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(J URTTND în suflet dragoste 
- și nemărginita recunoștință 
htru Uniunea Sovietică și față 

glorioasele sale armate, care 
au adus eliberarea, poporul nos- 
muncitor va sărbători în cu- 

d împlinirea unui deceniu de 
ncă și de luptă pentru făurirea 
hi societăți noi, a unei vieți noi, 
ere și îmbelșugate.
n fabricile, minele, uzinele și 
itierele noastre, în întreprinderi 
pe mănoasele ogoare, pretutin- 
(i, pe cuprinsul patriei, clocotul 
meii răzbate departe, tot mai 
țernic, mai nestăvilit. Răspun- 
d cu entuziasm chemărilor la 
tecere lansate în cinstea zilei de 

August, oamenii muncii în- 
nâ măreței sărbători noi și mi
rate realizări.
,u firească bucurie aflăm din 
ele și sutele de corespondențe 
uite la redacție că și sportivii 
tri obțin nenumărate succese in 
ducție pe care le închină cu 
g zilei de 23 August. Sportivii 
nelor „1 Mai”, din Ploești, de 
mina Petrila, de la Grivița Ro

și uzina „23 August” din Ca- 
ilă, de la „Carbochiin” Cluj, 
sif Rangheț” Arad, „Simo 

fiza” Tg. Mureș se numără prin- 
" fruntașii întrecerii socialiste; 
fiecare zi, în dreptul numelui 
ăruia dintre ei săgețile grali- 
>r de producție urcă mereu.
fu aceeași dragoste închină spor- 
i patriei noastre aces'tei muri 
bători naționale și frumoasele 
orii pe care le obțin pe sta- 
ane.
mimați de dorința puternică de 
ntîmpina ziua de 23 August cu 
pese care să dovedească uria- 
progres al sportului nostru de 

formanță în «anii regimului de- 
rat-popular, sportivii fruntași 
obținut, de curînd, succese din 

mai frumoase, printre care 
»uie amintite, la loc de cinste, 
oriile atleților și atletelor noa- 

in întilnirea prietenească cu 
ezentativele Elveției, excelen- 

comportare a gimnastelor noas- 
la campionatele mondiale de la 
na ca și victoria categorică ob- 
ită de trăgătorii noștri fruntași 
întilnirea cu echipa reprezen- 
vă a Franței.
tar această dorință fierbinte de 
itimpiria ziua de 23 August cu 
mai multe realizări pe tărîm 
tiv n-o întilnești numai în rin- 

ile sportivilor fruntași, ci în 
are colectiv sportiv, în masele 
i ale sportivilor din întreaga

a Cluj, Iași, Miercurea Ciuc, 
u, etc. au fost organizate com- 
ții închinate zilei de 23 August, 
Colectivul sportiv Tehnometal- 
ișoara angajamentele privitoare 
ntroducerea gospodăririi chib- 

te Ia baza sportivă pentru sec- 
de volei, baschet, tenis și box, 

,i angajamentele luate în legă- 
■cu înființarea secțiilor de na- 

e, sporturi nautice și volei fe
lii, au și început să prindă via- 
Noile și frumoasele realizări 
nute de colectivele sportive să- 

, i din comunele Lespezi, Miros- 
ști, Cornești (raionul Pașcani), 
iionul amenajat de curînd la 

■ 'iwi, entuziasmul cu care se 
tcește pentru terminarea ulti- 

»r lucrări la bazinul de înot 
Sibiu etc. sînt, de asemenea, 

va exemple care vorbesc lim- 
S despre dragostea cu care spor- 

colectivelor noastre se pregă- 
să întîmpine a zecea aniver- 
a eliberării țării noastre.

n avînt tot mai mare a începui 
ia în aceste zile și munca des

fășurată pe linia complexului 
G.M.A. La Reșița exemplul celor 
14 fotbaliști de la Metalul I, care 
au cucerit insigna G.M.A. gradul 
II, i-a însuflețit și pe handbaliștii 
echipei de categoria A, care și-au 
și trecut cite 2 norme, angajîndu- 
se ca pînă la 23 August să devină 
și ei purtători ai insignei de gra
dul II. Din Roman primim știrea 
că 291 de sportivi de la sate au 
obținut insigna, de la Sibiu că nu
mărul purtătorilor de insignă 
G.M.A. sau F.G.M.A. la școala me
talurgică nr. 2 a crescut cu 384 și, 
de asemenea, din zeci de orașe și 
sate primim vești în care cores
pondenții noștri ne scriu despre 
numeroasele realizări obținute în 
activitatea din cadrul complexu
lui G.M.A.

O inițiativă lăudabilă a luat șl 
colectivul sportiv Progresul I.T.B. 
din București care a chemat Ia în
trecere, în cinstea zilei de 23 Au
gust, toate colectivele din raionul 
„1 Mai” pentru următoarele obiec
tive: creșterea numărului de pur
tători ai insignei G.M.A. gradul I 
și II, sporirea numărului de spor
tivi clasificați, amenajarea de baze 
sportive prin resurse locale și mă
rirea numărului de membri de co
lectiv.

Toate aceste realizări sînt, desi
gur, numai un început și la 23 
August sportivii noștri vor ra
porta mult mai multe și mai fru- 
moa -i succese.

Sportivi și activiști sportivi ! In- 
tîtnpinarea acestei mărețe zile cu 
cit mai multe realizări sportive 
este o datorie și o cinste pentru 
fiecare dintre voi!

Invățînd necontenit din glorioa
sa experiență a sportului sovietic, 
sportivii noștri fruntași trebuie 
să-și sporească eforturile pentru 
ca, în zilele ce ne mai despart de 
marea sărbătoare, să înregistreze 
performanțe tot mai valoroase, să 
dea patriei noi recorduri.

