilor lor, au înțeles că nimic nu 
este mai de preț la un sportiv de 
tip nou decît cinstea, modestia, sir- 
guința, respectul față de adversar, 
puterea neînfrîntă de a lupta cu 
toată ardoarea pentru victorie, pen
tru gloria culorilor sportive ale pa
triei.

Sărbătorind Ziua Unională a 
Sportivului, tinerii noștri sînt mai 
hotărîți ca oricînd să învețe mereu 
mai mult din experiența sportului 
sovietic, să-și ridice necontenit mă
iestria, să muncească cu mai mult 
sîrg, cu mai multă dîrzenie pentru 
progresul mișcării noastre de cul
tură fizică. A fi tot atît de buni ca 
sportivii sovietici, a-și înaripa glo
durile cu idealuri tot atît de no
bile, iată dorința fierbinte a tine
rilor noștri sportivi, țelul spre a 
cărui realizare își încordează efor
turile!

Ne mai despart puține ore de 
clipa cînd primele acorduri ale 
marșurilor sportive vor vesti înce
putul sărbătorii, cînd tineretul so
vietic își va revărsa pe stadion 
entuziasmul și înflăcărarea caracte
ristică.

De aici, de pe meleagurile pa
triei noastre vor porni, în aceeași 
clipă, spre Răsărit, spre Marea 
Țară a Socialismului biruitor, gîn- 
duri bune, urări calde de noi vic
torii și succese adresate de sportivii 
noștri reprezentanților celei mai 
avansate mișcări de cultură fizică 
din Ituue.

ln fiecare an de Ziua Uni onală a Sportivului au loc în U. R.S.S. mari competiții și manifes
tații sportive. Iată o demonstrație de gimnastică a tinerelor de la Rezervele de Muncă, efectuată 
anul trecut, cu ocazia acestei măre (e sărbători, pe stadionul Dinamo din Moscova.

IN CINSTEA ZILEI UNIONALE A SPORTIVULUI
In cinstea Zilei Unionale a 

Sportivului, Consiliul Regional 
București al asociației*  Voința a 
organizat, în zilele de 10 și. 11 
iulie, pe stadionul 23 August, o 
competiție de volei la care au 
participat 9 echipe masculine și 7 
feminine, reprezentative ale colec
tivelor Voința din regiunea Bucu
rești.

- _._® -■----- £In întrecerea echipelor mascu
line, primul, loc a fost ocupat de 
colectivul Voința Prestări Servicii 
București, urmat de Voința Giur
giu. La fete, pe primul loc s-a 
clasat colectivul Voința I.O.V., iar 
pe locul al doilea echipa colectivu
lui Voința Lemn-Mobilă.

Dinamo (Kiev) a întrecut cu 5-2
reprezentativa de

KIEV, (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 14 iulie s-a desfășurat la 
Kiev îniîlnirea internațională prie-- 
tenească de fotbal dintre echipa 
„Dinamo“ Kiev și echipa repre
zentativă a Norvegiei.

Jocul începe cu atacuri susținute 
ale fotbaliștilor din Kiev. In minu
tul 4 atacantul dinamovist Savi- 
nov deschide scorul, iar după două 
minute un atac al dinamoviștilor 
se termină cu un nou gol. In mi
nutul 25, căpitanul echipei dina- 
moviste, Zazroev, înscrie un nou 
punct, ridicînd scorul la 3—0 în 
favoarea echipei sale. Trec numai 
cîteva minute șl gazdele marchea
ză pentru a patra oară prin Mi
halin.

Prima repriză se termină cu 
rezultatul de 4—0 in favoarea 
echipei „Dinamo“.

fotbal a Norvegiei
După pauză, selecționata Nor

vegiei joacă mai activ. Atacanții 
norvegieni se apropie tot mai des 
de poarta dinamoviștilor. încă dtn 
primele minute ale reprizei, cen
trul atacant norvegian Hennum 
trece de Golubev, stoperul echipei 
„Dinamo“ și profitînd de ezitarea 
portarului Lemeșko înscrie cu o 
lovitură plasată. In continuare, 
jocul se desfășoară cu atacuri la 
ambele porți. In minutul 63, Ro
man, unul din înaintașii echipei 
diriamoviste ridică scorul la 5—1. 
Portarul dinamovist Lemeșko se 
remarcă apărînd o lovitură puter
nică a lui Kristiansen, dar el pri
mește al doilea gol la sfirșitul jo
cului, neputînd să rețină o lovi
tură a lui Hveidstin.

Intîlnirea a luat sfîrșit cu scorul 
de 5—2 (4—0) in favoarea echi
pei „Dinarno" — Kiev.

Un mare ecran 
de televiziune 

la Moscova
Ia parcul ,,Ermitaj'' din Mosco

va a fost instalat și dat exploa
tării publice primul ecran mare da 
televiziune. Suprafața de lucru a 
ecranului este de 12 metri pătrați. 
Claritatea și puritatea imaginii, ca 
și excelenta sonorizare, permit 
spectatorilor vizionarea în cele 
mai bune condițiunî a transmi
siei. Ecranul folosește la televi
zarea rreciurilor de fotbal desfă
șurate pe stadionul Dinamo. Spec
tatorii pot urmări nu numai aspec
tul general al terenului, dar și 
amănunte ale jocului, deoarece 
imaginile apropie fazele de joc la 
2-3 metri de cei ce urmăresc me
ciul. Fiecare transmisiune este in- « 
soțită de comentariile celor mai ca
lificați specialiști.

In actualul sezon sportiv, pe 
marele ecran de televiziune de la 
„Ermitaj" vor fi televizate toate 
întîlnirile internaționale de fotbal 
desfășurate pe stadionul Dinam® 
din Moscova, ca și meciurile deci
sive . ale echipelor sovietice dia 
cadrul campionatului țării și al 
Cupei U.R.S.S.

Eugen Barbu este un 
tînăr vesel, nu prea 
înalt, dar vînjos, bine 
făcut la trup. L-am în- 
tîlnit deunăzi în hala 
secției strungărie a fa
bricii „Tehnometal" din 
Capitală. După cum am 
aflat, el era responsabi
lul brigăzii de tineret, 
acela care în adunarea

ANGAJAMENTELE TINERILOR STRUNGARI

din 7 iulie își luase — 
în numele membrilor bri
găzii — angajamentul 
ca, în cinstea marii săr

lată șase din cei nouă vrednici strungari din 
brigada de tineret de la fabrica Tehnometal-Bucu
rești.

bători a poporului nos
tru, ziua de 23 August, 
să depășească sarcinile 
de plan cu 100 la sută, 
să dea lucru de cea mai 
bună calitate, iar la baza 
muncii întregii brigăzi să 
stea metodele stahano 
viștilor sovietici Bîkov- 
Bortkevici, Colesov, Vo- 
roșin.

Acestea erau obiecti
vele angajamentului pe 
care Eugen Barbu și-1 
luase cu cîteva zile în 
urmă. Au trecut numai 
șase zile și iată că ele 
au prins să devină reali
tate. Membrii brigăzii vin 
în mod regulat ta lucru, 
cele 480 de minute fiind 
astfel folosite din plin;

la locul de muncă dom
nește cea mai perfectă 
curățenie, iar cu ajutorul 
metodelor sovietice gra
ficul de producție a ur
cat acum pînă ia 120 de 
procente peste normă.

In activitatea sportivă, 
cei nouă strungari de la 
fabrica „Tehnometal" au 
obținut — la fel ca și 
în producție — frumoase 
rezultate. Responsabilul 
brigăzii, Eugen Barbu, 
este cunoscut ca mărșă
luitorul cel mai bun al 
colectivului. De aseme
nea, el a fost campion 
de juniori la natație al 
asociației „Flamura ro
șie".

Foarte mult au îndră
git sportul și ceilalți 
membri ai brigăzii. Eu
gen Costea, care are 
doar 17 ani, joacă fotbal, 
iar Sotir Ciocea și Ion 
David practică voleiul.



Cu sprjj nul comitetului C. F. S. |
(De la suuredacția din Cluj). 

Pe lingă factorii interesați în reu
șita deplină a competițiilor cu ca
racter-popular (colectivele sportive, 
organizațiile.U.T.M., etc ) , comitetul 
orășenesc C.F.S. Cluj a avut un rol 
de seamă in organizarea întrecerilor 
din prima etapă. In acest sens, ac
tivul comitetului C.F.S. a convocat 
o consfătuire cu toți președinții 
colectivelor sportive din orașul Cluj, 
în cadrul căreia a fost stabilit 
modul de organizare și desfășurare 
a Spartachiadei sindicale. Comitetul 
C.F.S. a luat măsuri pentru o justă 
repartizare a cadrelor tehnice și 
a bazelor sportive, delegînd toto
dată și cite un reprezentant din 
comisiile orășenești pe ramură de 
sport la fiecare bază sportivă. A- 
cești reprezentanți aveau menirea să 
acorde un ajutor practic organizato
rilor, să urmărească îndeaproape 
buna desfășurare a concursurilor.

In mod deosebit s-a evidențiat co
misia de. atletism care a fost prezen
tă, prin reprezentanții ei, la toate 
concursurile Spartachiadei sindicale 
organizate pînă în prezent. Antreno
rii Jon Arnăutu și Kiss Gheorghe 
nu au precupețit ninjic, fiind mereu 
la datorie în mijlocul concurenți- 
lor, ajutîndu-i să-și treacă și o 
serie de norme ale complexului 
G.M.A. Merită laude, pentru munea 
depusă în acțiunea, de organizare 
a jocurilor de oină, profesorul de 
educație fizică I. Spălaru, care a 
reușit să formeze echipe de oină 
la multe colective.

Datorită sprijinului și controlului

Dispensarul regional pentru sportivi
(De la subredaclia din Timișoara)

Dispensarul regional pentru spor
tivi din Timișoara duce o rodnică 
activitate, atît prin serviciul său de 
cultură fizică medicală, cit și prin 
cabinetele medico-sportive. întreaga 
activitate medicală dirijată de dr. 
V. Munleanu și dr. L. Petrovici se 
desfășoară conform unui plan bine 
întocmit, care este respectat de 
fiecare cadru al dispensarului.

Succese remarcabile a obținut 
serviciul de cultură fizică medicală, 
condus de dr. V. Cătina și din al 
cărui colectiv fac parte profesori de 
educație fizică, ca Santa Olariu, 
Caroten Terchili și Clara Mezei. 
In acest serviciu, care se ocupă cu 
tratarea diverselor cazuri de defor- 
mațiuni osoase, depistate în spe
cial în rîndurile tineretului școlar, 
sint tratați lunar cca. 130 bol
navi.

Cabinetele medico-sportive duc la 
rîndul lor o vie activitate, numărul 
sportivilor care au fișele medicale 
complete ridicîndu-se la 358. Pentru 
buna organizare a acestei munci, 

• a fost repartizat cîte un medic pe 

efectuat de către comitetul orășe
nesc C.F.S., în problema Sparta
chiadei sindicale a fost realizat un 
mare număr de participant la a- 
ceste întreceri și, totodată, au fost 
depuse circa 30.000 de norme G.M.A. 
la atletism, tir, natație și gimna
stică.

In ceea ce privește ajutorul pe care 
l-au acordat Spartachiadei satelor 
comitetele C.F.S. ale raioanelor din 
regiunea Cluj, putem spune că, în 
general, președinții acestor organe 
s-au interesat de buna organizare 
a întrecerilor din faza pe comune. 
Exemple bune ne oferă comitetele 
raionale Beclean, Luduș, Bistrița, 
Jibou. Lucrînd în strînsă colaborare 
cu comitetele raionale U.T.M. și sec
țiile de învățămînt și cultură ale 
sfaturilor populare raionale, preșe
dinții comitetelor C.F.S. au reușit 
să dea un sprijin efectiv colecti
velor sportive sătești în acțiunea de 
organizare la timp și in bune con- 
dițiunî a întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei satelor.

Nu pretutindeni însă lucrurile s-au 
petrecut la fel. O serie de comitete 
C.F.S. ca de pildă cele ale raioa
nelor Gherla, Zalău și Turda au 
lăsat răspunderea numai pe seama 
consiliilor sportive raionale Recolta. 
Din această cauză, întrecerile pri
mei etape ale Spartachiadei șale
lor au fost organizate numai în 
citeva comune, iar numărul par- 
ticipanților a fost extrem de redus.

R FISCH
E. BOCOS

lingă fiecare consiliu regional de 
asociație, iar intrig personalul duce 
o susținută muncă de teren. Per
sonalul dispensarului se deplasează 
și ia locuințele sportivilor pentru 
tratamente sau pentru a vedea 
condițiile în care aceștia trăiesc; 
merită evidențiată în această ac
țiune sora Eliza Benescu, care a 
efectuat cel mai mare număr de 
deplasări pe teren.

Comisia de verificare a fazelor 
sportive care funcționează pe lingă 
dispensar a sezisat lipsurile exis
tente din punct de vedere igienic la 
sala de sport a S.M.T.C.F. și la 
stadionul Locomotiva. De asemenea, 
cabinetul medico-științific, recent 
constituit, întreprinde cercetări cu 
privire la fiziologia efortului

Activitatea plină de roade a dis
pensarului regional pentru sportivi 
din Timișoara Va înregistra și mai 
mari succese după inaugurarea noii 
clădiri a dispensarului, care va per
mite totodată introducerea de noi 
cabinete și îmbunătățirea actuale
lor condiții de muncă.

P. ARCAN

Un colectiv sportiv sătesc fruntaș
Printre numeroasele colective 

sportive sătești din regiunea Stalin 
se evidențiază colectivul sportiv Re
colta-Porcești. Acest colectiv cu
prinde peste 200 de membri, dintre 
care 40 sînt sportivi clasificați la 
diferite discipline ca fotbal, volei, 
gimnastică-fete, atletism, -natație, 
schi șa.

O preocupare de bază a condu
cerii acestui colectiv sportiv este 
complexul G.M.A. Astfel, în cursul 
anului trecut, peste 60 de tineri ță
rani muncitori au devenit purtători 
ai insignei G.M.A. Pe aceeași linie 
s-a mers și în acest an, cînd, nu
mai la întrecerile din cadrul fazei 
raionale a Spartachiadei de isrnă a

Scurte știri G.M.A.
Consiliile colectivelor sportive 

din satele raionului Tg. Mureș, 
împreună cu profesorii de educa
ție fizică, au organizat numeroase 
concursuri pentru trecerea norme
lor G.M.A.

La întrecerile ■ organizate pînă 
acum au fost «mobilizați peste 150 
de tineri țărani muncitori, majo
ritatea obținind norma G.M.A. la 
natație în cadrul concursurilor 
populare. Viitorii purtători ai in
signei G.M.A. sint mai ales din 
comunele Găiești, Coronca, Troița, 
Curteni, Cocoș și Gornești, comu
ne cu frumoase realizări sporti
ve.
(de la subredacția din Tg. Mureș)

• De curind, a avut loc pe te
renul sportiv al comunei Vlădeni, 
raionul Botoșani, examenul de 
control- al unui număr de 35 aspi
ranți G.M.A. Acest eveniment a 
căpătat un caracter sărbătoresc, 
datorită participării unui mare 
număr de țărani muncitori, veniți 
să-și încurajeze tovarășii de mun
că și sport.

Dintre aspiranții prezenți in 
fața comisiei de control s-au evi
dențiat în mod deosebit Natalia 
Chirilă, Horeta Vinătoru, Mihai 
Călin,Eugenia Jitoreanu, Ion An- 
gurencei ș a. După terminarea e- 
xamțnului de control, toți cei 35 
de sportivi au primit insigna 
G. M. A.

ZUMER BENQ 
corespondent 

satelor, și-au trecut normele de schi 
85 de sportivi.

Sportivii din Porcești desfășoară 
și o frumoasă activitate competițio- 
nală. Colectivul sportiv are mai mul
te reprezentative care ocupă locu
rile cele mai bune din clasament 
în diferite campionate raionale și 
regionale.

Printre membrii colectivului spor
tiv Recolta-Porcești se află o serie 
de sportivi fruntași în muncile a- 
gricole de vară. Cei care s-au evi
dențiat cu acest prilej sint membrii 
secțiilor de fotbal, volei, ca Aurelia 
Veștenean, Paraschiva Oancea, Ni-

In clișeu: aspect de la o întrecere de oină din tspartaciiiada de 
anul trecut. Joacă echipele din Buțcea și Mihăilești, regiunea 

București.
_______________ * ★ Z-----------

Spartachiada de vară
Mi ine etapa a doua

Miine au loc în satele noastre 
întrecerile din ceh de a doua etapă 
a Spartachiadei de vara a satelor, 
etapa pe centre de comună. Aceste 
întreceri vor aduce la start cele mai 
bune echipe de atletism, gimnastică, 
oină și trintă din cadrul colective
lor sportive sătești, pe cei mai buni 
sportivi care s au evidențiat eu pri 
lejul întilnirilor din prima etapă.