De asemenea, sutelor de mii de 
sportivi din colective și cercuri 
sportive le revine sarcina de cin
ste de a-și încorda forțele pentru 
îndeplinirea importantelor lor o- 
biective, de a participa din plin la 
întreaga noastră viață sportivă.

Sportivi și activiști sportivi de 
la orașe și sate ! Să întâmpinăm 
marea sărbătoare cu noi baze 
sportive amenajate prin mijloace 
locale, să facem să crească numă
rul purtătorilor insignei G.M.A. 
și al sportivilor clasificați, prin 
buna pregătire a sportivilor parti
cipant! la etapele superioare ale 
Spartachiadei sindicale și sătești, 
a campionatului de poliatlon 
G.M.A. și a celor c: vor purta șta
feta închinată zilei de 23 August!

Este de mare importanță organi
zarea în orașele și satele noastre 
a numeroase competiții la cit mai 
multe discipline sportive, prilej 
pentru întărirea muncii de instruire 
sportivă. Tot atît de importantă în 
această perioadă este și întărirea 
muncii de propagandă și agitație 
precum și a muncii organizatorice.

Muncind cp dragoste și cu entu
ziasm vom face ca darurile noas
tre, ale sportivilor, să fie demne 
de a sta alături de frumoasele da
ruri cu care oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul patriei vor întîm- 
pina ziua de 23 August, la împlini
rea a zece ani de cind, eliberat de 
sub jugul fascismului de către 
glorioasele armate sovietice, po
porul nostru, condus de partidul 
nostru drag, a pășit cu încredere 
pe drumul construirii socialismu
lui, pe drumul făuririi unei vieți 
noi.

Zilnic sosesc la redacția noas
tră zeci de scrisori care ne vor
besc despre manifestațiile sporti
ve organizate pe întreg cuprinsul 
țării, în cinstea aniversării; a> 10 
ani de la eliberarea patriei noas
tre de către glorioasa armată 
sovietică.

• Așa de pildă tov. Meca, preșe
dintele consiliului sportiv regio
nal al asociației Recolta, regiunea 
București, ne anunță că activiștii 
consiliului au organizat competi
ții la următoarele discipline spor
tive : fotbal, volei, înot și tir, la 
care vor participa numeroase co
lective ale asociației Recolta.

• Colectivele sportive din Orăș- 
tie, în colaborare cu Comitetul 
C.F.S. raional, organizează un 
concurs de înot, rezervat juniori
lor, care se va desfășura la bazi
nul de la Geoagiu, cu participa
rea juniorilor din întregul raion. 
De asemenea, se vor mai desfă
șura concursuri de tir, volei, po
pice și fotbal.

Cei pe care-î cunoașteți de pe terenul de fotbal...
VOINȚA BUCUREȘTI.— Vmda, 

Boceanu — Nedelcu, Stefănesca 
Stancu, Cojocaru, Dascălii — 
Maior, Țircovnicu, Bodo, Copil, 
Ghiben, Boian, Ene, Cjigorșescu, 
Covaci, Virgil Florea...

Cu toate că de la prima vedere 
i-ați recunoscut pe componenții lo
tului echipei Voința București, 

.deci ai iotului reprezentativ de 
juniori al țării noastre, în rîndu- 
rile care urmează nu vom face 
cronica unui meci susținut de 11 
dintre ei. Vom vorbi despre alt
ceva, . vom descrie o frîntură din 
viața lor, nu cea de pe stadion pe 
care o cunoașteți aproape toți, ci 
aceea pe care o trăiesc, la strung, 
pe băncile școlii sau la Universi
tate, în bibliotecă sau între ai 
lor. Căci toți acești băietani pu
ternici, vioi, veseli, care știu să 
lupte atît de minunat din toate 
puterile lor de-a lungul a 90 
minute, să stîrnească admirația 
și aplauzele noastre, dincolo 
de stadion sînt ceea ce trebuie 
să fie tinerii zilelor noastre, mun
citori și sîrguincioși, silitori, gata 
să învețe ceva nou.

Sergiu Vaida, portarul echipei, 
care ne uimește prin săriturile lui, 
este student la facultatea de isto
rie din București. El a terminat 
tocmai anul II obținînd note din- 
tre cele mai bune fiind și premiat 
pentru sîrguința lui. Nu de puține 
ori la sfîrșitul acestui an univer
sitar coechipierii l-au văzut cer
cetând un tratat de istorie an
tică, chiar cu citeva minute înainte 
ca arbitrul să cheme echipa pe 
teren.

Celălalt portar al echipei, Bocea
nu, este un harnic lăcătuș ajustor 
l.i „Eleetro-bobinaj”. El a învățat

In concursul internațional de atletism de la Oslo 
Csermak l-a invins pe Strandli

Miercuri și joi s-a desfășurat la 
Oslo un mare concurs internațional 
de atletism, la care au participat 
atleți din țările nordice, R. P. Un
gară, R. Cehoslovacă și Danemar
ca.

Zecile de mii de spectatori pre- 
zenți pe stadionul Bisley au aplau
dat frumoasa comportare a atle
ților maghiari. Cea mai disputată 
probă a fost aceea de aruncare a 
ciocanului, unde s-au întîlnit re
cordmanul mondial Sverre Stran
dli (Norvegia), campionul olimpic 
losif Csermak, (R.P. Ungară) pre

• Tot în cinstea zilei de 23 Au
gust, un număr de peste GO de 
elevi ai Școlii Medii Agricole din 
Orăștie și-au trecut toate normele 
pentru obținerea insignei F.G.M.A. 
și G.M.A., urmînd să se prezinte 
acum la examenul de control.

GH. BALOGH 
corespondent

• Comitetul C.F.S. raional Re
șița, cu sprijinul comitetului oră
șenesc U.T.M. va organiza o fru
moasă competiție sportivă, dotată 
cu „Cupa 23 August" la urmă
toarele discipline: fotbal, volei, 
baschet, popice, atletism și nata- 
ție.

La această competiție vor par
ticipa colectivele: Metalul, Rezer
vele de muncă, Flacăra, Construc
torul, Dinamo, Recolta, Știința și 
Flamura, roșie.

De asemenea, vor fi organizate 
și concursuri de tenis de masă, 
tenis de cîmp și motociclism, iar 

meseria cu ani în urmă alături de 
tatăl său care este laminator la 
Reșița. Astăzi, cu aceeași hărni
cie cu care ne-am obișnuit să-l 
vedem culegînd mingile de pe te
ren, muncește în inireprinderea 
din București.

Tot la „Eleetro-bobinaj” lu
crează și Ladislau Bodo și Nîco- 
lae Georgescu, cel dintîi mijlocaș, 
cel de al doilea inter. Nu se poate 
să nu vi-i amintiți: Bodo blond, 
veșnic surîzător, Georgescu bine 
legat, neobosit. Bodo, cel care 
luptă cu atîta ardoare, Georgescu 
cel pe care l-ați aplaudat pentru 
golul înscris în meciul cu echipa 
de juniori a R.P. Polone. Amîndoi 
sînt strungari. Bodo a venit de la 
Oradea, unde tatăl său e șofer. 
La început, a muncit acolo la în
treprinderea ..înfrățirea". I-a plă
cut de mic meseria asta de strun
gar. Georgescu e din Cîmpina și 
de cite ori ai să pomenești numele 
lui acolo, în orășelul de pe Valea 
Prahovei, oamenii vor da din cap 
și vor spune:

— Da, da, băiatul lui Tănase 
Georgescu, cazangiul, fruntașul în 
producție.

Acești doi feciori veniți la Bu
curești țin drum drept după pilda 
părinților lor. Muncesc cu o sîr- 
guință neîntrecută, obținînd ne
contenite succese. Maistrul Vasile 
Ospătaru nu mai prididește cu 
cuvintele de laudă, atunci cînd e 
vorba de Bodo. Dar tot el e acela 
care-1 mustră cînd îl vede jucînd 
mai slab alături de tovarășii săi 
de echipă.

La începutul acestui an Bodo 
a fost ales de coechipierii săi ga 
secretar al organizației U.T.M. a 
echipei. Echipa aceasta este com

cum și recordmanul R. Ceho
slovace Miroslav Maca. Lupta 
pentru primul loc s-a dat între 
Strandli și Csermak. Atletul nor
vegian a reușit din prima încer
care 58,96 m., performanță care 
nu a fost întrecută de Csermak în 
primele cinci aruncări. Deabia în 
cea de a șasea aruncare, atletul 
maghiar a reușit să arunce cioca
nul la 60,46 m., performanță care 
i-a adus primul loc în clasament. 
Pe locul, al doilea s-a clasat Stran
dli (58 96 m.) urmat de Maca cu 
55.00 in.

Rezultate excepționale au fost 

copiii se vor întrece în concursuri 
de trotinete și triciclete.

RADU ZENO 
corespondent

• In raionul Sebeș, întrecerile 
în cinstea zilei de 23 August au 
și început să se desfășoare. Comi
sia de auto moto de pe lîngă coi 
mitetul raional C.F.S. lucrînd în 
colaborare cu colectivul sportiv 
Dinamo, comisia de auto moto da 
pe lîngă comitetul raional C.F.S. 
a organizat, duminică 18 itilie, 
un concurs de moto-cros, primul 
de acest gen în localitate. Au par
ticipat motocicliști din Deva, Al- 
ba-Iulia și Sebeș. Traseul, care 
a fost foarte dificil, a scos în e- 
vidență buna pregătire a alergă
torilor.

In după amiaza aceleiași zile, 
stadionul Avîntul din Sebeș a 
găzduit întilnirea de fotbal din
tre echipele: Voința Sibiu și A- 
vîntul Sebeș.

PETRUS IULIU 
corespondent

pusă numai din utemiști și lucrul 
acesta se vede și în munca lor în 
întreprindere, la școală sau la 
universitate, dar și în felul în 
care se pregătesc muncind să-și 
ridice nivelul sportiv.

Dar echipa aceasta are în rîn- 
durile ei și elevi. Nu se poate să 
nu vă amintiți de jocul iute, plin 
de imaginație al tînărului Gheor- 
ghe Ene. Pasele lui v-au entu
ziasmat de nenumărate ori. Asta 
se întîmplă pe teren. Dar Ene 
este în celelalte ceasuri un elev 
conștiincios la școala de teleco
municații nr. 1. El se pricepe să 
conducă mingea, tot atît de bine 
cum știe să descurce legăturile 
complicate ale firelor telefonice. 
Acum, cînd a împlinit 17 ani, el 
a promovat în anul IV, dovedin- 
du-se unul din cei mai buni elevi.

Ar fi multe, încă multe de po
vestit despre tinerii aceștia și des
pre ceilalți, al căror nume l-am 
pomenit doar la început, așa cum 
facem de cîte ori scriem o cronică 
a unui meci susținut de echipa 
lor. Ei au o viață foarte bogată, 
cu numeroase aspecte, care ne fac 
să înțelegem și mai bine ce în
seamnă sportul pentru tinerii din 
țara noastră. Va trebui tocmai de 
aceea să mai stăm de vorbă cu 
ei și să scriem povestea lor, ca 
să fie de învățătură și altora. Și 
am socotit că cea mai bună în
cheiere pentru rîndurile de față ar 
fi tocmai cuvintele lui Nicolae 
Georgescu, pe care ni le-a spus 
la sfîrșitul unui antrenament: „Noi 
vrem să fim în fiecare zi mereu 
mai buni. Și muncim pentru 
asta!"