In centrul atenției organizatorilor 
și spectatorilor se situează întrece
rile de atletism care, după cum 
se știe, dau loc la dispute foarte 
dîrze. In deosebi, cele mai aprige 
dispute vor fi ia probele de alergări 
și la. cele de viteză pe distante 
scurte. Și timpul de 12,5, obținut 
de un mare număr de participant, 
este o dovadă elocventă in acest 
sens. Tot atit de interesante se a- 
nunță și probele de sărituri și a- 
runcări, care au adus de fiecare 
dată la startul întrecerilor, sute și 
sute de tineri și tinere și un număr 
mare de Virstnici.

Cu același interes sînt privite și 
întrecerile de gimnastică. Acest 

colae Grigore, Ion Grigore, Marfa 
Cîrpătoarea, Grigore Ana, ș a.

Activitatea sportivă a țăranilor 
muncitori din Porcești ar putea să 
fie și mai fructuoasă, dacă terenul 
sportiv din comună n-ar fi degradat, 
ca urmare a atitudinii de nepăsare 
manifestată de colectivul sportiv 
Locomotiva din localitate, sub pa
tronajul căruia se află. Cu mai 
mult spirit de inițiativă, colectivul 
sportiv Recolta-Porcești ar putea 
înlătura și această deficiență, ame- 
najîndu-și o bază sportivă cu forțe 
proprii și din resurse locale.

I. IONESCU 
corespondent

sport a deveTiit cunoscut ținerile! 
țărani muncitori de-abia cu cîțivi 
ani în urmă, odată cu introduce 
rea la sate a complexului G.M.A 
Cum insă exercițiile cuprinse in re. 
gulamentul Spartachiadei de var: 
a satelor sint aceleași ca și ceh 
prevăzute in complexul G M.A., ci 
siguranță ică și lîntrecerle’ *1<  

gimnastică vor fi la înălțimea aș 
teptărilor. _ j

O luptă extrem de dîrză se va d. 
și intre echipele de oină. Cele wia 
frumoase partide se vor deslășur. 
în satele regiunilor Craiova, Bacăi 
Iași, Hunedoara ș.a. unde sportu 
nostru național este foarte îndrăgi 
de către tineretul de la sate..

In regulamentul actualei ediții 
Spartachiadei de vară a satelor fi 
gurează pentru prima oară și trint; 
Introducerea unei asemenea disc 
pline sportivei-a făcut în scopi 
de a populariza un sport mult pra< 
ticat în unele regiuni ale țării. Ir 
trecerile de trintă vor da loc 1 
dispute foarte spectaculoase,

Deși în coloanele ziarului nostru 
au apărut o serie de articole și 
note critice cu privire la aspectele 
negative prezente în munca spor
tivă din orașul Pitești, totuși mai 
dăinuie încă această atmosferă. 
Iată din nou citeva aspecte prezen
tate de corespondenții noștri. Spe
răm să fie ultimele și în urma lor 
să se îmbunătățească situația e- 
x istentă.

★
BOX. La Pitești funcționează două 

școli sportive de tineret. Cea de 
atletism merge bine, cealaltă, de 
box,... nu merge deloc. Cum s-ar 
zice : una la mină. Dar, iată cum 
„stau" lucrurile. Odinioară, antre
namentele aveau loc cu regularitate 
matematică, exact cu aceeași re
gularitate cu care nu se mai țin de 
la o vreme încoace. Mai știi, poate 
o fi vorba de un nou „sistem" de... 
pregătire pentru competițiile de box 
care bat la ușă !

Și o altă constatare : tare repede 
se mai răzgindesc tovarășii de la 
școala de box ! Așa au făcut și a- 
tunci cînd au proiectat o mulțime 
dc gale în diferite centre din re
giune. Le-au proiectat și, apoi, — 
ce s-au gîndit tovarășii ? —- la ce 
sa te mai apuci să bați drumurile, 
să colinzi, așa, fără rost, regiunea! 
Și pentru că fapta întregește vorba, 
galele au fost bine înțeles... contra
mandate. Toate I

„Avem greutăți, tovarăși", se 
plîng cei de la școala de tineret.

SPORTUL POPULAo
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N-avem materiale, n-avem echipa
ment !...-
La care, unul mai puțin „înțele

gător" le-ar răspunde cam așa :
—- Păi bine, frate, de ce vă văi

căriți așa, pe... gratis, cind doar 
îi vedem cu toții pe tinerii boxeri, 
plimbîndu-se prin oraș, îmbrăcați în 
frumoasele treninguri pe care poți 
citi: „ȘCOALA SPORTIVA DE 
TINERET PITEȘTI — SECȚIA DE 
BOX".

Deci, echipament există. Și n-o 
fi el chiar așa de răpciugos, dacă 
tinerii se fălesc cu el la plimbările 
zilnice 1

Suficient, nu ? Mai este totuși

— „Vrei sa te fac un vals In trei reprize a trei minute?"

ceva. Mai este un ring, model — 
fără ghilimele — care, printr-o 
ciudată împrejurare, a devenit, din 
loc de antrenament, un veritabil 
ring... de dans pe care, ia o lună- 
două, se mai organizează și cîte o 
gală de box. Asta, așa, ca să „nu 
existe discuții" !

★
VOLEI. Să reușești mobilizarea a 

30 de echipe la un campionat, — 
spun tovarășii din comisia orășe
nească de volei -— este un lucru 
mare, o dovadă de...

...— Birocratism, spunem însă 
noi, care, la sezisările coresponden
tului nostru, Gr. Varabiescu, am 
mai aflat că : /

— din aceste 30 de -echipe, multe 

au activat pînă acum... cîțiva ani, 
iar astăzi, cine mai știe de ele ?

— înscrierile s-au lăcut „din ofi
ciu", de către biroul comisiei ;

— de-abia atunci cînd, hotărît să 
ia măsuri, comitetul orășenesc 
C.F.S. a organizat o ședință în 
care'a avut loc o nouă... progra
mare...

— pentru a recupera acest timp, 
echipele au susținut cîte două in- 
tîlniri pe zi...

E clar, nu ?
Dar, vorbim! de volei, trebuie să 

amintim și despre numeroasele te
renuri din care a rămas... unul. De 
altfel, și acesta fiind, inițial, un 
frumos teren de... tenis de cîmp.

Mai erau atitea terenuri 1 Unui, 
după ce a fost transformat în... me
najerie de circ, a devenit ceea ce 
fusese cu 3—4 ani în urmă : un 
maidan. Altele au intrat în planul 
urbanistic al orașului, fără ca să 
se îngrijească cineva de repartiza
rea altor terenuri...

Și așa mai departe ! In asemenea 
condiții, e greu, totuși, să faci 
sport de mase.

★
NATAȚIE. Sport mult îndrăgit de 

sportivii piteșteni, înotul se prac
tică pe scară destul de largă, dar... 
Și aici există un... dar !

...Bazinul din parcul de cultură 
și odihnă „V. Roaită" nu este încă 
terminat și, deocamdată, cabinierul 
Ivan aleargă toată ziulica pe mal 
înarmat cu un ciorpac cu coadă cu 
care adună lintița și vînează broa
ștele din bazin. II mai ajută, une
ori, și sportivii veniți pentru... an
trenamente.

ȘAH și TENIS DE MASA. Cel 
două discipline nu au prea mult 
puncte comune. Și totuși, in Piteșț 
se vorbește despre ele ca despr 
două surori gemene, și asta penti- 
că și șahul și tenisul de masă sir 
sporturi vitregite. Nu există sal 
pentru tenis de masă, așa cum ri 
există nici un club unde tineri 
să se poată intrece la șah. I 

BROAȘTELE: Cum vine 
începem antrenamentul...

atunci, ce să mai vorbim 
dezvoltarea acestor sporturi ?

★
Scrisoarea corespondentului 

stru Gr. Varabiescu se termină 
fel :

,.In raidul nostru am cuprins 
citeva aspecte negative ale muu 
sportive din orașul Pitești. In vii: 
vom arăta și alte lipsuri și, T 
odată, vom reveni și asupra cei 
sezisate acum, dacă ele vor cor. 
nua să dăinuiască"...

Să mai fie nevoie? Sperăm 
nu 1



Eu nu c’iesc niciodată ziar de de sport”
Paul Mericamp —— Convorbire cu 1

Astăzi și miine pe stadionul Republicii
Intilnirea de atletism intre ech'pele de juniori și junioare

JI ale R. P.
j Doscllizind în fata Ini Paul Meri- 

, ’.amp carnetul de reporter, .gata să 
|au primele notițe, ani rămas cu 
fotul surprins auzindu-1 spunînd :
• — Eu nu citesc niciodată ziarele 

. fe sport. Dar absolut niciodată...
1 Vă dați seama că într-o aseme
nea situație. mirării i se adaugă 
și teama ca n-o să poți duce dis- 
fu(ia mai deparlc. teama că cel pe 
are nu-1 interesează ceea ce scrii 

țste dispus cu atît mai puțin să-și 
leschidă inima și să-ți răspundă la 
recile de întrebări cu oare ți-ai um. 
•lut tolba. Dar, văzînd nedumeri

rea mea, președintele Comisiei eu- 
opene a Federației Internationale 
le atletism reluă fraza peste cîteva 
lipe.

I — Intr-adevăr, nu citesc niciodată 
iarele de sport, pentru că, de cele 
nai multe ori, tot ce cuprind co
danele lor sînt minciuni. Minciuni 
rosolane... Dar. stai, văd că n-ai

* ițeles despre ce ziare este vorba... 
Porni să rață zgomotos.

E vorba de ziarele noastre din 
pus. continuă el. Reclama, aface- 

., ile le-au înnămolit în așa hal, în- 
:t tiu mai există nici un fel de 
■pâ prin care, privindu-le. să poțj 

tescoperi adevărul. Nu înțelegeam 
t început de ce mă priveai cu a- 
ta mirare. Nu e vorba de ziarele 
e aci. Așa că, hai la treabă... Bine- 
țjeles, cred că vom vorbi în spe- 
|al despre atletism.

, ; bl linte de a fi un animator, 
Ț organizator, ați fost un sportiv 
j.tiv? — iată prima întrebare.

— Sigur că da. Altfel nu aș fi pă- 
<ms in activitatea sportivă. Este 

, cale normală, excluzîiid bineîn- 
Jeș pe cei care transformă spor- 
,1 într-o afacere și pentru care ușa 
* care intră n-are nici o impor- 
jnță. Da, eu însumi am fost atlet, 
ăceam cîte puțin din toate, eram 

alergător de cros dar nu mă 
îdeam înlături nici de la cursele 
t distanțe scurte. Făceam și sa
turi, in schimb eram extrem de 
ib aruncător. Nu mă ajuta, e 
ept, nici fizicul. Asta se întîm- 
a...
•Privi o clipă spre o zile îndepăr
tă.

E*" 3, reluă ol firul povestirii, 
ainfea primului război mondial, 

la 1910. Aveam vreo 21 de 
i. in anii care au urmat piuă la 
zboi, mi-am și început activita- 
a de organizator, animator. Pe 
puci.nu existau federații separate 
j sport’ri. La Paris era un fel de 
ganizație unică ce se ocupa de 
cătăria tuturor disciplinelor spor- 
e. Din anii aceia, dinainte de răz- 
i și după război, am fost pe rînd 
:retar, președinte și vice-preșe- 
hte. De fapt, din 1910 și pină 
ut trecut în septembrie, am ocu- 
t tot timpul asemenea funcțiuni, 
afară de anii 42 și 43 și pină 
24 august 1944. cînd nu in-am 

upat de federația franceză de afle, 
m, deoarece nu eram de acord cu 
iitica guvernului de li Vichy. Cînd 
irisul a fost eliberat, fără să aș-

■ Pt să fiu ales, m-am apucat de 
■ibE
’ Cînd ați fost ales președintele 

emisiei europene a Federației in- 
jnaționafe de atletism?
— La Oslo, în anul 1946. cu *o-  
sia campionatelor europene.
Paul Mericamp ne descrie a- 

. j felul în care este organizată 
ivitatea federației franceze de 

> îtism, a ligilor și a celorlalte 
■ tpe mai mici. Ascultîndu-1, îți dai 
ima că aceasta este o problemă 
rte complic ită. mai ales că sta- 

! O sprijină atît de puțin. Gu- 
nu! francez îi alocă sume cu to- 

; insuficiente. Miliarde, și nu mi- 
bne. sînt folosite în alte scopuri 
;it cele ale ajutorării sportului 
țneez. Discuția noastră ajunge 
j>i la campionatele europene de la

■ Berna, care inițial fuseseră fixare 
la Zurich și care pină la urma au 
trebuit să-și caute un alt loc de 
disputare. Și aci a fost o problema 
de fonduri care, nepntmd h re
zolvată de municipalitatea Zuricti- 
ului.faceca atleții europeni sa tre
buiască să-și dispute mtnetatea 
Berna.

_  Cit despre performanțele care se 
vor realiza aci, cred că nu este ne
cesar să insist, spune Paul Meri
camp. In multe, foarte multe pro
be. ele vor umbri pe cele de ja 
jocurile olimpice. Cînd ma g"’- 
desc la cursele de fond, încep de 
pe acum să am emoții. Și cred ca 
același lucru se întimplă eu toți 
cei care se interesează cit de cit de 
atletism. Vor fi fără îndoiala între
ceri extraordinare, emoționante. Din 
nou o competiție sportivă — și eu 
mă bucur că ea este atletică — va 
face ca mica țară a Alpilor să fie 
în centrul atenției întregii lumi 
sportive. Asta încălzește nu numai 
inima unui bătrîn care vibește a- 
tletismul, ci fără îndoiala mumie 
tuturor celor care îndrăgesc acest 
sport. La Berna se va scrie tară 
îndoială, o pagină însemnata a 
acestui 'sport. Dintre personagii, 
unele vor fi din țara dumnea
voastră. Pentru ca, aici la Bucu 
rești. mi-am dat seama că aveți a- 
tleti de valoare. Ceea ce știam 
din auzite ani văzut acum cu pro
prii mei ochi. Și nu vreau sa vă 
laud socotind că vreo cițiva dintre 
ei iși au locul in finale. Pe de altă 
parte. însă, mi-aș permite să vă 
dau un sfat, sfatul unui om cu ex
periență. Nu vă făuriți vise, nu 
faceți 'calcule inutile, ct socot ti 
performante minime pentru atleții 
voștri și maxime pentru adversari. 
Singurul argument serios este pre
gătirea. munca. Pentru aceasta se 
primește adevărata rasplata. Înțele
geți ce spun? Pe de altă parte am 
chiar impresia că oamenii de aci gm- 
desc în acest fel. Aci există rea
lități, nu himere. Există de pildă 
un stadion care poale primi chiar 
100.000 de spectatori, altul pe jumă
tate, complexul de la Dinamo... 
Despre toate acestea am mai vor
bit. ca și despre organizare, des
pre atleți, despre public... Dar nu 
strică să o mai spun: sînt excelen
te. De altfel, nu aici trebuie sa le 
spun, ci Ia mine acasă, în Franța, 
ca și în celelalte țări unde voi mer
ge. Aici pot fi organizate cele mai 
frumoase competiții atletice, aveți 
totul pentru aceasta. Zilele trecute, 
un ziarist m-a întrebat: ce cred, ați 
putea organiza, de pildă, campio
natele europene de atletism?

Nu i-am răspuns pe loc. Am v,rut 
să mai reflectez, și iată acum răs
punsul: Sigur, aveți mari posibilități, 
care ar contribui ca aceste îi-rtre 
ceri să însemne o adevărată sărbă
toare atletică.

Și Paul Mericamp a continuat 
să-mi descrie felul în care ar vedea 
el organizarea ideală a acestor 
întreceri. Pentru aceasta i-au tre
buit multe multe minute.

A doua zi, înainte de a urca in 
avionul care urma să-l ducă la 
Moscova, și-a mai amintit cîteva 
mici amănunte. -

—De fapt toate cele pe care vi 
le-am spus au fost pentru mine o 
simplă verificare. Șinteți neîntre
cut în acest domeniu.

Iar cînd eticele „Aerof lotului” 
erau gata să-și înceapă rotirea, 
Paul Mericamp, îi rugă pe cei pre- 
zenți să transmită salutul lui spor
tivilor roriiîni., în mijlocul cărora 
s-a simțit atît de bine.

— Sînt fericit că am fost în 
mijlocul lor, așa cum sînt fericit 
că-i voi cunoaște pe cei sovietici 
acasă la ei.