TUDOR VORNICU

înregistrate în cursa de 1500 m. 
plat, la care au participat cîțiva 
dintre cei mai buni alergători ai 
lumii. Pe primul loc s-a clasat da
nezul Nilsen cu 3:45,2, performanță 
care constituie un nou record al 
Danemarcei. Pe locul al 11-lea s-a 
clasat norvegianul Boysen cu 
3:46,0 urmat de Jungwirth (R. 
Cehoslovacă) cu 3:46,2 și Rosza- 
volgyi (R. P. Ungară) cu 3:46,6.

Proba de săritură cu prăjina a 
fost cîștigată de atletul maghiar 
Homonay cu 3,90 m. El a fost ur
mat de danezul Larsen cu 3,70 m.



Prin colectivele sportive Recolta 
din regiunea Oradea

SPARTACHIADA DE VARĂ A SATELOJ

■’Sportul devine cu fi care zi un 
prieten tot mai djag pentru ță
rânii muncitori din satele regiunii 
Oradea. Acest lucru este oglindit 
în ...numărul mereu crescind al ce
lor care practică sportul, in re
zultatele dobîndite cu prilejul di
feritelor competiții în creșterea și 
consolidarea noilor colective spor
tive Recolta. Pentru ca aceste suc
cese să fie cunoscute de întreaga 
țară redăm mai jos scrisoarea co
respondentului nostru, Gh. Dumi
trescu.

UN SPRIJIN PREȚIOS

Sosirea atleților de la colecti
vul sportiv Progresul Oradea 
printre tinerii din comunele Borș 
și Tarian a fost un minunat pri
lej de a oferi locuitorilor acestor 
comune o întrecere sportivă deo
sebit de frumoasă. Cei peste patru 
sute de spectatori au admirat în
trecerile celor mai buni atleți ai 
colectivului sportiv Progresul, prin
tre care Temeți, Bocșan, Crupca, 
V. Popa și F. Bungău.

Prezența sportivilor de la oraș 
printre tinerii din cele două loca
lități, chiar în ziua întrecerilor 
din cadrul Spartachiadei satelor, 
a stimulat dorința participanților 
la marea competiție sportivă de a 
obține rezultate cit mai valoroa
se, așa cum au fost cele realizate 
de colectivistele Paraschiva Laioș 
și Magda Kabai.

COMUNĂ FRUNTAȘĂ IN SPARTA
CHIADA SATELOR

Spartachiada satelor s-a bucurat 
de o largă popularitate în rîndul 
sportivilor din satele raionului 
Șimleul Silvaniei. Astfel, la con
cursurile organizate în comuna 
Camar au fost prezenți la startul 
întrecerilor 134 de participant!, 
dintre care 62 la atletism. 18 la 
gimnastică, 24 la trîntă și 30 la 
oină. La buna reușită a concursu
rilor o contribuție însemnată au 
adus Ion Ioanovici, Szabo Zoltan 
și învățătorii Ștefan Gabor și Ana 
Peto care au sprijinit organizarea 
concursurilor.

In comuna Zauan, unde există

Din munca unor comisii 
de pregătire și examinare G.M.A.
In ultimul timp au fost obți

nute succese simțitoare în munca 
pentru ridicarea calitativă a ac
tivității din cadrul complexului 
G.M.A. Imbogățindu-și necontenit 
cunoștințele tehnice, numeroase co
misii de pregătire și examinare 
manifestă o deosebită preocupare 
pentru găsirea de noi metode de 
muncă în vederea realizării unui 
număr cît mai mare de purtători 
ai insignei G.M.A.

Intr-o serie de scrisori, cores
pondenții noștri voluntari vorbesc 
despre munca depusă de membrii 
comisiilor de pregătire și exami
nare G.M.A. în cadrul colective
lor lor sportive.

Corespondentul nostru A. Greces- 
cu din Ploești ne scrie că acti
viștii de la colectivele sportive 
Voința din orașele Ploești și Tîrgo- 
viște caută în permanență ca 
noii membri ai colectivelor lor să 
devină purtători ai insignei G.M.A. 
Muncind cu seriozitate ei au reu
șit în luna iulie să atragă pe te
renurile de sport un mare număr 
de tineri și tinere care în urma 
unei atente pregătiri și-au trecut 
o serie de norme ale complexului 
G.M.A. Comisia G.M.A. a colecti
vului Voința din Ploești a reali
zat 110 purtători de insignă.

In jumătate de an, ne arată tov. 
Emeric Grunwald din Arad în 
scrisoarea trimisă redacției, co
lectivele din orașul nostru au reu
șit în mare parte să realizeze an
gajamentele luate pe întreg a- 
nui. Comisiile G.M.A. de la școa
la profesională Metalul nr. 1, școa
la medie textilă, școala pedagogi
că și școala profesională Metalul 
nr. 2 au dus o rodnică activitate 
pentru antrenarea unui număr cît 
mai mare de elevi în pregătirile 
pentru trecerea normelor G.M.A.

E drept că asemenea realizări 
întîlnim în multe locuri dar tot 
adevărat este că dintr-o serie de 
colective sportive lucrurile stau 
încă destul de prost. Unele comisii 
de pregătire și examinare G.M.A. 
mai au în munca lor metode for-
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una din gospodăriile agricole 
fruntașe din regiune, rezultatele 
au fost tot atît de îmbucurătoare. 
In cadrul întrecerilor s-au eviden
țiat, prin performanțele înregis
trate, Ernest Barabaș, fruntaș în 
producție, precum și tinerele co
lectiviste Magda Breda, Margareta 
Orban și Paraschiva Covaci.

ROADELE MUNCII

S.M.T. din Nușfalău este consi
derată ca stațiunea cu cea mai 
fructuoasă activitate sportivă din 
întreaga regiune. Mai mult de 

60 de membri ai acestui S.M.T., 
tractoriști, mecanici, funcționari și 
personal auxiliar practică cu mul
tă dragoste fotbalul, voleiul, atle
tismul, tenisul, șahul, ș.a. Mulți 
dintre membrii colectivului au ob
ținut norma de clasificare la dife
rite ramuri sportive. La un con
curs de tir, tractoristul Iosif Ne
meș a totalizat 38 de puncte din 
40 posibile.

Printre sportivii cu care S.M.T. 
din Nușfalău se poate mîndri se 
numără șeful de brigadă I. Faze- 
kaș, Emeric Laza și Florian Pas- 
cu, tineri cu reale calități în pro
bele atletice și fotbal și totodată 
muncitori fruntași în campaniile 
agricole.

Datorită hărniciei în muncă a 
celor din S.M.T. Nușfjlău, dato
rită dragostei lor pentru sport, a- 
ceastă unitate socialistă este frun
tașă și în domeniul activității 
sportive.

★
Sînt însă în regiunea Oradea 

și o serie de comune care nu se 
pot mîndri cu nici un fel de rea
lizare sportivă. Este cazul comu
nelor Tileagd, Borod, Vadul Cri- 
șului, Bradca și altele, unde co
lectivele sportive sătești sînt în
că foarte slab organizate. Spre a- 
ceste comune trebuie să se în
drepte de aci încolo atenția și 
grija forurilor superioare pentru 
ca astfel lipsurile să fie eliminate 
și în întreaga regiune să se des
fășoare o rodnică activitate spor
tivă.

GH. DUMITRESCU 
corespondent

maliste și apucături nesănătoa
se. Iată ce ne scrie corespondentul 
nostru M. Bedrosian, din orașul 
Ploești, „Un exemplu negativ este 
tov. Mircea Ilian care cere aspi
ranților G.M.A. de la schela Bol
dești taxă de intrare la strand 
pentru a se antrena în vederea 
obținerii normelor de înot”.

Activiștii sportivi de genul tov. 
Mircea Ilian, care nu cunosc 
dispozițiunile Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport, potrivit 
cărora aspiranții G.M.A. au intrare 
gratuită la bazele de natație, frî- 
nează îndeplinirea unei sarcini de 
căpetenie, aceea a însușirii înotu
lui de cît mai mulți oameni ai 
muncii. Acesta nu este însă sin
gurul caz. Corespondentul nostru 
T. Ilioiu ne arată că de multă 
vreme bazinul de înot din orașul 
Tg. Jiu este lăsat în paragină, că 
sportivii și aspiranții G.M.A. aș
teaptă cu nerăbdare ziua în care 
tovarășii din comitetul raional 
C.F.S. vor găsi de cuviință să 
redea această bază adevăratei ei 
destinații.

Cu severitate a fost criticată în 
cadrul unei ședințe ce a avut loc 
la sediul comitetului raional Orăș- 
tie atitudinea unor instructori și 
antrenori din acest raion care se 
ocupă superficial de pregătirea 
aspiranților G.M.A. Din această 
cauză majoritatea participanților 
la concursurile G.M.A. n-au reu
șit să îndeplinească standarduri- 
le probelor, iar numărul purtători
lor de insignă realizat în acest 
an este extrem de redus.

Țoate aceste lipsuri se datoresc 
în mare măsură lipsei spiritului de 
răspundere al membrilor comisii
lor de pregătire și examinare 
G.M.A., df.n centrele respective, 

precum și slabei organizări a 
muncii și superficialității cu care 
este efectuat controlul asupra îm
bunătățirii activității din cadrul 
complexului G.M.A. Este timpul ca 
organele de conducere să ia grab
nice măsuri pentru lichidarea for
malismului și a rămînerii în ur
mă, pentru ridicarea la o treaptă 
superioară a muncii din cadrul 
complexului G.M.A.

Aspecte
Duminica trecută au avut loc în 

satele noastre întrecerile din cea 
de a II-a etapă a Spartachiadei de 
vară a satelor. In rindurile de 
mai jos dăm cîteva din relatările 
corespondenților no‘ștri Al. Gross 
și Ilie Stan din legiunile Timi
șoara și Pitești, care au asistat 
la aceste întreceri.
LA CENTRUL DE COMUNA DIN 

S1NANDREI
18 iulie 1954. Comuna Sînandrei 

din raionul Timișoara a îmbrăcat 
parcă straie de sărbătoare. Uli
țele, ca și curțile gospodarilor 
sclipesc de curățenie, iar în feres
trele caselor au fost rînduite glas
tre cu cele mai frumoase flori.

Cînd soarele a mai urcat cu 
cîteva sulițe, sinandreienii s-au 
strîns cu mic cu mare pentru a 
saluta sosirea sportivilor d!n co
munele învecinate, participant la 
întrecerile celei de a II-a etape a 
Spartachiadei satelor. Pe ulița

Concurentele au luat startul în proba de 500 m. plat. Aspect de la 
întrecerile finale ale Spartachiadei satelor din anul trecut, desfășurate 

pe stadionul Dinamo din București.

Cei din comisia orășenească de ciclism,J
Spectatorii obișnuiți ai curse

lor de ciclism, pasionații sportu
lui cu pedale, cei care după un drum 
lung cu tramvaiul fac, uneori, 2—3 
km. pe jos, pentru a asista la so
sirea dintr-o cursă de fond, sau 
care stau ceasuri întregi pe ve
lodrom sub razele arzătoare ale 
soarelui purtînd pe cap coifuri de 
hîrtie, îi cunosc foarte bine pe cei 
despre care voi vorbi în rîndurile 
de mai jos. Ii cuhosc aproape la 
fel de bine ca pe cicliști... cu sin
gura diferență că primilor nu le 
cunosc'numele. Ii cunosc doar sub 
un nume generic, atunci cînd prin 
ziare apare vreun anunț care în
cepe așa : „Comisia orășenească 
de ciclism din București organi
zează”...