TUDOR VORNICU

Fără îndoială că primul start 
al meciului internațional de 

juniori dintre atleții echipelor Re
publicii Populare Romine și Re
publicii Populare Bulgaria va 
îndepărta o bună parte din emo
țiile pe care le trăiesc, de atîtea zile, 
tinerii participant la această com
petiției... Dată și sportivii cu ex
periență, care au participat la nu- 
meroase întreceri internaționale, 
trăiesc asemenea momente înainte 
de concurs, juniorii pe care îi vom 
urmări astăzi și mîine pe stadio
nul Republicii ne-au dovedit, m 
zilele premergătoare primului lor 
îneci, o agitație deosebită. Mulți 
dintre ei, foarte emoționați, au 
arătat că așteaptă cu nerăbdare 
momentul intrării în concursul 
care, pentru unii dintre ei înseam
nă prima întrecere internaționala 
la care iau parte. Și cum să nii 
fii emoționat înaintea unei asttel 
de întreceri!

Juniorii bulgari au sosit, in.Ca
pitală în cursul zilei de joi Pri
mul drum l-au făcut la stadionul 
Repuhlic'i. stadion pe^ care vor 
concura în aceste două zile. Auzi
seră multe despre pista acestui 
stadion, despre marile întreceri 
care au avut loc aci. despre re
cordurile mondiale alaiuri de care 
este înscris și numele stadionului 
Republicii. Doar aici a alergat 
Anghel Kolev 100 metri in 10,4 
sec., stabilind un valoros record 
buFpar! Aici a trecut Gavrilov li
nia" de sosire odată cu cehoslova
cul Janecek, în cursa de 100 m. 
plat în cadrul întrecerilor sportive 
ale .Festivalului și tot aici crono- 
metrorii au înregistrat primele per
formanțe valoroase ale Veselmei 
Kolorova! , , .

Iată-i pe tinerii atleți bulgari 
pătrunzînd pe porțile marelui sta
dion! Nimeni în tribune șl nimeni 
pe pistă. Ba nu, frei atlete se în
dreaptă spre vestiare. Oare cme 
să fie’ ..Nu sînt cumva compo
nente ale echipei cu care ne vom 
tnttlni slmbătă și duminica..... 
călcînd măsurat pe pista udă, aa- 
mirînd compoziția 'atît de buna a 
zgurei din cercurile de aruncări și 
de pe pista de sărituri, un grup de 
tineri sportivi bulgari se îndreaptă 
spre partea dreaptă a stadionului, 
acolo unde cele trei fete s-au oprit 
și ele, așteptînd să vadă cme or II 
noii venitl.

N-am fost martorii primelor cu
vinte pe care le-au schimbat, dar 
peste cîteva clipe i-am și văzut 
aplecați pe pistă, pe zgura careia 
scriau cifre ca acestea: IAR—
5,30... 5,45... 12,2... 5,60... Va dați, 
desigur, seama că este vorba de 
performanțele pe care le-au reali
zat și unii și ceilalți. Pentru ca ti
nerele atlete din echipa bulgara 
s-au întîlnit într-adevar, joi seară 
pe stadionul Republicii cu trei din
tre viitoarele lor adversare: Liana 
Jung. Ana Popa și Maria M“rif; 
Si, cum în atletism există o limba 
universală a cifrelor, nu le-a fost 
greu nici unora, dar nici celorlalte, 
să afle, în scurt timp adevărate 
tabele de performanță pe care le- 
au înscris chiar pe zgura pistei pe 
care vor concura.

Iar cînd discuția n-a putut 
merge mai departe, deoarece erau 
trebuitoare și cuvintele, a interve
nit Alexandru Cengher care vor
bește cu multă siguranță limba 
romînă.

Cu ajutorul lui Cengher am pu
tut afla și noi, împreuna cu Liana 
Jung. Ana Popa și Maria Mart?, 
performanțele cele mai remarcabile 
ale atleților din tînăra echipa bul
gară. Astfel, în acest an Pavlina

Campionatul de înot al asociației „Rezervele de muncă”
Intr-o atmosferă sărbătoreas- 

j că. au început ieri în Capitală 
campionatele de natație ale a- 
sociației Rezervele de muncă. 
Desfășurarea finalelor a coincis 
cu inaugurarea bazei de înot 
de la lacul Tei. înainte de în- 

.’ceperea probelor, tov. Constan- 
i tin Condaru. președintele aso
ciației. a vorbit despre impor- 

țfanța ce se acordă natației în 
!cadrul asociației. Din cele 10 
colective sportive regionale par
ticipă 103 finaliști. cîștigători 

j ai fazei regionale. Iată și cîș-

tigătorii după prima zi de con
curs :

50 m. juniori II: G. Țintea 
(regiunea București) 30,5; 50 
m. bras junioare I : Geta Ma
rinescu (reg. Craiova) 49,4 ; 
50 m. bras junioare II: Elena 
Movilă (reg. Buc.) 45,4 ; 200
m. bras juniori 1 : Virgil Cu- 
peș (reg. Buc.) 3:11,4; 4x100 
nr. juniori I: regiunea Bucu
rești 4:48,1 ; 3x50 m. mixt ju
nioare I : Regiunea Autonomă 
Maghiară 2:55,3.

Romine și R. P. Bulgaria

Ctfiva dintre tinerii oaspeți au și pornit să viziteze orașul... Da 
la stingă spre dreapta, ti putem recunoaște pe Dimitr Hlebarov, 
Țvetana Vîlceva, Alexandru Cengher, Pavlina Țolikofer șl Boris

lav Kadriski.’
Țolikofer a sărit 5.45 m. în lungi
me, Dimitr Hlebarov deține un 
rezultat excepțional la proba de 
săritură cu prăjina de 4,00 m.; 
Nencio Furnagiev a obținut de a- 
semenea, un rezultat bun la arun
carea greutății (greutatea de 7,250 
kg.), 13,77 m. Dintre alergătorii 
de sprint sînt de remarcat Bocia- 
roo, care a parcurs 100 m. în 11,2 
sac. și 200 m. în 23,2 sec., ca și 
frații Ivan șl Peter Nencev, care 
aleargă 100 m. în jurul a 11,3 sec.

Iată programul celor două 
zile de concurs:

SIMBATA DUPA-AMIAZA
Ora 17,30: deschiderea; ora 

18,00: 110 m. garduri, disc
fete, prăjină; ora 18,20: 400 m. 
plat băieți, ora 18,25: greutate 
băieți; ora 18,30: 100 m. plat 
fete; ora 18,35: 100 m. plat bă
ieți, suliță fete, lungime fete; 
ora 18,45: 5 km. marș: ora 
19,25: 1500 m. plat băieți, lun
gime băieți, disc băieți; ora 

1 19,40: ștafeta 4x100 m. fete;
ora 19,45: ștafeta 4x100 m. bă- 

- ieți.
DUMINICA DUPA-AMIAZA
Ora 18: 80 m. garduri, cio

can, înălțime băieți; ora 18,05:
200 m. plat băieți; ora 18,10: 
200 m. plat fete: ora 18,15:
800 m. plat băieți, greutate
fete; ora 18,25: 400 m. garduri;
ora 18,30: înălțime fete: ora 
18,40: 3000 m. plat, ora 18,55: 
800 m. plat fete; ora 19.Q0: su
liță băieți, triplu salt; ora 
19,35: ștafeta 4x400 m. bă- 

, ieți.

Din echipa feminină, antrenoarea 
Temenuga Șabanskp ne-a remar
cat, în afară de Pavlina Țolikofer. 
pe Nina Nikolova (12,9 sec. pe 100 
m), Țvetana Vîlceva (1,45 m. la 
înălțime) și. pe săritoarea în lun
gime Nadejda Ganeeva (5,30 m.L

Iată, de altfel, recordurile omo
logate ale tinerelor și tinerilor 
atleți din R. P. Bulgară:

100 m. Berkovska 12.3 sec. 
(1950)

200 m. Kolarova 26,0 sec. (1951).
80 m. g. Koevska 13,5 sec. 

(1952).
4X100 m. Ganeeva, Petrova, 

Koevska. Tuseva, 53,5 sec. (1952) 
înălțime Ruseva 1,52 m. (1952) 
Lungime Ganeeva 4,98 m. (1952) 
Disc Ilieva 31,82 m. (1953)

Alexandrov 2:01,2 min.

Pancev 4:15,04 min.

Popov 9:34,04 min.

(. Kadriski 15,9 sec.

Suliță Gospodinova 35,09 m. 
(1954)

Greutate Raspopova 11,40 nt; 
(1951)

BĂIEȚI

100 m. Nencev J1.0 sec. (1947) 
200 m. Bacivarov 23,2 sec. (1953) 
400 m. Lozanov 52,3 sec. (1950) 
800 m. I

(1954) 
1500 m.

(1952) 
3000 m.

(1952)
110 m.

(1953)
4X100 m. Nencev 1„ Nencev P., 

Kostov, lankulov 45,8 sec. (1947)
4X400 m. 3:41,09 min.

(1952)
Lungime Halakov 6:89 m. (1947) 

înălțime Kadriski 1,85 m. (1953)
Prăjină Hlebarov 4,00 m. (1953) 
Triplu salt Kireev 13,85 m 

(1952)
Greutate Furnagiev 17,09 m 

cu greutate de 5 kg. (1952).
Disc Purnagiev 46,30 ra. cu disc 

de lr-00 ig. (1952).
Suliță Kenev 50,20 m. (1951) 
Ciocan Slivkov 51,71 m. cu cio

can de 5 kgr. (1950).

In echipele Republicii Populare 
Romine vor concura b seamă de 
atleți și atlete ale căror rezultate 
sînt dintre cele mai bune. Mulți 
dintre ei, cu toate că sînt juniori, 
au stabilit recorduri de seniori aie 
țării noastre. Trebuie să remar- 

‘căm mai întîi pe tînăra maestră 
a sportului lolanda Balaș, care, 
cu performanța de 1,65 m., se cla- 
seză printre primele săritoare ala 
lumii în acest sezon. O perfor
manță de asemenea foarte bună a 
obținut, în ultima întîlnire interna
țională susținută de echipa noastră 
de seniori și senioare, tînăra San
da Grosu, care, realizînd 5,60 m., 
deține recordul de senioare al ța
rii noastre. Mai fac parte din echi
pele țării noastre: luliu Karandi. 
Aurel Moarcăș. Dumitru Rusa, 
Măritiș Ciițui. Dora Coptndeanu, 
Ioana Lufă, Melania Velicu. Eli- 
sabeta Karbach, Xenia Miliiitin, 
etc. Mulți dintre aceștia, eu toate 
că sînt juniori, fac parte din echi
pele reprezentative de seniori șl 
senioare ale țării noastre.

D. CORV1NU
T. ROIRU

Concursul atletic organizat de asociația Voința
Marți dimineața și după amia

ză. stadionul Republici) a găzduit 
un animat concurs atletic. A orga
nizat asociația Voința și au partici
pat numeroși atleți fruntași, prin
tre care și componenți ai lotului 
R.P.R..

Trebuie să remarcăm, totuși, că 
pentru unii atleți din lot acest con
curs a constituit un efort prea 
mare. Rezultatele lor arată că ei 
nu reușiseră să se refacă, și că 
oboseala s-a făcut simțită. Astfel, 
Dumitru Zamfir la suliță (57,88), 
Coveianu la disc (42,88), Dumitru 
Constantin și Rășcănescu la cio
can (53.23 m. și, respectiv, 51.23 
m.) și Ioana Luță la 200 m. (26,8) 
nu au atins rezultatele din ajun. 
In schimb, Geta Georgescu a ob
ținut un rezultat cu cîțiva centi
metri mai bun (38,67), iar aruncă
toarele de greutate Velicu și Roth 
(12,39 m. și, respectiv, 11,88 m.),

ca și săritoarea în înălțime E. 
Karbach (1.48 m ), au reușit re
zultate ega'e cu cele din meciul cu 
Elveția, ceea ce dovedește că re
laxarea a reușit de data aceasta să 
compenseze oboseala.

Rezultate bune au obținut în 
schimb, la săritura în lungime, 
Ana Șerban (5,29 m.) și Liana 
Jung (5,21 m.). De asemenea. Ion 
Sorin la săritura în înălțime. Ul
timul, trecînd stactwta înălțată la 
1,84 m. a reușit să stabilească a 
8-a performanță romînească la a- 
ceastă probă. Dar concursul de 
marți a dat și altor atleți prilejul 
să obțină rezultate bune. In primul 
rînd trebuie remarcat timpul de 
49,9 sec. obținut de I. Boitoș 
(Știința) pe 400 m. plat. Cu a- 
ceastă cifră, el este al 6-lea aler
gător romîn care- coboară sub 50 
sec. Apoi, timpul realizat pe 3.000

m. de D. Tîlmaciu (8:39,8) și a- 
runcarea de 13.42 m. a lui Iva
nov (Minerul), un nume relativ 
nou în această probă. Tot bune 
pot fi socotite și rezultatele obți
nute de Paul Popescu (1:55,4) șf 
Zaslo . Marcel (1:56,3) în cursa de 
800 m., D. Tîlmaciu (4:02,0) la
l. 500 m. (dimineața alergase 3.000
m. ) și Cristian Tuțuianu (6.88 m.) 
la lungime. Necorespunzătoare va
lorii lor sînt rezultatele obținute 
pe 100 m. de Prisiceanu (11.2) și 
Marks (11.5 sec.)

Decatloniștii au profitat de a- 
ceastă întrecere pentru a-și veri
fica posibilitățile în mai multe 
probe. S-a remarcat P. Zîmbreș- 
teanu care a obținut 15,7 sec. pe 
110 m. garduri și 3,50 m. la pră
jină. . .
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După cea mai importantă întrecere a luptătorilor juniori

Cei care au asistat la finalele 
campionatului republican pentru 
juniori la lupte clasice au fost 
plăcut impresionați de faptul că, 
după aproape fiecare întîlnire, cei 
doi adversari care pînă la fluierul 
final își disputaseră cu Imdîrjire 
Victoria, se îmbrățișau, plecînd 
de pe salteaua de concurs buni 
prieteni. Nu tot același lucru am 
putea spune despre mulți dintre 
antrenori, care nu au încetat nici 
0 clipă să se suspecteze între ei 
ți să suspecteze pe alții, să caute 
pricini din te miri ce, să „sară 
iripți" că „băiatul'*  lor a fost „ne
dreptățit" și să conteste deciziile 
care nu le conveneau. Astfel, acest 
concurs a prilejuit un număr re
cord de contestații (11) mai mare 
decît la toate concursurile prece
dente, contestații care au fost gă
site neîntemeiate, cu excepția uneia 
singure. Au fost contestate unele 
decizii pe motive neserioase: că 
n-a fost tuș, fiindcă așa „au vă
zut arbitrii"... afară de cei care 
arbitrau, că, după părerea specta
torilor, cutare luptător ar fi fost 
mai bun etc. Unul din antrenori 
(I. Staicu-Sinaia) a făcut o con
ți a-contestație și a accentuat că 
dacă aceasta nu îi va fi admisă, 
el își va retrage elevul din concurs. 
Un alt antrenor (Covaci-Hune- 
doara) aflînd că una din contes
tații i-a fost respinsă, a declarat, 
amenințînd: „voi merge mai de
parte". S-a făcut contestație chiar 
asupra unei decizii dată în unani
mitate de cei trei arbitri de linie, 
deoarece delegatul respectiv (F. 
Robert) nu cunoștea regulamentul.

Avînd astfel de exemple din par
tea antrenorilor, nu trebuie să ne 
mai mire faptul că unii dintre 
luptători au avut atitudini ne- 
juste, ieșiri nedemne de educația 
sportivului de tip nou. Antrenorii 
lor le-au servit ca „model". Ast
fel, Gr. Popovici din Baia Mare, 
după ce a avut o atitudine cu to
tul nepotrivită în timpul unui 
meci, la sfîrșitul concursului —• 
după ceremonia înmînării tricouri- 
lor de campion și a diplomelor — 
a rupt diploma ce i-a fost confe
rită, iar Iosif Fischer (Voința 
Lugoj) și loan Chefer (Flamura 
roșie Arad) au asvîrlit pe masa 
juriului — în semn de „protest" 
— diplomele primite. „Desigur, 
și-a zis I. Fischer, dacă antrenorul 
meu spune da toată lumea că eu 
aș fi meritat să fiu campion, așa 
trebuie să fie. Sînt persecutat și 
de aceea am să le arăt eu că 
n-am nevoie de diploma lor 1“ Ur
marea acestei „-logici" ați citit-o 
mai sus.