"Spectatorii îl știu desigur pe 
bărbatul acela scund de statură, 
cu cîteva fire argintii în păr care 
nu stă o clipă locului. Poate nu 
știu însă că el e președintele co
misiei orășenești de ciclism și se 
numește Ilie Tache ; că prin 1935, 
Ilie Tache era crainicul (fără mi
crofon) care anunța printr-o pîl- 
nie rezultatele obținute de cicliști 
pe velodromul de pămînt de la 
Belu. Că de atunci și pînă acum 
Ilie Tache n-a încetat să iubeas
că ciclismul. Ilie Tache e nelip
sit de la cursele1 de ciclism. Și 
acolo unde e de făcut vreo trea
ba, acolo e și Ilie Tache. Cînd 
cicliștii au nevoie de vreun aju
tor, de vreun sfat, Ilie Tache îi 
dă din toată inima.

II cunosc spectatorii și pe ce
feristul acela potrivit de statură 
care dă startul în multe curse 
de. fond. Cînd se întâmplă vreo 
încurcătură (nu-s destule crono- 
metre, a întîrziat vreun arbitru, 
nu-s suficiente mașini pentru ur
mărirea cursei) Tănase Ignat, căci 
așa îl cheamă pe ceferistul nos
tru, e necăjit și agitat. Aleargă de 
colo-colo, vorbește cu cine trebuie 
și nu se poate ca pînă la urmă 
să n-o scoată la capăt. Tănase 
Ignat e vicepreședintele comisiei 
orășenești de ciclism.

Cînd l-am văzut pentru prima 
oară pe Pascal Ionescu la o cursă 
de ciclism (era îhtr-o dimineață 
rece de toamnă) mi-am închipuit

Cea de a lll-a etapă
Sîmbătă și duminică se desfă

șoară în întreaga țară etapa a 
treia a Spartachiadei sindicale la 
atletism. Consiliul sindical regio
nal București s-a preocupat din

din cea de a doua etapă
principală și-au făcut apariția 
mai întîi tinerii din comuna Ca- 
rani.

In primele rînduri ale acestora 
pășește comunistul Gheorghe Sta- 
niș, care, cu toată vîrsta sa îna
intată, este cel mai bun din tot 
Caranii la alergarea de 400 m 
plat...

VIN ȘI CEI DIN JADANI
Imbrăcați în hainele de sărbă

toare și cu flori la pălării, ti
nerii din Jadani se îndreaptă cu 
pași măsurați spre locul unde se 
află terenul sportiv. In fruntea 
grupului de sportivi, un țăran cu 
părul încărunțit la tîmple pășește 
plin de voioșie alături de cei 
tineri.

— Asta-i Simion Carabaș, de
putatul din Jadani; exclamă cine
va din mulțime. Iată-1 cum pă
șește sprinten printre cei tineri.

Cel care grăise așa avea drep
tate. Simion Carabaș putea fi 

că trebuie să fie tatăl vreunuia 
dintre tinerii care porneau în 
cursă. In general, cam așa se în
tîmplă cu spectatorii vîrstnici de 
la ciclism. Sînt rudele celor ce 
se întrec. Oricum, nu-mi închipu
iam ca într-o duminică diminea
ță, un om în vîrsta în loc să-și 
bea liniștit cafeluța la gura so
bei, să vină la cursele de ciclism, 
pentru a arbitra. ^Vbia la sfîrși- 
tul cursei, cînd l-am văzut așe- 
zîndu-și frumos ochelarii pe nas 
și scoițînd un. caiet în care a în
ceput să noteze cu atenție sosiri
le, mi-am dat seama că Pascal 
Ionescu era arbitru;. cum am 
avut prilejul să aflu, mai tîrziu. 
unul dintre cei mai buni arbitri, 
de la care cei tineri pot lua exem
plu de felul cum trebuie să mun
cească un activist sportiv volun
tar. Cei de la comisia orășenească, 
al cărei membru este, ii numesc, 
jumătate în glumă jumătate în se
rios : „scriptologul nostru”, căci 
Pascal Ionescu întocmește toate 
fișele, planurile și actele comisiei. 
Oricum, cercetînd aceste fișe îți 
dai seama că e un adevărat noroc 
să ai un asemenea „scriptolog” în 
comisie. Ii mai cunosc cicliștii și 
pe Constantinescu și pe Costel 
Grigoriu, membri și ei în comisia 
orășenească. Și știu cu toții păța
nia lui Grigoriu care a căzut ~u 
motocicleta în timp ce urmărea, 
Ca arbitru, o cursă de fond. Și, 
deși cam speriat, și cu nasul ju
puit, Costel Grigoriu nu s-a în
durat să-și lase funcția de arbi
tru, s-a urcat din nou pe moto
cicletă (care din fericire nu se 
stricase) și a pornit-o în urmări
rea cicliștilor, Costel Grigoriu, an
trenor și el, este responsabilul co
legiului de antrenori din comisia 
orășenească.

Așa-i cunosc spectatorii și ci
cliștii pe membrii comisiei orășe
nești.

Comisia orășenească de ciclism 
este una din cele care pot fi date 
ca exemplu pentru, felul în care-și 
duc munca. Ședințele, care au loc 
în fiecare luni seară ca și toate 
acțiunile comisiei orășenești, dau 
rezultate deosebit de frumoase. 
Unul din scopurile principale pe

a Spartachiadei sindicale
timp de organizarea întrecerilor 
din cadrul acestei etape. Stadio
nul Tineretului din București va 
găzdui sîmbătă și duminică con
cursurile în care se vor întrece 

mindru că în ciuda celop pes» 
de ani ai săi este unul diil 
mai buni sportivi din aceasta 
mună. Vrednicul colectivistă 
Jadani a pregătit pentru întl 
18 dintre cei mai buni tineri 
lectiviști la probele atletice, f 
nastică, trîntă și oină. Și nF 
sa nu a fost zadarnică. Căci 
terenul din Sînandrei patru fc 
tivi din Jadani s-au clasat p<t 
mele locuri în cele mai 
probe atletice,

PE TERENUL SPORTIV E 
VOINEȘTI

Despre întrecerile celei Ț 
II-a etape a Spartachiadei I
lor, desfășurate pe terenul ■
tiv din comuna Voinești, r|-
nea Pitești, vor vorbi încă I
tă vreme cei de prin partea j 
lui. Și cum să nu se întî 
așa, cînd locuitorii acestei q 
ne au fost martorii celei mal 
moașe întîlniri sportive desfq 
tă în satul lor.

Cu toate că spoitivii din 
nești aveau adversari redutali 
participanții din comunele C 
nea (atletism), Cîndești («. 
Lovinești (trîntă), ei au dat 
dă de multă dîrzenie .în într 
Aceasta Ie-a și adus victori 
toate cele patru discipline si 
ve prevăzute în regulamente 
desfășurare a Spartachiadej 
desigur că la finalele pe 
care vor avea loc la 1 aij 
sportivii din Voinești vor c 
din nou roadele' pregătirii 
sportive.

★
Acestea sînt cîteva exempt 

cea de a doua etapă a Sț 
chiadei satelor. Și asemene! 
treceri s-au desfășurat în i 
centrele de comune, unde a' 
tat preocupare și interes n 
organizarea concursurilor t 
veau să desemneze cîștigătq' 
cestei etape.

care îl urmărește comisia 1 
nească de ciclism este acela, 
contribui la popularizarea ; 
mului. încă din-iarnă comisii, 
fixat un plan concret pent ‘ 
atrage alți tineri și tinere lai 
ticarea acestui sport. Cînd 
Tache a propus să se într 
cicloturismul membrii comisi- . 
sprijinit cu toții sugestia. î 
primăvară, s-a și trecut la t 
Pînă acum, un număr deșt 
important de posesori de bu' 
au luat parte la excursiile t: 
ce organizate de comisia 
nească de ciclism.

De asemenea, în acest 
în raioanele în care activ; 
ciclistă era aproape inexis 
au fost organizate o serie i. 
gă de curse de ciclism.

De cite ori o echipă sau ț 
sportiv din București obțin I 
tate frumoase, bucureștenii se 
mîndri. La fel cei din ClujJ 
e vorba de sportivi clujeni,] 
șoreni ș.a.m.d. Una din ed 

-reprezentative ale orașului n 
care ne-a făcut cinste prin; 
portarea ei, este echipa d 
cliști și cicliste participări 
„Cupa orașelor". Am citit in 
că s-au remarcat Moiceanur 
zenberg. Mioara Gheorghe a 
lalți. Dar, ceea ce n-am afli" 
ziar este că Ilie Tache, din j ■ 
comisiei orășenești, se ocu] 
această echipă, că el o ini 
cu toata dragostea și atenții ‘

S-ar mai putea spune mul. 
cruri bune despre felul cui 
duc munca colegiul de anti 
colegiul de arbitri și întreag 
misie orășenească de ciclism

Și orice s-ar mai adaug 
cele scrise mai sus, n-ar fac 
cît să sublinieze faptul că 
brii comisiei orășenești de e ~ 
merită să fie prețuiți pentru 
în care-și duc munca de ac 
sportivi voluntari, pentru < 
buția pe care o aduc la dez 
rea ciclismului și prin aceaș 
progresul sportului din 
noastră-,

PAULA NAV|

in regiunea Bucurest
echipele reprezentative ale a' 
țiilor din regiunea București, 
bătă, întrecerile încep după \ 
za, la ora 16,45» iar duminț 
ora S dini



încă o victorie a forțelor păcii
Oamenii cinstiți din lumea 

întreagă au primit cu mare bu
curie vestea că la Geneva au 
fost semnate acordurile cu pri
vire la încetarea operațiunilor 
militare în Vietnam, Laos ți 
Cambodgia.

încă un focar de război a fost 
stins, încă un pas important a 
fost făcut pe calea destinderii 
internaționale, pe calea asigură- 

, rii unei păci trainice în întreaga 
; lume.

Acordurile semnate în Pala
tul Națiunilor de la Geneva cu 
privire la încetarea războiului 
din Indochina, sînt urmarea 
luptei hotărîte dusă de oamenii 
cinstiți din întreaga lume pen
tru îndepărtarea spectrului răz
boiului, pentru făurirea păcii. 
Năzuințele sutelor de milioane 
de oameni din toate colțurile 
pămîntului și-au găsit reazemul 
in politica fermă și consecventă 

i de pace a Uniunii Sovietice, 
care și la Geneva, ca și în toa
te ocaziile, a dovedit că este a- 
nimată de dorința sinceră și de
zinteresată ca popoarele să tră
iască în pace, să prospere în 

: interesul lor propriu și al între-
■ gii civilizații.

Conferința de la Geneva a 
Ilustrat rolul important pe care 
îl are Republica Populară Chi- 

’ neză în rezolvarea problemelor 
internaționale. Numai cei care 
prin miopia și reaua lor credință

■ nu vor să vadă mersul năval- 
; nic al istoriei, au putut crede că

obstacolele artificiale pe care 
i s-au încăpățînat să le ridice, pot 

stăvili participarea unui popor 
j de 600 milioane de oameni la 
1 discutarea unor probleme de 

care depind pacea și fericirea 
•j omenirii.