Nu trebuie să ne mai mire fap
tul — acum după concurs — că 
vreo cîțiva tineri au încercat să-și 
ascundă vîrsta pentru a concura 
alături de juniorii „veritabili" ți, 
bineînțeles, pentru a cîștiga prin

Mâine încep campionatele republicane de ciclism pe pistă
— Se realeargă cursa de fond pentru campionatul republican —

Un aspect specific curselor 
va centimetri

de viteză în care, deseori, doar ciți- 
decid clasamentul.

★ —------
Incepînd de mîine 18 iulie și 

pînă miercuri 21 iulie, se vor des
fășura în fiecare zi, de la ora 
16,30, întrecerile din cadrul fazei 
finale a campionatelor republicane 
de ciclism pe pistă. Concursurile 
au loc pe velodromul Dinamo din 
Capitală.

In prima zi a campionatelor, 
mîine, se va disputa proba de vi
teză pentru băieți și fete. Să anti
cipăm asupra șanselor în această 
probă ar însemna să facem un 
lucru foarte riscant. Si fată de ce: 
La viteză se prezintă un grup de 
alergători de certă valoare, mulți 
de posibilități sensibil egale. Parte 
dintre acești cicliști au obținut 
recent rezultate excelente. Un lu
cru însă poate fi anticipat cu certi
tudine: întreceri dîrze. 

mijloace necinstite titluri pe care 
nu le meritau. Unii dintre 
acești luptătolri au fost îndeJ 
părtați din concurs. înainte de a 
începe, însă Grigore Grăjdan, din 
colectivul Constructorul București, 
a fost demascat după ce concurase 
timp de două zile și după ce au 
fost întreprinse cercetări.

Ceea ce este mai grav, faptul 
că atît Fischer at și Popovici au 
socotit „justă" poziția lor, iar 
Grăjdan a privit cu superficialitate 
atitudinea sa !

Antrenorii, și mai ales cei ai 
tinerilor de care am amintit (Co- 
rodan-Arad, E. Finkelstein și I. 
Horvath - Lugoj, Rath - București) 
ș'-au exprimat „surprinderea" față 
de atitudinea nesportivă a elevilor 
lor. Dar sîntem siguri că la o 
analiză mai profundă, acești tova
răși cu muncă de răspundere în 
pregătirea tineretului își vor ve
dea propriile lor lipsuri oglindite 
în conduita elevilor lor 1

Cauza principală a lipsurilor 
semnalate, ca și a altora mai 
mici, manifestate în timpul con
cursului, este tocmai slaba muncă 
de educație dusă în colectivele 
sportive, lipsa de control a aces
tora asupra muncii antrenorilor 
respectivi și, în mare parte, a sub
aprecierii acestui sport. In același 
timp o cauză imediată este și uti
lizarea antrenorilor ca arbitri la 
întrecerile în care aceștia au elevi 
în concurs, aceasta din cauza nu
mărului redus de arbitri neutri. 
Despre această situație s-a mai 
scris, dar dini păcate ea nu a fost 
remediată. Este însă absolut nece
sar să se ia măsura ca arbitrii 
să fie absolut neutri și să se 
treacă la organizarea de sus în 
jos, de, la comisia centrală de 
lupte și pînă la comisiile raionale 
și orășenești, a cursurilor de arbi
tri, 'a utilizarea de cadre tinere. 
Exemplul arbitrilor tineri Borșan 
(Cluj), Cuc (București) este sem
nificativ și arată că sînt posibili
tăți ca situația de mai sus să fie 
remediată.

Nu putem trece însă cu vederea 
comportarea exemplară a unor an- 
trenori ca A. Tocsauer (Cluj), D. 
Kiss (Cluj), I. Vîrdău (Orașul 
Stalin) pentru care avem numai 
cuvinte de laudă.

★
In general, arbitrajul a cores

puns, iar deciziile date au fost 
juste. In această privință remar
căm pe arbitrii următori: D. Kiss 
(Cluj), A. Ihm (București), D. 
Borșan (Cluj), I. Lovasz (Reșița), 
A. Tătaru (Brăila)^ ș. a. Trebuie 
să recunoaștem însă că a fost cel 
mai greu concurs nu numai prin 
faptul că marea majoritate a me
ciurilor s-au desfășurat intr-un 
ritm deosebit de viu, cu situații 
care se schimbau din clipă în 
clipă, ci și prin aceea că îm sală

Dacă la proba de urmărire pe 
echipe formația C.C.A., deținătoa
rea recordului, are șanse clare, Ia 
proba individuală de urmărire, C. 
Dumitrescu, recordman al probei, 
în mod normal nu poate pierde 
victoria, iar la proba pe 1000 m. 
cu start de pe loc, Ioniță cu greu 
poate fi pus în primejdie. Nu tot 
aceiași lucru se poate spune însă 
despre alergarea cu adițiune de 
puncte (semifond). Ultimele în
treceri de semifond au arătat că 
numeroși cicliști au atins un avan
sat nivel de pregătire, ceea ce 
deschide perspectiva unei dispute 
deosebit de animate.

Prin prizma rezultatelor din ul
tima vreme e de prevăzut că pro
bele feminine vor fi caracterizate 
de disputa strinsă dintre Venera 

a fost — mai ales în prima zi —• 
excesiv de cald. Sala fiind, mică, 
spectatorii (în majoritate concu- 
renți) au fost aproape în spatele 
arbitrilor, strigîndu-le în urechel 
încurajările pentru favoriții lor. 
Din această cauză, I. Staicu, unul 
din bunii noștri arbitri, s-a „pier
dut" în meciul Gr. Popovici — I. 
Curuțiu, iar mulți alții nu au pu
tut urmări fiecare fază a întîlni- 
rilor.

S-au făcut însă și unele greșeli, 
care au fost semnalate și reme
diate la timp. De pildă, în meciul 
I. Gogu (Sinaia) — N. Popescu 
(Reșița) doi arbitri (Kiss și Hor
vath) au interpretat greșit o anu
mită aducere la parter și l-au dat 
învingător pe I. Gogu. La cerce
tarea deciziei s-a văzut greșeala 
și s-a revenit asupra ei. In meciul 
Kobzos (Baia Mare) — D. Nagy 
(Cluj) arbitrul V. Constantinescu 
a declarat pe Kobzos odată învin
gător prin tuș, deoarece n-a fost 
atent la semnalizările arbitrilor de 
linie, iar a doua oară (în același 
meci) l-a dec’arat învingător la 
puncte, conform buletinelor de ar
bitraj 1 Greșelile au provenit din 
lipsa de cunoaștere temeinică a 
regulamentului și, într-o oarecare 
măsură, din lipsă de atenție.

Fiind vorba de regulament, ac
centuăm că mulți sînt antrenorii 
și arbitrii noștri cărora le sînt ne
cunoscute foarte multe prevederi 
ale regulamentului de lupte și 
chiar regulamentele specia’e de 
concurs. Numai astfel se explică 
faptul că nu se cunoaște felul în 
care se întocmește clasamentul 
unei categorii, că au fost sduși 
sportivi care nu aveau dreptul să 
concureze (Oradea, Tg. Mureș) 
etc. Aceste documente, deosebit de 
importante, a căror atentă apli
care constituie o sarcină pentru 
cei ce practică sportul respectiv, 
ar trebui să fie studiate în orele 
de antrenament, făcînd parte inte
grantă din procesul de pregătire. 
In felul acesta ar putea fi evitate 
multe contestații, ieșiri nejuste 
etc.

Nu putem încheia fără a subli
nia importanta contribuție a ser
viciului medical la reușita con
cursului. Intr-adevăr, medicii au 
avut de lucru și și-au făcut pe 
deplin datoria, fapt pentru care 
merită a fi evidențiați.

Făcînd un bilanț al concursului, 
acesta poate fi socotit ca avînd 
un „activ" serios. A scos în evi
dență zeci de tineri cu mari pers
pective, a dovedit că în toate re
giunile țării avem un tineret apt 
pentru acest sport, un tineret care 
poate lua oricînd locul acelora 
care n>u mai corespund. De această 
învățătură trebuie să țină seama 
toate colectivele sportive, dar mai 
ales acelea care au echipe în cam
pionatul categoriei A.

I. ȘEINESCU

Vasilescu, Aurelia Drăghici și Sil
via Iosif, cărora li se alătură Ma
ria Bisac, Eda Zurner, Ilona Ked- 
veș și unele valoroase participante 
din diferite centre din țară.

Reuniunea de mîine începe la 
ora 16,30. Intrarea pe velodrom 
se face numai prin str. Av. Băn- 
ciulescu (calea Floreasca).

★

Tot mîine se va realerga între
cerea pentru campionatul de fond 
al R.P.R., întrucît la 6 iunie ci
cliștii nu au stabilit media orară 
de categoria I prevăzută în regu
lamentul probei: De data aceasta, 
cicliștii se vor întrece pe o dis
tanță de 200 km. pe șoseaua Pitești. 
Plecarea la ora 7,30 din dreptul 
bornei kilometrice 10. Ținînd sea
ma de antrenamentele temeinice 
făcute de loturile de fondiști ale 
diferitelor colective sporfive, cum 
și de faptul că recent s-a realizat 
într-o probă de fond peste 37 km. 
medie orară (probă la care nu 
participaseră decît puțini dintre 
fruntași), este de așteptat să se 
obțină o medie orară ridicată. Este 
momentul să se renunțe la înve
chita formulă a curselor de aștep
tare, care nu fac altceva decît să 
frîneze mersul înainte al ciclismu
lui pe șosea. Numai prin alergări 
cît mai dinamice vom putea ob
ține medii orare ridicate, medii 
care ilustrează de altfel și progre
sul. Prin astfel de curse, cît mai 
vii, vom putea ieși din acuta cri
ză pe care o cunoaște ciclismul 
de șosea,

O

~C otografiatu'l este prilej de multe surprize plăcute, dar și ne-
■ plăcute (mai ales pentru începători). Pus in fața fotogra

fiilor, așteptate de obicei cu multă nerăbdare, începătorul des
coperă uneori sau că prietenii imortalizați pe peliculă nu se văd 
în întregime fiindcă depășesc limitele imaginii, sau că un frumos 
peisaj s-a suprapus pe un port ret sau că subiectul respectiv pare 
ascuns sub un văl fin. Toate aceste surprize se datoresc chiar, 
fotografului, mai exact lipsei lui de experiență.

Pentru a veni în ajutorul participanților la concursul de 
fotografii turistice, publicăm acest îndreptar ilustrat (de Matty), 
care, fără îndoială, îi va scuti pe viitor de multe surprize ne
plăcute, lăsîndu-i să guste nu mai din bucuria pe care o oferă 
o fotografie reușită.

Depene de MATTY.



Aspecte organizatorice și tehnice de la campionatele mondiale de gimnastică Pe marginea excelentei comportări a reprezentanților 
noștri în meciul de tir R. P. R. — Franța

Prin numărul țărilor și al 
concurenților campionatele 
mondiale de gimnastică din 

1954 au întrecut cu mult concursu
rile internaționale anterioare. La 
bărbați, din> 24 de țări participan
te 16 s-au prezentat cu echipe 
complete, iar la femei din 18 țări 
16 au avut echipe complete.

Din cauza numărului record de 
participanți, organizarea campiona
telor mondiale pe anul 1954 nu s-a 
putut rezolva altfel decît prin îm
părțirea echipelor și a concurenți- 
lor individuali în trei grupe la 
bărbați și două grupe Ia femei. 
Fiecare echipă era obligată să trea
că într-o jumătate zi prin exer
cițiile impuse și în altă zi prin cele 
liber alese, la toate probele con
cursului. Astfel, s-a lucrat simul
tan la cele șase, probe de concurs.

O noutate în concursul masculin 
a fost faptul că gimnaștii care nu au 
totalizat la exercițiile impuse 36 
de puncte, deci 60%, nu au fost 
admiși la exercițiile liber alese. 
Acest lucru s-a întîmplat cu concu
rență brazilieni, dintre care nici 
unul nu s-a ^alificat pentru exer
cițiile liber alese.

Concursul s-a desfășurat pe 
Stadionul Olimpic din Foro Italico, 
unde în cele două turnante ale sta
dionului au fost montate aparatele 
necesare concursului, pe niște es
trade înalte de 1 m. Fiecare apa
rat a fost montat pe cîte o estra
dă și în spațiile libere dintre es
trade au fost rezervate locuri spe
ciale pentru arbitri, concurenți și 
secretariat. Astfel, s-au putut scoa
te în relief numai aparatele de 
concurs, fiindcă în spațiile li
bere a fost un continuu du-te- 
vino.

In general, aparatele au fost co
respunzătoare, în afara paralele
lor, și mai ales a paralelelor ine
gale la fete, unde barele erau prea 
puțin rezistente, îndoindu-se și ru- 
pîndu-se cu foarte mare ușurință.

O greutate extrem de mare a 
constituit-o faptul că s-a lucrat 
în aer liber. Cu toate că desfă
șurarea întrecerilor a fost prevăzu
tă pentru orele 7—11 și 16—20 în 
fiecare zi de concurs, acest pro
gram nu a fost respectat, preîun- 
gindu-se destul de mult peste orele 
prevăzute. Sub soarele arzător de 
vară, Ia o temperatură extrem de 
ridicată, (aproape 40° la soare) 
concurenții nu au putut demonstra 
în întregime măiestria lor.

Reprezentativa masculină a 
U.R.S.S. a arătat din nou că este 
cu mult superioară celorlalte echi
pe. Componenții ei au fost foarte 
bine și foarte omogen pregătiți la 
toate probele de concurs, atît la 
exercițiile impuse cît și la cele li
ber alese. Este foarte elocvent fap
tul că la concursul individual com
pus, după o luptă extrem de dîr- 
ză, al cărei rezultat s-a definitivat 
numai după ultima probă de con
curs, doi concurenți sovietici, V. 
Ciukarin și Muratov s-au clasat 
pe primul loc, la egalitate, cu 
115,45 puncte. In general, întreaga 
echipă a U.R.S.S. a excelat la toa
te probele de concurs, lucrînd cu 
o tehnică superioară. S-a putut ob
serva clar că fiecare mișcare a 
fost studiată în toate amănuntele 
ei. Acest lucru a permis ca legă
turile între mișcări să fie execu
tate cu foarte mare ușurință, ex
presivitate și siguranță.

Dintre celelalte echipe, a impre
sionat doar echipa Elveției, deși 
ca impresie general*»  această echi
pă a arătat mai puțin decît la Jo
curile Olimpice din 1952.

Cei 7 gimnaști care au reprezen
tat Japonia în cadrul campionate
lor mondiale au arătat lucruri des
tul de interesante, atît la exerciții
le impuse, cît și la cele liber ale
se.

Școala lor prezintă o serie de 
lipsuri. Relevăm numai faptul că, 
la exercițiile liber alese, cei mai 
mulți japonezi s-au avîntat la e- 
xecutarea mișcărilor pretențioase, 
grele, fără ca acestea să fi fost 
învățate la perfecție. Din această 
cauză, ei acumulau o serie de pe
nalizări la greșelile de execuție, 
care — cu o metodă de pregătire 
mai bună — puteau fi evitate.

Analizînd în linii mari rezulta
tul final la cele șase probe de 
concurs, se poate observa că la 
cinci dintre acestea primii au-fost 
sovieticii și numai la o singură 
probă, sărituri peste cal, locul I a 
fost ocupat de Sotornik din R. Ce
hoslovacă. La sol, pe primul loc 
s-a clasat V. Muratov, la egali
tate cu Takemoto (Japonia).

★
Am dori foarte mult să arătăm 

rezultatele obținute de reprezen
tanții noștri la concursul individu
al compus. Din păcate, acest lu
cru chiar și în momentul de față 
la o săptămînă după sosirea de la 
Roma, este cu neputință, deoarece 
după concurs au fost publicate 
doar rezultatele primilor clasați 
la poliatlon. F. Orendi și A. Kere- 
kes au totalizat peste 100 puncte 
și AL Botez mai puțin de 100. Si
tuația acestor trei concurenți a fost 
foarte grea la concurs. După tra
gerea la sorți, cei trei concurenți 
din R.P.R. au format o echipă cu 
gimnaștii din Brazilia. Acești gim
naști s-au prezentat destul de 
slab pregătiți și care la exerciții 
impuse au obținut note între 2 și 
4, au influențat mult și notele con
curenți lor noștri. Din cauza numă
rului foarte redus, gimnaștii Are
nu concurau pe echipe au fost con
siderați de către arbitri can
tități neglijabile. Sîntem con
vinși că dacă am fi prezentat o 
echipă completă, rezultatele finale 
ale gimnaștilor fruntași din țara 
noastră ar fi fost mult mai bune, 
iar pe echipe ne-am fi clasat pe 
un loc mult mai superior celui o- 
cupat la Jocurile Olimpice de la 
Helsinki.

*
In general, la exercițiile impuse, 

în privința tehnicii mișcărilor și a 
execuției integrale, nu am obser
vat multe noutăți. Vom aminti 
doar cîteva lucruri. La bară, ter
minarea se făcea printr-o gigantică 
înainte și apoi d săritură cu cor
pul îndoit și cu picioarele printre 
mîini. Majoritatea gimnaștilor so
vietici și prea puțini din celelalte 
țări (mai mult japonezii)' au exe
cutat această mișcare cu o tehnică 
superioară. In timpul celor două 
gigantici înainte viteza creștea con
siderabil, iar la ultima gigantică 
plecarea „din stînd pe mîini" se 
executa cu un ușor echer, permi- 
țînd astfel o acțiune deosebit de 
puternică sub aparat, la verticală, 
prin trimiterea energică a picioa
relor înapoi. Despărțirea de bară 
nu s-a executat din „stînd pe 
mîini", cum au procedat cei mai 
mulți gimnaști, ci încă în momen
tul ridicării. Prin această tehnică, 
gimnastul a primit o înălțime foar
te mare peste bară și extensia nu 
a fost executată în timpul cobo- 
rîrii, ci încă pe deasupra barei.

La calul cu mînere au impresio
nat, îndeosebi, gimnaștii sovietici, 
care au lucrat cu o mare ampli
tudine, cu o ținută impecabilă, cu 
o siguranță uimitoare. Dintre ei, 
a excelat cîștigătorul probei G. 

Șaghinian.
La inele, cel mai bun a fost, bi

neînțeles, marele specialist al aces
tui aparat, A. Azarian (U.R.S.S.) 
La exercițiul impus, numai o 
parte dintre gimnaști au executat 
corect una dintre cele mai grele 
părți ale acestui exercițiu (după 
răsturnare în sprijin, cădere îna
poi și salt depărtat cu întoarcere). 
S-a văzut că forma cea mai bună 
a fost: după cădere înapoi, ridica
rea corpului pînă peste orizontală, 
această parte care seamănă oare
cum cu saltul sub paralele, după 
care a urmat lăsarea inelelor și în
toarcere rapidă. Această tehnică 
avansată le-a permis celor care au 
folosit-o, o aterizare corectă la 
verticală.

La exercițiile liber alese a im
presionat fsarte mult tot A. Aza
rian (U.R.S.S ), cunoscut de publi
cul nostrul spectator din timpul 
Festivalului. Mișcările lui, extrem 
de pretențioase, executate perfect, 
au provocat exclamații de uimire 
în rîndurile publicului. Să nu a- 
mintim altceva decît începutul e- 
xercițiului respectiv, din atîrnat 
răsturnare lentă cu brațele întin
se în atîrnat lateral — atîrnat la
teral în echer — ridicare în spri
jin. Se mai poate aminti și acel 
atîrnat lateral cu o întoarcere de 
90°. In condiții normale de concurs, 
și. A. Kerekes s-ar fi clasat, cu 
siguranță, mult mai bine la acest 
aparat.

La cal cu mînere, G. Șaghinian, 
care la Jocurile Olimpice din 1952 
a ratat exercițiul, s-a dovedit de 
data această imbatabil. Exercițiul, 
foarte greu, conținînd toate mișcă
rile greîe posibile la această probă, 
a fost executat cu o precizie de 
ceasornic. Cercuri duble în am
bele sensuri, cercuri duble cu în
toarcere orizontală de 360°, foar
feci, deplasări, cercuri duble la un 
capăt, iată conținutul acestui e- 
xercițiu de clasă mondială.

V. Muratov, primul clasat la e- 
xercițiile la sol, în afară de faptul 
că a executat mișcări acrobatice- 
de foarte mare dificultate, a arătat 
atîta ușurință și expresivitate, în- 
cît, dacă nu am fi observat aceste 
grele mișcări, am fi crezut că a- 
sistăm la un spectacol de balet de 
foarte bună calitate.

V. Ciukarin s-a impus categoric 
la paralele, unde, în afară de el, 
numai gimnaștii japonezi au pre
zentat cîteva noutăți interesante, 
dar executate cu prea puțină sigu
ranță. O mare parte dintre ei au 
început lateral, în afara barelor, 
cu treceri prin bare, întoarceri etc.

Arbitrajul la exercițiile impuse 
a fost mulțumitor datorită faptului 
că în regulament există indicații 
destul de precise. Nu același lucru 
se poate spune și despre arbitra
rea exercițiilor liber alese, unde și 
astăzi lipsesc criterii unitare în ce 
privește valorificarea mișcărilor 
grele. Federația internațională de 
gimnastică a trimis de curînd o a- 
nexă la' regulamentul de punctaj, 
cuprinzînd indicații cu privire la 
valorificarea mișcărilor grele. A- 
ceastă anexă, care cuprinde indi
cații pretențioase, nu a fost apli
cată la. Roma. Ea va fi folosită a- 
bia la viitoarele concursuri inter
naționale. In ședința tehnică s-a 
căzut, de acord ca exercițiile liber 
alese să fie arbitrate după vechi
ul sistem, care pretinde cîte cinci 
mișcări grele pentru fiecare exer
cițiu. Din cauza impreciziei acestui 
principiu, mai ales la exercițiile 
slabe, au existat diferențe destul 
de mari între notele date de cei 
patru arbitri, dar diferența între 
cele două note rămase pentru cal
cularea mediei, nu a depășit nici
odată limita permisă de regula
mentul de arbitraj.

Succesul echipei noastre femini
ne și al Elenei Leuștean în con
cursul individual compus, dar în 
primul rînd, superioritatea gimnas
ticii sovietice trebuie să fie un sti
mulent puternic pentru dezvoltarea 
măiestriei gimnaștilor noștri. Prin, 
tr-o muncă mai intensă, mai dîrză 
și de mai lungă durată, ei vor pu
tea obține rezultate la fel de fru
moase ca și cele obținute de echipa 
noastră feminină.

Prof. ROBERT PODLAHA 
arbitru la cea de a XlII-a 
ediție a camp mond. de 

_  gimnastică

Puma intîlnire internațională de 
tir desiășurată anul acesta in țara 
noastră (și totodată prima îfitîl- 
nire pe care reprezentativa noa
stră a susținut-o cu reprezentativa 
Franței) a fost așteptată cu viu 
intereș de iubitorii acestui sport, 
ținînd seama de rezultatele obți
nute de unii dintre trăgătorii fran
cezi, a căror participare la nume
roase campionate mondiale și 
Jocuri Olimpice a fost totdeauna 
bogată în performanțe valoroase, 
precum și de valoarea trăgători
lor noștri.

Așteptările nu au fost desmin- 
țite, deoarece în întîlnirea R.P.R. 
Franța valoarea concurenților a 
fost de un înalt nivel.

Trebuie să arătăm, de la înce
put, că performanțele trăgătorilor 
din reprezentativa noastră au fost 
deosebit de bune. Un amănunt 
îmbucurător în acest sens îl con
stituie faptul că o bună parte din
tre trăgătorii noștri au îmbunătă
țit cu acest prilej recordurile per- 
sffliale. In această privință pe pri
mul plan se situează performanța 
trăgătorului de pistol liber Ștefan 
Hartvig (525 pete), care a tras 
pentru prima oară într-un concurs 
internațional. Pînă la acest meci 
el a participat numai de 4 ori la 
concursuri oficiale, iar la proba 
respectivă se pregătește numai de 
7 luni. Calitățile și progresul ară
tate de acest trăgător de la concurs 
la concurs i-au determinat pe an
trenorii noștri să-l introducă în 
echipa reprezentativă. Stefan Hart
vig a dat dovadă că dispune^ de o 
pregătire morală și de voință care 
îl situează printre trăgătorii _ cei 
mai valoroși ai acestui meci.

Recorduri personale au mai ob
ținut și Dinu Vidrașcu, Valentin 
Enea, Nicolae Cojocaru, Ștefan 
Popescu. Mihai Toader, Gh. No
vac, Marieta Juverdeanu, Ana 
Mânu, Lia Sîrbu și alții.

Demn de subliniat este faptul ca 
elementele care au debutat cu a- 
ceastă ocazie în reprezentativa 
noastră de tir au fost la înălțime 
ținînd pasul cu trăgătorii noștri 
mai rutinați și, uneori, chiar de- 
pășindu-i. De exemplu, Valentin 
Enea, Nicolae Cojocaru și alții.

Comportarea acestor clemențe a 
asigurat, alături de cea a trăgăto
rilor noștri consacrați, o notă de 
omogenitate admirabilă, care, după 
cum a remarcat și trăgătorul fran
cez Gillen, a contribuit, în mare 
măsură, la obținerea victoriilor pe 
echipe ale reprezentativei R.P.R.

Această omogenitate a echipei 
noastre a fost realizată și dato
rită dîrzeniei cu care trăgătorii au 
știut să „muncească" fiecare foc, 
spre a aduce patriei lor rezultate 
cît mai valoroase. Rezultatele bune 
au fost numeroase, însă pe treap
ta cea mai înaltă a valorii lor 
s au situat cele 5 recorduri repu
blicane pe echipe.

Analizînd valoarea recordurilor 
realizate de trăgătorii noștri tre
buie să subliniem, în primul rînd, 
performanța obținută la proba de 
armă liberă (combinată)^ cu 2359 
pete., cu o medie pe trăgător de 
589,75. Ca să ilusfrăm valoarea a- 
cestui rezultat, amintim că recor
dul mondial pe echipe este 2364 
puncte, adică cu numai 5 puncte 
superior noului nostru record. De 
asemenea și celelalte recordurj 
realizate de reprezentativa noastra 
se situează printre cele mai ibune 
rezultate din lume. . r

La obținerea acestor recorduri și 
rezultate valoroase au contribuit 
o serie întreagă de factori, prin
tre care la loc de frunte figurează 
experiența căpătată de trăgătorii 
noștri cu ocazia concursului inter
național de la Lvov, unde — în- 
tîlnindu-se cu excepționalii spor
tivi sovietici si cu cei maghiari — 
au avut multe de învățat. Rezul
tatele obținute de componenții e

chipei noastre de tir în meciui cu 
Franța sînt superioare ceioi ob
ținute de ei in concursul interna
țional de la Lvov, consecința fi
rească a punerii în practică la an
trenamente, a prețioaselor învăță
minte căpătate în U.R.S.S.

Valoarea trăgătorilor irancezi și 
în special a lui Des Jamonieres, 
Mazoyer și Konsler s-a dovedit 
a fi deosebit de ridicată. De altfel, 
recordul obținut de echipa Franței 
la proba de armă liberă, (combi
nată) cu 2257 puncte, deși infe
rior recordului realizat de echipa 
R.P.R. cu 2 puncte, reprezintă o 
performanță superioară aceleia cu 
care a fost cîștigat locul III la 
campionatele mondiale din anul 
1952. Cît privește recordul .obținut 
de fostul campion mondial Jacques 
Louis Mazoyer (596 puncte), cu 
care s-a clasat pe locul 1 la 
aceeași -probă, este egal cu recor
dul mondial. Aceste cifre sînt grăi
toare în ce privește valoarea tră
gătorilor francezi, însă lipsa de 
omogenitate a componenților echi
pelor franceze, pe de o parte, și 
puternicul spirit de echipă al tră
gătorilor romîni pe de altă parte, 
au determinat victoria reprezentan
ților noștri la toate probele pe 
echipe.

Echipele R.P.R. au mai dovedit 
o calitate în plus, și anume: va
lorile superioare au fost accesibile 
mai multor trăgători la aceeași 
probă și, uneori, chiar trăqători’or 
care nu contau decît în clasamen
tul individual. Ei au obținut re
zultate excepționale cu mult peste 
cele realizate de cel de al doilea 
clasat dintre francezi.

O deosebită impresie a produs 
comportarea celor 5 trăgătoare ale 
noastre (Marieta Juverdeanu, Ana 
Mânu, Lia Sîrbu, Felicia Iovă- 
nescu și Rodica Grozea), care 
participînd la probele de armă li
beră 3X40 focuri și combinată nu
mai în clasamentul individual, au 
obținut rezultate foarte valoroa
se. Dintre aceste rezultate, cel al 
tinerei trăg«coare Marieta Juver
deanu (593 puncte), care este cu 
numai 3 puncte sub recordul mas
culin mondial al probei de armă 
liberă (combinată), constituie o 
realizare excepțională. De aseme
nea, un Tezultat foarte bun a mai 
obținut și trăgătoarea Ana Mânu 
(1129 pițiate), la proba de armă 
liberă 3:<40 focuri, performanță 
care a situat-o pe locul 7 în cla
samentul individual. Ea a tras 
pentru prima oară, rntr-un concurs 
internațional.

Excelentele rezultate realizate de 
Dinu Vidrașcu. care a ocupat de 
două ori locul I, de maestrul spor
tului Petre Cișmigiu și maestrul 
emerit al sportului Gh. Lichiar- 
dopol ne-au adus în total 4 pre
țioase locuri I în c îsamentul in
dividual.

La excelenta desfășurare a me
ciului R.P.R.-Franța o contrit ție 
importantă a adus-o organizarea. 
Poligonul Tunari care a fost rea- 
menajat a prezentat trăgătorilor 
celor 2 țări condițiuni optime de 
concurs. Astfel, noile instalații de 
schimbare rapidă a țintelor prin 
scripeți, paravînturile și. numeroa
sele telefoane instalate în spatele 
fiecărui loc de tragere au făcut din 
poligonul Tunari una din cele mai 
moderne instalații, de talia celor 
pe care se dispută campionatele 
mondiale.

In această privință duoă termi
narea meciului trăgătorul francez 
Mazoyer a declarat:

„Mi-a plăcut foarte mult poligo
nul în care am reușit să aduc 
Franței un nou record. Noi nu 
avem în Franța poligoane a+ît de 
mari deoarece la noî tirul este so
cotit un sport minor, care nu pro
duce venituri ca boxul, ciclismul, 
rugbiul și fotbalul.

ISABELA MARDAPESCU



De la . stingă la dreapta : floretă 
MARIA ORBAN (Progresul Cluj)

Tinerii campioni de scrimă ai țării noastre pe anul 1954. 
băieți •— 1ULIU H0VANY1 (Pro greșul Oradea), floretă fete — 
și sabie — VASILE KOSA (Me toiul Satu Mare).

Cit€va din învățămintele finalelor campionatului de scrimă de la Satu Mare

Azi, meci amical de fotbal

Dinamo București—Dinamo Orașul Stalin

Orașul Satu Mare a meritat cu 
prisosință să fie locul de desfășu
rare a finalelor campionatului in
dividual de scrimă pentru juniori. 
A fost o răsplată meritată pentru 
acest centru, care a crescut multe 
elemente de valoare și care, și în 
momentul de față, menține aceas
tă problemă printre primele pre
ocupări. In plus, Satu Mare s-a 
dovedit o gazdă primitoare, orga
nele locale sprijinind cu toate 
mijloacele reușita deplină a con
cursului.

In general, despre organizarea 
campionatului de juniori se pot 
spune multe lucruri frumoase. 
Dacă au fost unele aspecte nega
tive—și trebuie să recunoaștem că 
au fost—aceasta nu s-au datorit 
decît înțelegerii greșite a rolului 
acestui campionat din partea unor 
elemente izolate.

Prin finalele de la Satu Mare 
au ieșit în evidență o serie de as
pecte pozitive, care ilustrează 
progresul spre care pășește astăzi 
această disciplină sportivă. Acti
vitatea de masă a centrelor din 
Satu Maie, Tg. Mureș sau Timi
șoara. prezența unor trăgători și 
trăgătoare din mediul sătesc 
(Recolta Samșud) sau valoarea 
tinerilor de la Ploești și Orașul 
Stalin, șînd dovezi grăitoare că 
ne îndreptăm spre un progres 
real. Se cere însă ca exemplele 
celor trei centre fruntașe să fie 
urmate de toate celelalte, ca scri- 
merii din Samșud și din alte sate 
să fie sprijiniți prin prezența în 
mijlocul lor a fruntașilor în scri
mă și, în generai, ca juniorilor să 
ii se programeze cît mai multe 
concursuri. In această privință. 

propunem să se traseze ca sarcină 
tuturor colectivelor și comisiilor 
locale ca, periodic, să organizeze 
întîlniri amicale între diferite cen
tre de juniori. Totodată, este bine 
să se studieze de către Comisia 
Centrală posibilitatea organizării 
unui campionat pe echipe al junio
rilor.

Așa cum au fost asigurate pri
mele arbitraje în acest campionat, 
am fi putut folosi astăzi califica
tivul de „excepțional1* * care, spre 
părerea de rău a tuturor, nu prea 
poate fi pomenit încă în concur
surile de scrimă. Juriul de arbitraj 
al finalei de floretă băieți, com
pus din V. Istrate, M. Mazuru, 
I. Mile și T. Dvorjac a arătat că 
se poate arbitra corect, fără păr
tinire chiar și atunci cînd lupta 
este foarte pasionantă. Dar acest 
aspect pozitiv a fost de scurtă 
durată. Spre surprinderea tuturor, 
juriul de concurs a renunțat, în 
restul probelor, la serviciile aces
tor arbitri tineri, care dăduseră 
deplină satisfacție, și a format un 
nou juriu cu V. fstrate arbitru- 
judecător și 4 antrenori (A. Csi- 
pler, A. Altman, A. Kakucs și Ad. 
Gurath), interesați în desfășurarea 
campionatului, ca arbitri de mar
gine. De aici au început obișnuitele 
„ciupeli" ale unor asalturi, dis
cuții între arbitri, mergîndu-se 
pină la denaturarea unor rezultate 
reale (Kosa-Rohonyi la 4—4, 
Drîmba-Tatar sau Szentpaly-Ta- 
tar). .

dr. S. Rapoțescu și lector dr. S. 
Tărîță. Autorii pleacă de la teza 
că aprecierea dezvoltării fizice 
constituie un mijloc de apreciere a 
stării de sănătate și astfel permite 
o justă planificare a activității 
sportivului.

Interesante „Observații tehnice 
pe marginea jocului de fotbal 
R.P.U. — Anglia" semnează antre
norul Angelo Niculescu, care a a- 
sistat la meciul de la Budapesta.

In rest, revista mai cuprinde un 
articol tratînd despre „Tactica a- 
părării in jocul de volei" de 
N. Murafa, o prezentare a acti
vității Institutului de cercetări 
științifice al C.C.F.S. din R. P. 
Bulgaria și un „Carnet cul
tural" dedicat acțiunilor de popu
larizare a cărții, întreprinse cu 
ocazia aniversării a 5 ani de la a- 
pariția Hotărârii Biroului Politic 
al CC. al P.M.R. din 26 iunie 
1949.

FILME
• La cinematograful Maxim 

Gorki va rula săptămina viitoare 
documentarul sovietic „Cei mai pu
ternici din lume", realizSt cu pri
lejul campionatelor mondiale de 
hochei.

• La cinematograful 8 Martie 
este programat pentru săptămina 
viitoare filmul sovietic „Campio
nul boxului".

EMISIUNILE DE RADIO
• In ziua de 21 iulie, ora 6 

dimineața, pe postul cu lungimea 
de undă de 1935 metri va fi di
fuzat un program de „Cintere 
sportive de tineret, de compozi
tori romlni".

Cu totul inadmisibilă a fost po
ziția antrenorului Alexandru Csi- 
pler ale cărui ,merite sint total 
recunoscute în munca ce o de
pune ca antrenor la colectivul

Metalul Satu Mare, dar care—a- 
tunci cînd a funcționat ca arbi
tru — a căutat să influențeze re
zultatele după cum conveneau 

•trăgătorilor săi. Mai mult, acest 
antrenor a provocat, prin gesturi 
și exclamații, nemulțumirea publi
cului spectator, atunci cînd hotă- 
rîrea arbitrului judecător nu a 
dat curs acțiunilor sale părtini
toare.

In general o parte a publicului 
din Satu Mare s-a arătat, în alte 
ocazii, ca un public cu tendință de 
local-patriotism, dar la aceste 
campionate atîta vreme cît ar
bitrajul a fost cinstit (floretă bă
ieți) și publicul nu a fost provo
cat prin atitudinile antrenorilor și 
arbitrilor (Csipler, Szantay și chiar 
Kakucs, care în acest concurs mai 
îndeplinea și funcția de director 
general), s-a dovedit total schim
bat în bine față de trecut. Co
misia Centrală trebuie să conside
re atmosfera nesănătoasă din ul
tima parte a campionatului, nu
mai ca un rezultat al provocărilor 
celor despre care am vorbit mai 
sus

învățămintele , .campionatelor re
publicane din acest an impun să 
fie discutată cu toată seriozitatea 
problema arbitrajelor, aceasta re
prezentând o principală frînă în 
dezvoltarea scrimei. Este necesar 
să se interzică folosirea acelor an
trenori care sînt interesați în des
fășurarea concursului și, în locul 
lor, să fie promovate cu curaj ele
mente tinere, provenite din rîn- 
durile trăgătorilor și pregătite în 
cadrul unui curs special organizat 
de către Comisia Centrală.

R. ILIESCU

Azi după amiază, pe stadionul 
Dinamo amatom de fotbal din 
Capitală vor avea ocazia să asiste 
la un interesant meci de fotbal 
între două echipe de categoria A. 
Este vorba de partida dintre Di
namo București și Dinamo Orașul 
Stalin, care se va disputa înce- 
pînd de la orele 18.

Este cunoscut faptul că, întot
deauna cînd s-au întîlnit, aceste 
două echipe dinamoviste au oferit 
jocuri de foarte bună calitate, 
jucătorii din Orașul Stalin reușind 
să facă „zile grele" colegilor lor

CONFERINȚE
• Astăzi după amiază la ora 

18.30, în Parcul de cultură ARLUS 
(str Dr. Staicovici). tovarășul Titu 
Șiperco, vice-președinte al C.C.F.S. 
de pe lingă Consiliul de Miniș
tri, va conferenția despre „Ziua 
Unională a Sportivului".

Conferința va fi urmată de un 
program cultural-sportiv.

REVISTE
• Zilele acestea va apare nr. 7 

al revistei „Cultură Fizică și 
Sport" cu următorul cuprins :

„Turismul, sport al maselor largi 
populare", articol în care sini pre
zentate considerentele pentru care 
turismul constituie un sport. De a- 
semenea sînt prezentate diferitele 
forme de practicare a turismului, 
precum și aspecte ale laturii sale 
educative.

„Gimnastica în producție" de E. 
Za Babaeva, articol reprodus din 
revisja sovietică „Teoria și practica 
culturii fizice", aduce noi date în 
precizarea rolului gimnasticii de 
acest gen ca ..verigă organică in 
s.sternul de măsuri tnd'eptnte sore 
creșterea o'oductivitdril mt.ncii și 
îmbunătățirea sănătilii celo' ce 
n uncesc".

In ciclul „Contribuția la studiul 
calităților fizice", dr. Miron 
Georgescu publică articolul „Ca
litățile fizice ale jucătorilor de 
volei — dezvoltarea calităților 
fizice prin antrenament". Un 
comentariu tehnic asupra întîl- 
nirii de atletism R.P.R.—Olanfc'a 
semnează antrenorul de stat C. 
Iovănescu.

„Metoda standardelor In apre
cierea dezvoltării fizice" face obi
ectul unui studiu semnat de conf. 

de la București, atât in meciurile 
amicale, cît și în cele de campio
nat. Să ne amintim, de exemplu, 
partida din turul actualului campio
nat, de pe stadionul Dinamo, cînd 
bucureștenii, după ce au condus 
cu 3—0, au trebuit să lupte cu 
toată forța pentru a obține o vic
torie cu 3—21

In jocul de azi, amhele echipe 
vor prezenta cele mai bune forma
ții. La Dinamo București, reintră 
Băcuț II, Szoke, Fodor, care vor 
suplini lipsa jucătorilor reținuți in 
selecționata tineretului (Neagu, 
Toma, Ene)'.

• BOX. — In scopul verificării 
tinerilor pugiliști pentru întîlnirile 
viitoare, are ioc astă seată la 
Cluj o reuniune pugilistică în ca
drul căreia vor evolua : Mircea 
Dobrescu, V. Schiopu, Otto Bos- 
tiog, E. Mărgărit, N. Bîrsan, Dăni- 
lă Done, I. Ambruș, M. Miclăuș, 
Gustav Ripka, M. Stoian, I. De
meter, Radu Bojic, C. Iordache, 
Petre Popescu, Șerbu Neacșu, AL 
Toth, Gh. Negrea, T. Niculescu, 
Bătrinu Tănase, N. Herman, Eug. 
FureSz, etc.

• FOTBAL. — Etapa următoa
re a „Cupei R.P.R." va avea loc 
la 1 august, după următorul pro
gram :

Avîntul Fălticeni — Locomotiva 
Iași, Flacăra Moinești—Flamura 
roșie Buhuși, Progresul Focșani— 
Locomotiva Pașcani, Metalul Ga
lați—Metalul Brăila, Locomotiva 
P.C.A. Constanța—Metalul Ploe
ști, Dinamo 6 București-—Metalul 
București. Metalul Cîmpina—Fla
căra Moreni, Știința Craiova— 
Flacăra Pitești, Locomotiva Arad— 
Constructorul Arad, Locomotiva 
Oradea—Metalul Oradea, Progresul 
Cluj—Flamura roșie Cluj, Flamura 
roșie Tg. Mureș—Flamura roșie Sf. 
Gheorghe, Metalul Sibiu—Metalul 
St. roșu Orașul Stalin, Flacăra 
Mediaș—Progresul Sibiu. Piimele 
echipe din acest program sînt gaz
dele jocurilor respective

• TENIS. De curînd. s-a dis
putat pe terenurile de tenis Gh. 
Gheorghiu-.Dej din Baia Mare, în- 
tîlnirea din cadrul fazei de zonă 
a campionatului republican de te
nis pe echipe, dintre Flamura ro
șie Oradea și Metalul Baia Mare. 
Intîlnirea a luat sfîrșit cu scorul
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de 9:2 in favoarea primei formații. 
Iată rezultatele tehnice :

Bărbați: Benedek (Fiamura ro
șie) — Balla (Metalul) 6:0, 6:3. 
Benedek (FI. roșie) — E. Grau- 
sam (Metalul) 6:2, 6:1. B. Nagy 
(FI. roșie) — Gh. Pașca (Meta
lul) 6:0, 6:2. A'aradi (FI. roșie)
— Fr. Treitu (Metalul) 6:0, 6:1. 
Grausam (Metalul) — Petrovics 
(FI. roșie) 6:4, 6:0. Balla (Meta
lul) — Petrovics (FI. roșie) 6:3, 
3:6, 6:2.

Femei: Liszka (FI. roșie) — 
Șuba (Metalul) 6:0, 6:0. Matei 
(FI. roșie) — Irina Grausam 6:0, 
6:0.

Dublu bărbați: Benedek, Pali 
(FI. roșie) — Balla, E. Grausam 
(Metalul) 5:7, 6:2, 7:5.

Dublu mixt: Liszka, Pali (FI. 
roșie) — Șuba, E. Grausam 6:0, 
6:1. Matei, Petrovics (FI. roșie)
— Balla, Șuba 6:2, 6:3.

TENIS DE MASA. — Săptămî- 
na viitoare se va desfășura în 
Capitală primul concurs de vară, 
organizat de asociația Constructo
rul, în cinstea zilei de 23 August. 
Se vor disputa probe de simplu 
bărbați, simplu femei, dublu băr
bați și dublu mixt. Poate participa 
orice jucător clasificat de cat. l-a 
și a Il-a.

înscrierile se primesc pînă 
marți 20 iulie la sediul asociației 
Constructorul (B-dul Republicii 53).

0 AEROMODELISM. Mîine di
mineață, pe cîmpul de la Du- 
dești-Cioplea (tramvaiul 21), va 
avea loc un nou concurs de 
aeromodele.

La acest concurs participă 
aeromodeliștii din cercurile C.C.A.. 
P.T.T., Grivița Roșie, Invățămînt, 
Element Gotwald, Palatul Pio
nierilor șa.

Pe lîngă întrecerile de aeromo
dele, spectatorii prezenți la acest 
concurs vor avea posibilitatea să 
urmărească și o interesantă de
monstrație de zbor cu planorul, 

executată de instructori de zbor I 
fără motor.
• PENTATLON MODERN. — 

Recent s-a desfășurat la Cluj în or
ganizarea consiliului regional 
sportiv al asociației Știința, pri
mul concurs de pentatlon modern 
din țară. La întreceri au luat par
te concurenți din colectivele spor
tive Știința și Progresul Cluj. 
Au fost înregistrate următoarele 
rezultate : călărie: Almos Csutak, 
spadă electrică Orban Ladislau cu 
14 victorii din 20, pistol viteză: 
Laszlo Francisc, 19/162 pete. 300 
m. înot Maxim Iulian 4,41 mim, 
4000 m cros Laszlo Francisc 
12 : 50,5.

Clasamentul final individual este 
următorul : 1. Orban Ladislau
^Știința Cluj) 11 pete., 2. Maxim 
Iulian (Știința Cluj) 15 pete. 3. 
Laszlo Francisc (Știința Cluj) 16 
pete ; 4. Almos Csutak (Știința 
Cluj) 20 pete; 5. Gh. Lazăr (Pro
gresul Cluj) 20 pete; 6. Paul Biro 
(Știința Cluj) 23 pete.

• CICLISM. Concomitent cu 
desfășurarea campionatului de fond 
al R.P.R., asociația „Avîntul" 
organizează mîine o probă pe 50 
km. pentru categoria semicurse și 
o întrecere feminină pe 20 km. 
Plecarea se va da la ora 7,30 de 
la km 10 de pe șoseaua Pitești.

• In cinstea zilei de 23 August 
cercul sportiv al Trustului Ali
mentației Publice, raionul 1 Mai, 
organizează o competiție sportivă 
cuprinzînd mai multe discipline 
(fotbal, volei, tir, atletism și nata- 
ție), la care vor participa sportivi 
de la T.A.P. din Capitală.

întrecerile se vor disputa după 
cum urmează: volei: 25 iulie (pe 
terenurile Athenee Palace-T.A.P.); 
atletism: 21 și 28 iulie (pe stadio
nul din str. Veseliei): natație: 29 
iulie, 5 și 12 august (la baza 
Steaua roșie de la ștrandul Flo- 
reasca). Concursul de tir se va 
disouta la o dată care va fi stabi
lită ulterior. ,

Activitatea la na ta fie in țară
Iii ultima vreme au sosit la re

dacția ziarului nostru numeroase 
scrisori , și sezisărf în legătură cu 
activitatea la natație. Publicăm 
cîteva :

UN BAZIN MODEL
De curînd, s-a deschis în orașul 

Baia Mare ștrandul și bazinul de 
înot ale colectivului sportiv Pro
gresul.

Ctt multă vreme în urmă, la a- 
ceastă bază sportivă au început 
lucrările de refacere a bazinului, 
prin folosirea resurselor locale. 
Astfel, salariații întreprinderii co
munale Baia Mare au depus în a- 
cest scop peste 4000 ore de muncă 
voluntară. Merită a fi evidențiați, 
pentru munca lor harnică, sportivii 
Vasile Gdros, Varvara Szenpeteri, 
A. Bogdan, Al. Budai și alții. In 
prezent bazinul dispune de peste 
170 cabine, o bună instalație e- 
lectrică și o stație de radioficare.

La antrenamentele care se fac 
în acest bazin participă în mod re
gulat zeci și zeci de tineri și ti
nere. Antrenamentele și concursu
rile pentru trecerea normelor G.M.A. 
sînt conduse cu multă pricepere și 
conștiinciozitate de instructorii Io
sif Tarr, Rudolf Birkner.

V. SASARANU 
corespondent

PENTRU CIT MAI MULTE 
ÎNTRECERI

Recent a avut loc în orașul Re
șița un concurs de natație între 
colectivele sportive Voința Timi
șoara și Metalul Reșița. Intîlnirea 
s-a terminat cu scorul de 62-58 în 
favoarea timișorenilor. Iată cîteva 
rezultate tehnice: 100 m. bras ju
niori categ. Il-a: I. Hummer (Vo- 
1:24,4; 4x50 m. liber ștafetă juniori 

categ. 11-a: I. Junling (Metalul) 
1:33 0; 100 m. spate juniori categ. 
I-a : Leopold Berstein (Voința) 
1:24,4; 4x50 m. liber ștafetă juniori 
categ. I-a: echipa Metalul Reșița 
2:14,6; 100 m. bras juniori categ. 
I-a: Zoltan Szabo (Voința) 1:31,0; 
4x50 m. ștafetă mixt juniori categ. 
I-a: Voința 2:37.8; 100 m. liber ju
niori; Bocz (Voința) 1:10,9.

Tot în orașul Reșița s-au desfă
șurat în organizarea comitetului 
regional G.F.S. Timișoara întrece
rile de natație din cadrul fazei re
gionale a campionaiului rezervat 
copiilor. Au participat aproape 40 
de înotători din colectivele sportive 
Metalul Reșița, Voința și Flamura 
roșie Timișoara. înotătorii colecti
vului sportiv Voința Timișoara an 
obținut 6 locuri I iar cei din colec
tivul Flamura roșie, tot din ora
șul Timișoara, au obținut și ei 5.

Iată cîteva rezultate din acest 
concurs: 50 m. liber copii: E. Ber
stein (Voința T.) 39,8 sec.; 50 ni. 
liber fetițe Rodica Simik (Metalul 
Reșița) 42,6: 50 m. spate fetițe
Merlis Brauner (Flamura roșie Ti
mișoara) 52,8 sec,; 50 m. spate co
pii: C. Marcu (Voința Timișoara) 
53,2 sec.; 50 m. fluture copii: E. 
Berstein (Voința T.) 48,2 sec; 50
bras fetițe: Etelka Kovacs (Voința 
Timișoara) 52,2 sec. Eviden
țiem buna organizare a acestor în
treceri. asigurată de către comitetul 
regional C.F.S. Timișoara. Nu ace
lași lucru îl ptlfem spune însă 
despre comisia orășenească de na
tație de pe lîngă comitetul orășe
nesc C.F.S. Reșița, care nu a acor
dat nici un sprijin organizării a- 
cestor campionate.

De la subredacți a noastră din 
Timișoara



Viktor Ciukarin, cel mai bun 
dificil exercifiu

Aspecte! de masă - trăsătura
Partidul Comunist și guvernul 

.sovietic privesc cultura fizică și 
sportul ca unul din mijloacele de 
educațje corpiinistă a „celor ce mun
cesc, ~ ele întărire a sănătății și de 
pregătire pentru muncă și apărare 
a patriei. Milioane de oameni so
vietici din orașe și sate se ocupă 
regulat cu practicarea sportului. 
Grija părintească a statului sovie
tic față de dezvoltarea mișcării de 
cultură fizică este oglindită în în
tărirea continuă a bazei materiale, 
în alocațiile anuale pentru cultură 
fizică și sport. Numai în anul 1954 
Bugetul de Stat al U.R.S.S. pre
vede pentru problemele sănătății și 
culturii fizice o sumă care întrece 
29 miliarde ruble. Tot astfel. în bu- 
igetul sindicatelor sînt alocate mi
lioane de ruble pentru dezvoltarea 
culturii fizice.

Djji fondurile alocate de stat și 
sindicate, ca și din cele ale colho
zurilor, au fost ridicate în țară 
zeci de mii de construcții sportive 
din cele mai felurite. De pildă, la 
dispoziția sindicatelor stau 1200 

stadioane, 55000 săli de gimnas
tică, baze de înot, de schi, de tu
rism. tabere alpine.

Piuă Ia Marea Revoluție Socia
lista din Octombrie nu exista în 
țară nici un stadion Cu o capaci
tate a tribunelor mai mare de 5000 
locuri. Acum există în Uniunea So
vietică zeci de stadioane uriașe, 
cum ar fi .,Dinamo” la Moscova, 
stadionul ,,Kirov” la Leningrad, 
stadionul ..Hrușcev” din Kiev și 
multe altele.

O mare' atenție este acordată 
pregătirii de specialiști, profesori și 
antrenori sportivi. In cele 13 insti
tute și 37 școli tehnice pentru cul
tură fizică. precum și în facultățile 
de educație fizică ale institutelor 
pedagogice, studiază peste 40.009 
de viitori specialiști în domeniul 
culturii fizice și sportului. In ultima 
vreme, numărul specialiștilor spor
tivi cm studii superioare a crescut 
dc 10 ori și mai bine. In institute 
speciale de cercetări științifice se 
fac lucrări care elucidează și per
fecționează metodele cele mai a- 
vansate din domeniul educației fi
zice.

Există în U.R.S.S aproape 200 
dispensare de medicină sportivă, 
peste 400 cabinete speeiale medico- 
sportive, numeroase instituții cura- 
tivo-profilactice și un număr imens 
de cabinete medico-sportive în școli, 
institute de învățămînt, întreprin
deri

gimnast din lume, executind un 
la calul cu minere.

★ -—- --

caracteristică 3 sportului soviet c
Educația fizică .este o materie 

obligatorie în toate instituțiile de 
învățământ mediu ți superior, în 
școli tehnice și de meserii. In 
U.R;$.S. au fost create 800 școli 
sportive în care învață peste 
120.000 copii. Numai în cadrul in
stitutelor superioare de învăță- 
mînt, activează 5000 de profesori și 
cadre pedagogice cu calificare înal
tă în educația fizică.

In istorica Hotărîre din 27 de
cembrie 1948, Comitetul Central al 
Partidului a trasat sarcina ca miș
carea de cultură fizică din U.R.S.S. 
să capete un și mai larg caracter 
de masă nivelul măiestriei spor
tive să fie ridicat și mai sus. iar 
pe această bază sportivii sovietici 
să cucerească supremația mondială 
și recordurile în ramurile impor
tante ale spor - lui.

Sportivii sovietici întimpină săr
bătoarea lor — Ziua Unională a 
Sportivului — transpiinînd în fapte 
aceste sarcini. In ultimii cinci ani, 
numărul sportivilor reuniți în aso
ciații sportive ca „Dinamo”, „Spar
tak”, „Iskra”, „Lokomotiv”, ,-,Zna- 
mea”, „Naulra”, „Medik” și altele 
a crescut mai bine de două ori.

Un rol deosebit de important in 
viața și activitatea colectivelor 
sportive îl joacă instructorii obștești 
și antrenorii. In momentul de față, 
în colectivele sportive orășenești și 

Echipajul sovietic de schif 8+1 al asociafiei Aripile Soviete lor a cucerit Marele Trofeu al re
gatei de la Henley din 'Anglia.

sătești activează 350.000 instruc
tori obștești. In ultimii ani, sportul 
a luat o dezvoltare vertiginoasă și 
în mediul sătesc. In comparație cu 
anul 1948, numărul colectivelor 
sportive de Ia sate a crescut aproa
pe de două ori (de la 37.000 la 
62.000) iar acela al sportivilor s-a 
triplat. Un rol uriaș în dezvoltarea 
mișcării sportive de masă la sate 
l-a jucat crearea asociațiilor spor
tive colhoznice Acestea reunesc în 
rîndurile lof milioane de membri.

De asemenea, un rol de seamă în 
dezvoltarea mișcării sportive de 
masă îl joacă complexul G.T.O., 
introdus în anul 1931, din iniția
tiva comsomolului leninist. Acest 
complex sportiv unional se bucură 
de o mare popularitate printre oa
menii sovietici și mai cu seamă in 
rîndurile tineretului. In ultimii ani, 
numărul purtătorilor insignei G.T.O. 
în colectivele sportive a crescut de 
patru ori la gradul I și mai bine 
de 20 ori la G.T.O. gradul II.

In luptă pentru o înaltă măiestrie
Dînd viață sarcinilor trasate de 

partid și guvern, sportivii sovietici 
au repurtat, în ultimii ani, succese 
uriașe în lupta pentru marile, per
formanțe, pentru recordurile lumii, 
pentru supremație în ramurile im
portante ale sportului. In ultimii 
cinci ani ei au îmbunătățit de 2100 
ori și mai bine recordurile U.R.S.S., 
aducând, totodată, 209 modificări în 
tabela recordurilor mondiale. Re
prezentanții Uniunii Sovietice au 
fost primii în campionatele mon
diale de patinaj viteză, șah. lupte 
clasice, gimnastică, haltere, hochei, 
au fost învingători în campiona
tele europene de volei, baschet și 
canotaj academic. In momentul de 
față, sportivii sovietici dețin 80 re- 
corrlifri mondiale. La cea de a XV-a 
ediție a Jocurilor Olimpice, desfă
șurată în 1952 Ja Helsinki, sportivii 
sovietici au cucerit 38 medalii de 
aur, 54 de argint și 16 de bronz.

Modificări simțitoare au fost a- 
dnse de sportivii sovietici în tabela 
recordurilor unionale. Astfel, re
cordul masculin de patinaj țtetra- 
tlon) era, în 1947, de 197 puncte. 
Acum recordul stabilit de Boris 
Șilkov pe un patinoar de șes este 
egal cu 191,808 puncte. Recordul 
feminin de patinaj a coborît de la 
217,360 puncte (1947) la 203 punc
te, performanță realizată de Halida 
Scegoleeva în acest an. La arunca
rea suliții. recordul U.R.S.S. era, 
în 1947 de 69,68 m._ iar acum tâ
nărul Vladimir Kuznețov, în vîrStu 
de 24 ani, a reușit q performanță 
de 79,19 m. Recordul unional în 
alergare pe 5000 m. era de 14:37,0 
în 1947. In. 1953, Alexandr Anufriev 
a parcurs distanța în 13:58,8. La 
ciclism, recordul U.R.S.S. în proba 
de 1000 m. lansat a coborît de la 
1:13,7 (1917) la 1:10,2, performanță 
care constituie un nou record al 
lumii, stabilit anul acesta de Ros
tislav' Vargașkin.

Un succes strălucit a repurtat a- 
tleiul Iurii Lituev, care a stabilit 
un nou record mondial în cursa de 
400 m. garduri, cu timpul de 50,4 
sec. Vechiul' record al lumii pe a- 
ceastă distanță fusese realizat cu 
mulți ani în urmă și părea specia-

Doi sportivi sovietici, doi campioni mondiali: patinatorii Boris 
Șilkov și Lidia Selihova.

liștilor cel mai greu de întrecut
La triplu salt, Leonid Scerbakov 

a întrecut rezultatul campionului 
olimpic, brazilianul Da Silva, să
rind 16,23.

Rezultate minunate a reușit tânăra 
sportivă Galina Zibina, care, în 
1953, a stabilit recordul mondial 
la aruncarea greutății: 16,20 m. 
Deosebit de \ aloros este și recor
dul pe 800 m. al Ninei Otkalenko— 
2:07,3. Cu vreo 30 de ani în urrhă, 
acest rezultat era foarte bun chiar 
și pentru bărbați. Nadejda Koneae- 
va a aruncat sulița ca nimeni in 
lume. Rezultatul obținut de ea este 
de 55,11 m. Excepțional este consi
derat și recordul mondial la arun
carea discului (57,04 m.) stabilit 
de Nina Dumbadze. Populara spor
tivă sovietică Alexandra Ciudina 
este deținătoarea recordului. mon
dial la săritura îți înălțime cu o 
performanță de 1,73 m.

Sînt bine cunoscute numele unor 
șahiști ca Mihail Botvinik, campion 
al lumii. Smîslov, Keres, Bronstein, 
Kotov și mulți alți mari maeștri 
sovietici. Titlul de campioană a 
lumii printre femei îl deține Elisa- 
beta Btkova.

Luptătorii Mekokișvili, Englas, 
Terean, Șatvorean, Kartozia, Gure- 
vici, Balavadze, halterofilii Udodov, 
Saksonov, Porobiov sîr?t campioni 
ai lumii.

Succese strălucite au rețurtat 
patinatorii și patinatoarele care 
dețin 4 recorduri mondiale din cele 
7 oficial înregistrate, în grupa 
masculină, și 5 din 6 în cea femi
nină.

Realizările sportivilor sovietici în 
lupta pentru ridicarea măiestriei pot 
fi ‘apreciate după creșterea necon
tenită a sportivilor clasificați. 
La 1 ianuarie 1954 existau în U- 
niunea Sovietică 5500 maeștri ai 
sportului. Acum, numărul lor este 
însă și mai mare. A crescut simți
tor numărul sportivilor de categoria 
1-a și a Il-a. Cel mai mare număr 
de maeștri ai. sportului a fost rea
lizat de asociațiile sportive sindi
cale, peste 2300. 1200 maeștri ai
sportului numără asociația „Dina
mo” și tot atâția Armata Sovietică. 
In cadrul asociației ,.Spartak" e

xistă peste 500 maeștri ai sportu
lui. Caracteristic ește faptul că, in 
ultimii ani, numărul maeștrilor spor
tului a fost completat cu foarte 
mulți tineri.

Legăturile internaționale 
ale sportivilor sovietici

Participând la numeroase între
ceri internaționale, sportivii sovie
tici lărgesc și întăresc an de an 
legăturile lor internaționale, demon
strează dorința fierbinte a oame
nilor sovietici de a trai iu pace și 
prietenie cu celelalte popoare.

In anul 1950 Uniunea Sovietică 
a fost vizitată de 21 delegații spor
tive cu 435 oameni. Peste graniță 
au plecat 2^ delegații spor
tive .sovietice cuprinzînd 500 
oameni. In anul 1953 Uniu
nea Sovietică a fost vizitată 
de 64 delegații sportive din dife
rite țări ale lumii, iar .dincolo de 
granițele U.R.S.S. au evoluat 68 
delegații de sportivi sovietici. Amil 
acesta, numărul întrecerilor inter
naționale la care vor lua parte 
sportivii sovietici atinge cifra de 
200.

Sportivii sovietici sînt afiliați la 
24 federații internaționale, unde, 
alături de reprezentanții țărilor de 
democrație populară, luptă pentru 
democratizarea acestor organizații, 
împotriva conservatorismului repre
zentanților unor țări capitaliste.

Anul acesta a început sub sem
nul unor evoluții strălucite ale 
sportivilor sovietici în arena inter
națională. In orașul japonez S ip- 
poro, unde au avut loc campiona
tele mondiale de patinaj, sportivii 
sovietici au repurtat un adevărat 
triumf, ocupând primeje 3 locuri. 
Victoria a revenit lui Boris Șilkov. 
El a fost primul și la campionatele 
europene desfășurate Ia Davos. 
Un succes asemănător au repurtat 
și patinatoarele la campionatul lu
mii, desfășurat în orașul suedez 
Estersund. Admirabil' au concurat 
schiorii Vladimir Kuzin a devenit 
campion al lumii în cursele de 30 
și 50 km. Lubovi Kozîreva în cea 
de R) km. Echipa feminină sovie
tică a ocupat primul loc în ștafeta 
de 3x5 km. iar echipa masculină 
locul 2 în cea de 4xi0 km. Succe
sele de iarnă ale sportivilor sovie
tici au lost încununate de admira
bila victorie a hocheiștilor la cam
pionatele lumii.

De cirînd, la Roma, gimnaștii 
au cucerit campionatul mondial, 
iar la Londra, în cadrul regatei de 
la Henley, canotorii sovietici au 
demonstrat din nou că sînt cei mai 
buni.

★
Alături de întreg poporul, sporti

vii sovietici merg în avantgardr 
luptătorilor pentru race. Muncind 
cu abnegație în fabrici și uzine, în 
mine și pe cîmpiile colhoznice, in 
stațiuni de mașini și tractoare și 
laboratoare științifice, sportivii ian 
o parte activă la construcția societă
ții comuniste.

Evoluînd în întreceri internațio
nale sportivii sovietici duc din
colo de granițele patriei ideile pă
cii și prieteniei dintre popoare.

Sărbătorind tradiționala lor zi, 
sportivii sovietici își fac bilanțul 
realizărilor, plini de hotărîrea de 
a rnrmrta noi succese pentru glo'i.i 
pat. iei lor iubite.
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A început turneul de șah 
de la Bușteni

BUȘTENI (prin telefon). Ince- 
pînd de ieri, șahiștii fruntași ai 
tării noastre iau parte la o nouă 
și importantă competiție internă. 
Este vorba de turneul de la Buș
teni, care reunește o serie de 
candidați și maeștri dintre 
cei mai puternici. In fața ta
belei de șah își vor disputa întî- 
ietatea, alături de foștii campioni 
al țării V. Ciocîltea, G. Aiexan- 
drescu, P. Seimeanu și de fruntașii 
turneelor finale ale campionatelor 
R.P.R. Em. Reicher, M. Radules
cu, o serie de tineri care s-au 
impus tn utimul timp și mai 
cu seamă- la campionatul R.P.R. 
de anul trecut. Ne referim la can-

didații de maeștri P. Voicplscu, 
D. Drimer, B. Soos, E. Crețules- 
cu, C. Botez.

Fără îndoială că, exceptînd ab
sența de la start a campionului 
nostru, maestrul Ion Bălanei, 
turneul de la Bușteni edte de for
ța unei finale de campionat na
țional.

Ieri, în sala de festivități a șco
lii elementare nr. 2 s-a desfășurat 
prima rundă. Iată rezultatele:^

Voiculescu-Crețulescu 1-0; Rădu- 
lescu-Botez 1-0; Ciocîltea-Troianescu 
într.- Reicher-Alexandrescu într.; 
celelalte partide au fost amînate

VICTOR ZBARCEA 
corespondent

Echipa de șah a Uniunii Sovietice 
s-a inapoiat la Moscova

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: ,

La 14 iulie, s-a înapoiat la Mos
cova -echipa de șah a Uniunii So
vietice care a întreprins un lung 
turneu peste hotare. Șahiștii sovie

tici au susținut întîlniri în S.U.A., 
Canada. Anglia și Suedia.

In toate aceste întîlniri ei au 
obținut victorii strălucite, demonș- 
trînd încă odată măiestria școlii 
șahiste sovietice.

Echipele de natație ale R. P. Ungare 
învingătoare in Olanda

Simbătă și duminică s-a desfă
șurat în orașul Arnhem (Olanda) 
dubla întîlnire de natație dintre 
echipele masculine și feminine ale 
R. P. Ungare și Olandei. Victoria 
a revenit echipelor maghiare cu 
scorul de 110—72. lată cele mai 
bune rezultate înregistrate cu a- 
cest prilej :

BARBAT1 100 m. liber — Ka- 
das (R.P.U.) 58,7, DomȘtor (R.P.U.) 
59,5; 200 m. tluture — Fejer '
(R.P.U.) 2:35,3 Tumpek (R.P.U.) 
2:37; 400 ni liber — Nyeki
(R.P.U.) 4:46.3. Zaborszki (R.P.U.) 
4:49; 200 tn. bras — Utassy
(R.P.U.) 2:41.6, Gekering (Olan- 
daT 2:46,4; 1500 m. Csordas

(R.P.U.) 19:21,4 — Zaborszki
(R.P.U.) 20:01,1.

FEMEI : 100 m. liber — Szoke 
(R.P.U.) 1:05,6 — Temes (R.P.U.) 
1:07,0, Wielma (Olanda) 1:08; 
100 m. fluture — Litomercki 
(R.P.U.) 1:20,2, Garitsen (Olanda) 
1:21,9; 100 tn. spate: Wielma
(Olanda) 1:15.8; 200 m. bras:
Bruins (Olanda) 2:58,8 — Killer- 
mann (R.P.U.) 2:58,9; 400 m.
liber: Balkenede (Olanda) 5:19,1.

In cadrul întîlnirii s-au desfășu
rat și două meciuri de polo. In 
primul meci, reprezentativele R. P. 
Ungare și Olandei au terminat ia 
egalitate, 2-2 (2-0), iar în al doi
lea echipa R. P. Ungară a sur
clasat echipa Olandei cu 8-2 (4-0).

Mîine la Ploești
Flacăra Ploești intilnește Haladas Seghedin

Cel de-al doilea meci al echipei 
de fotbal Haladas din Seghedin 
din cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în țara noastră se dis
pută mîine după amiază la Plo
ești. Puternica echipă maghiară 
va întilni echipa locală Flacăra, 
una din fruntașele fotbalului nos
tru. Intîlnirea dintre aceste două 
echipe a stîrnit un interes deose
bit în localitate, unde s-au făcut 
pregătiri organizatorice speciale.

Echipa Flacăra s-a pregătit sub 
conducerea antrenorului Iile Oană.

Joi, Flacăra Ploești a susținut un 
meci de verificare cu echipa Fla
căra Teleajen, în cadrul căruia 
pioeștenii au arătat o deosebită 
dispoziție de joc.

Lotul din care se va alcătui e- 
chipa pentru partida de mîine este 
următorul:

Portari: Maroși, Roman.
Fundași: Pahortțu, Androvicl,

Petrescu, Topșa.
Mijlocași: Ritter, Garbelottl,

Cosmoc.
Atacanți: Gîrleanu, Ștefănescu,

Fătu. Trutcă, Aa Covaci. Drăgan, 
Anatol, Avasilichioaet, Motronea.

Jocul va fi condus de arbitrul 
Andrei Boloni din orașul Stalin 
și va începe la orele 18.

Intîlnirea internațională de fot
bal Flacăra Ploești—Haladas Se
ghedin va fi precedată de un bogat 
program, se vor întilni echipele de 
handbal masculin Flacăra Ploești 
și Știința Timișoara, două echipe 
locale de pitici (fotbal), se vor 
desfășura întreceri atletice și se 
va disputa o cursă ciclistă de ur
mărire.

1
Moi performante de valoare ale atleților sovietici
Un important concurs de atle

tism a avut loc recent la 
Kiev. După cum se știe, cu a- 

cest prilej atletul sovietic V. 
Kuznețov a stabilit un nou re
cord unional și european de 
decatlon, reușind 7292 puncte 
după noua tabelă internaționa
lă. Acesta este și cel mai bun 
rezultat mondial al sezonului.

Dar, în concursul de la Kiev 
au mai fost înregistrate nume
roase performanțe valoroase. 
Mărșăluitorul A. Egorov a rea
lizat un nou record unional în 
cursa de 10 km., marș. Timpul 
său, 43:19,8, constituie prima 
performanță_ mondială a sezo
nului. Iată alte rezultate: 100 
m. femei: Itki’na 11,9 sec., Ka 
zanțeva 12,0 sec., Koșeleva 12,1 
sec.: 100 m. bărbați: Sanadze 
10,6 sec.; 800 m. bărbați: 
Agheev 1:50,4, Suhanov 1:51,0; 
800 m. femei: Lîsenko 2:12,0 
Barahovici 2:13,0; 1500 ' m.:
Okorokov 3:51,4; înălțime băr
bați: B. Stepanov 1,98 nj., Sit- 
kin 1,95 m.; lungime femei: Vi
nogradova 5,93, m.; 80 tn. gar-

V. Kuznețov, noul recordman 
european la decatlon.

duri: Gurvici 11,2 sec., Lobînțe- 
va 11,3 sec., Trofimova 11,4 sec., 
Martînenko 11,5 sec.; suliță băr
bați: Jucikov 70,30 m., Korotaev 
68,81 m.; suliță femei: Kone- 
aeva 50,32 m.
• La Minsk, tînărul atlet V. 

Ivanov a stabilit un nou re
cord al R.S.S. Bieloruse, reu
șind la triplu salt o performan
ță de 15,10 m.

Cei mai buni jucători de fotbal 
din cadrul campionatului mondial

De curînd, ziarul francez „L’E- 
quipe“ a alcătuit o echipă formată 
din cei mai buni jucători care au 
evoluat în cadrul campionatului 
mondial de fotbal. De remarcat că 
în această echipă figurează nu mai 
puțin de 6 jucători maghiari. După 
ziarul francez, echipa are următoa
rea componență : Grosics (R.P.U.), 
— Andrade (Uruguay), Liebrich 
(Germania Occidentală), Giaco- 
mazzi (Italia), — Bozsik (R.P.U.), 
Martinez (Uruguay), — Julinho 
(Brazilia), Kocsis, Hidekguti, Pus
kas, Czibor (R.P.U.).

Un- mare turneu 
internațional de fotbal 

in R. P. Bulgaria
Cu prilejul celei de a 10-a ani

versări a eliberării Bulgariei, între 
9 și 23 septembrie va avea loc la 
Sofia un mare turneu internațional 
de fotbal la care au fost invitate 
numeroase echipe. Pină acum și-au 
anunțat participarea echipa C.C.A. 
București, U.D.A. Praga, Honved 
Budapesta, precum și echipe frun
tașe din campionatul de fotbal al 
R. P. Albania și R. P. Polonă.

Campionatul de fotbal 
al U.R.S.S.

GORKI 16 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 15 iulie, s-a disputat pe sta
dionul din localitate jocul de fot
bal din cadrul campionatului unio
nal între echipele „Torpedo” Gorki 
și Ț.D.S.A.

Fotbaliștii de la „Torpedo” au 
obținut victoria cu scorul de 2-1.

Campionatele europene 
de patinaj artistic

Campionatele euiopene de pati
naj artistic pe anul 1955 vor avea 
loc la Budapesta. în cursul lunii 
ianuarie.

Handbaliștii din R. D. Germană 
învingători in intîlnirea 

cu R. Cehoslovacă
Recent a avut loc in orașul 

GotWvaldov (R. Cehoslovacă) în- 
tîlnirea internațională de handbal 
dintre reprezentativele R. D. Ger
mane și R. Cehoslovace. Victoria 
a revenit handbaliștilor germani 
cu scorul de 12-9 (8-5).

Fotbaliștii sovietici vor susține 

meciuri în Austria
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Răspunzînd invitației organiza

țiilor sportive austriace, la 16 iulie 
a plecat în Austria echipa de fot
bal ,,Dinamo” Moscova. Fotbaliștii 
sovietici vor susține cîteva întîlniri 
amicale cu cele mai bune echipe 
austriace.

Cu 41,107 Km. pe oră
MOSCOVA, (Agerpres). TASS 

transmite:
Echipa selecționată feminină de 

ciclism a R.S.F.S.R. a stabilit un 
nou record unional la probele de 
șosea, parcurgînd 25 km. în

36’29”4/10. Timpul înregistrat îm
bunătățește recordul unional ante
rior cu 2’19”6/10. Selecționata 
compusă din Tamara Novikova, 
Valentina Iurkina, Maria Tarano
va și Nina Sadovaia a realizat o 
medie de 41,107 km. pe oră.

Un nou record mondial al atleților maghiari

Voleibaliștii din R. P. Chineză in U. R. S. S.

BUDAPESTA (Agerpres). —. 
După cum anunță Agenția MTI Ia 
14 iulie pe pista Stadionului Popu
lar din Budapesta o echipă de at
leți ai asociației Honved (Tabori, 
Makos, Rozsavolgyi și Iharos) a fă
cut o tentativă de doborîre a recordu

lui mondial la ștafeta 4x1500 m. 
Tentativa a fost încununată de 
succes. Cei 4 atleți au realizat 
timpul de 15’21”2/10, corectînd cu 
6 secunde recordul mondial ante
rior care fusese stabilit de echi
pa Angliei la 23 septembrie 1953.

RIGA 16 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Capitala Letoniei a găzduit timp 
de 10 zile o echipă masculină și o 
echipă feminină de voleibaliști din 
Republica Populară Chineză. Me
ciurile lor cu voleibaliștii din Le

tonia s-au desfășurat într-o atmos
feră amicală.

La 16 iulie, voleibaliștii chinezi 
au plecat pe calea aerului la 
Moscova. Ei au fost însoțiți pe 
aeroport de reprezentanți ai cercu
rilor sportive din Riga.

Galina Rudko a primit titlul 
de maestră emerită a sportului

PREGĂTIRI IN VEDEREA JOCURILOR MONDIALE UNIVERSITARE DE VARA
• După cum se știe, la Jocurile 
mdiale Universitare de Vară 

vor avea loc întreceri în 14 dis
cipline sportive. Organizația stu
denților austriac! a comunicat că 
va fi reprezentată de o 
volei, una de ciclism, 
un lot de boxeri.

Comitetul tineretului 
nar din R. P. Mongolă 
cat că va participa cu 
echipe sportive.

In R. Cehoslovacă se 
se pregătiri în vederea acestor 
serbări, la care vor participa a- 
proape 200 de sportivi.

Din Liban se anunță un lot al
cătuit din 61 de persoane. Printre 
aceștia se numără 6 jucători de 
tenis de masă, 2 luptători, 15 bas- 
chetbaliști. 5 jucători de tenis, 2 
echipe de volei, 16 fotbaliști, 2 
halterofili și 3 conducători.

Din Luxemburg vor participa 
numeroși atleți printre care 
numără și cunoscutul atlet 
ale cărui rezultate la 1500 
în jurul lui 3:50.0.

Sportivii din Israel vor 
prezentați de 14 baschetbaliști, 4 
atleți și 2 scrimeri.

Vor mai lua parte boxeri din

echipă de 
precum și

revoluțio- 
a comuni- 
numeroase

fac inten-

se
Muller, 
m. sînt

fi re-

lrlandp, cicliști din Suedia și o 
echipă de fotbal din Scoția.

Lotul sportivilor indonezieni cu
prinde 12 persoane, printre care 
și 4 femei.

• Comitetul de organizare se 
preocupă în mod intens pentru a 
asigura cele mai bune condiții de 
cazare tuturor sportivilor din ță
rile participante. De pe acum au 
fost fixate locurile de cazare pen
tru delegațiile sportive, iar In ve
derea unei alimentații cît mai ra
ționale, comitetul de organizare a 
recrutat un număr însemnat de 
specialiști.

• Comitetul de organizare se 
îngrijește pentru asigurarea ceîor 
mai bune condiții tehnice de con
curs. In vecinătatea stadionului 
popular a fost amenajat un teren 
de fotbal (110X55) și un teren 
de atletism. După cum se știe. în
trecerile la gimnastică vor avea 
Ioc pe stadionul din CsepeL A- 
ceste competiții se vor desfășura 
în nocturnă și. în acest scop, sta-

'nul a fost înzestrat cu’ un nu- 
•măr de 72 reflectoare. Competiți
ile de box vor avea loc tot în noc
turnă, pe stadionul popular din 
Budapesta. Pentru ca lumina pu-

ternică a reflectoarelor să nu stîn- 
jenească atît pe spectatori cît și 
pe boxeri, tehnicienii maghiari lu
crează în prezent la amenajarea 
unor tuburi 'speciale de neon care 
vor da o lumină suficient de pu
ternică, dar, în același timp, odih
nitoare.

• Deschiderea festivă a Jocuri
lor va avea loc la 31 iulie, pe sta
dionul popular din Budapesta. La 
ora 16, la semnalul celor 56 de 
trompeți, va începe festivitatea. 
Cuvîntul de deschidere va fi rostit 
de președintele comitetului de or
ganizare al J.M.U., după care va 
urma defilarea tuturor delegați
ilor participante. In fruntea lor 

vor fi peste 100 de stegari. In în
cheierea programului va avea loc 
primul joc de 
turneului.

® închiderea 
va avea loc Ia 
stadionul popular din Budapesta. 
Programul va fi deschis de o mă
reață ^demonstrație de gimnastică 
ritmică executată de 2500 sportivi 
maghiari, după care va avea loc 
finala turneului internațional de 
fotbal.

MOSCOVA. 16 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Comitetul fpentru cultură fizică 
și sport de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a decernat 
titlul de maestră emerită a sportu
lui tinerei sportive Gakna Rudko, 
care a cucerit recent, la Roma, 
titlul de campioană mondială ab
solută la gimnastică.

Galina Rudko este în vîrstă de 
23 de ani și practică gimnastica de 
6 ani. Ea a început să se ocupe cu 
sportul încă de pe vremea cînd era 
eleva, participînd la concursuri de 
atletism și volei. Sportul său pre
ferat era însă gimnastica. In anul 
1951, după ce a absolvit școala

medie, s-a înscris la Institutul pe
dagogic din Moscova. In același 
timp ea și-a continuat și antrena
mentul. perfecționîndu-și măiestria 
sportivă. Galina Rudko a luat par. 
te la multe competiții unionale, iar 
anul trecut a cîștigat medalia de 
aur la Festivalul Mondial al Tine
retului și Studenților de la Bucu
rești.

Titlul de maestru emerit al spor
tului a fost acordat pînă acum și 
altor gimnaști. Aceștia sînt Maria 
Gorohovskaia, campioană olimpică, 
Galina Urbanovici, de mai multe 
ori campioană a U.R.S.S., Viktor 
Ciukarin și Valentin Muratov, cam
pioni mondiali absoluți.

Un nou record european Ia săritura in înălțime

Redacția șl Administrația, București, str. Const Miile Nr H, telefon 
la oficiile poștale

fotbal din cadrul

festivă a Jocurilor
8 august, tot pe

In cadrul întîlnirii internaționale 
de atletism Suedia — Franța, care 
a avut loc miercuri și joi la G6- 
teborg (Suedia), tînărul atlet sue
dez B. Nilsson a corectat vechiul 
record european pe care-1 realiza
se cu o șăptămînă înainte la Halm- 
sțadț (2,0’5 m.). B. Nilsson a în
cepui să ^sară Ja 2,02 m. Âpoi, el 
a trecut stâchela ridicată la 
2,05 m. și 2,08 în. înălțime. După 
aceasta, ștacheta a fost ridicată ja 
2,10 m. și atletul suedez a tre
cut-o de asemenea.

Performanța de 2,10 m. consti
tuie un nou record european la 
proba de săritură în înălțime.

Nilsson a mai încercat apoi să 
treacă și înălțimea de 2.13 m., 
ceea ce ar fi constitut un nou re
cord mondial, dar tentativele sale 
au rămas fără rezultat.

Alte rezultate înregistrate în ca
dru] acestui meci; 100 . m, plat: 
Carlsson (Suedia)’ IO”9/TO; 200 
fh. plat: Carlsson (SuedTăȚ 
21 ”9/10; 110 m. gardurn Dorii 
(Franța) 14”8/10; 400 m. garduri: 
Cury (Franța) 52”4/10; greutate: 

■fr'ijșson (Suedia) 16,07 m.; triplu 
salt: Norman (Suedia) 14,81 nț.; 
10.000 an. plat: Mimoun (Franța) 
30’12”8/10?
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