Victoria obținută la Geneva 
de forțele păcii este cu atît mai 

i mare, cu atît mai importantă, 
cu cit în timpul lucrărilor con
sacrate restabilirii păcii în In- 

; dochina cercurile agresive împe- 
i rialiste, care încearcă dezlănțu

irea unui nou măcel mondial, 
au făcut tot posibilul să torpi
leze conferința de la Geneva, 
au încercat tot timpul să împie
dice buna desfășurare a lucră
rilor. Nu mai departe decît a- 
cum cîteva zile, buletinul de 
știri al Casei Albe, referindu-se 
la atitudinea „fără echivoc" a 
delegației baodaiste la Geneva, 
care se împotrivea ur.ui eventu
al acord, conchidea cu satisfac
ție că s-a creat un element de 
incertitudine în mersul tratati
velor. Dar socotelile cercurilor 
imperialiste au fost date peste 
cap. In ciuda intențiilor ațîțăto- 
rilor la război, imperialiștii a- 
mericani, de a menține încorda
rea internațională, de a crea în 
jurul conferinței de la Geneva o 
atmosferă de neîncredere și pe
simism în ceea ce privește pers
pectivele încheierii păcii în In
dochina, pacea a învins războ
iul. Sub influența opiniei publi
ce. revoltată la culme de războ
iul murdar purtat în Indochina, 
guvernul francez a trebuit să 
respingă presiunile Wall-Stree- 
tuiui și să accepte propunerile 
pe baza cărora putea fi asigu
rată încetarea ostilităților în In
dochina. Toată lumea și-a dat 
seama că rezultatele conferinței 
de la Geneva sînt o nouă dova
dă a justeței principiului apărat 
cu fermitate de Uniunea Sovie
tică și anume că nu există pro
bleme litigioase care să nu-și 
găsească rezolvarea pe calea 
tratativelor. Ziarele engleze con
stată că tratativele pot reuși și 
că, deci, vor trebui făcute noi 
eforturi colecfive pentru rezolva
rea tuturor problemelor care au 
mai rămas nerezolvate în Indo
china și în restul Asiei.

La mai puțin de un an de la 
încetarea războiului din Coreea, 
această nouă victorie a forțelor 
păcii arată că popoarele sînt 
ferm hotărîte în lupta pe care 
alt început-o pentru cucerirea 
celui mai de preț bun al omeni
rii : pacea.

La Geneva, glasul popoarelor 
a răsunat mai puternic ca ori- 
cînd, prin propunerile făcute de 
reprezentanții Uniunii Sovietice, 
ai Chinei Populare și ai popoa
relor din Indochina, care luptă 
pentru pace și independență na
țională.

In ceea ce privește reglemen
tarea pașnică a problemei core
ene, deși conferința de la Ge
neva nu a realizat nici un pas 
înainte, din cauza poziției ob
strucționiste a delegațiilor Sta
telor Unite și a celorlalte cercuri 
agresive imperialiste, totuși, po
poarele nu o consideră scoasă de 
pe ordinea de zi. Glasul popoa
relor va răsuna din ce în ce nai 
puternic pînă la rezolvarea defi
nitivă, pe cale pașnică, a aces
tei probleme.

Din stipulațiile acordurilor c’e 
la Geneva trebuie subliniat an
gajamentul guvernului francez 
de a respecta independența, su
veranitatea și integritatea terito
rială a celor trei state din In
dochina, ca și obligația acestor 
state de a efectua, în termenele 
fixate, alegeri libere, generale, 
pentru înfăptuirea democrației și 
unității acestor țări. Acordurile 
semnate la Geneva nu pot fi, 
desigur, pe placul celor care vor 
să adune averi fabuloase, arun- 
cînd omenirea în foc și sînge. 
Dar ele constituie o bucurie 
egală, atît pentru poporul fran
cez cît și pentru cel vietnamez, 
ele constituie un eveniment feri
cit pentru toate popoarele lumii, 
doritoare să vadă îndepărtată, 
odată pentru totdeauna, primej
dia războiului.

Bătălia păcii în Indochina a 
fost cîștigată. Ea înseamnă o 
chemare pentru toți oamenii cin
stiți din lumea întreagă de a-și 
strînge și mai mult rîndurile, de 
a lupta și mai hotărit pentru 
consolidarea pozițiilor cîștigate, 
pentru dobîndirea unor noi suc
cese pe drumul luminos al păcii.

MATEI GANTNER

fymr w/fwa/ sport/v
CARJI

J In Editura Cultură Fizică și 
rt au apărut zilele acestea două 
j lucrări de specialitate: „Tirul 
urma spori" de maestrul spor
ii Petre Cișmigiu și „Boxul" un 
liv manual redactat de cunos- 
jl antrenor sovietic K. Grado- 

' \v.
TEATRU

, La sfîrșitul acestei luni se va 
jezenta pe scena teatrului de 
ț din Arad un spectacol de sa- 

• și humor oglindind aspecte 
țitive din activitatea sportivă 
.ișurată în această regiune.

FILME

I Incepînd de luni 26 iulie va 
la cinematografele „Maxim 

Kf' și „Elena Pavel" din Capi- 
filmul „întreceri sportive prie- 

ffli", un documentar realizat în 
licotor cu prilejul competițiilor 
itive desfășurate în timpul Fes- 
tului mondial al tineretului și 
jenților în august 1953 la Bu
șii. Filmul redă aspecte din 
.oritatea întrecerilor sportive 

v au avut loc în august trecut 
'tadioanele din București.

• La cinematografele „Republi
ca" și „București" va rula înce- 
pînd de marți 27 iulie filmul spor
tiv pentru tineret „Echipa de pe 
strada noastră". Acest film, în cu
lori, realizat de studioul din Kiev 
înfățișează activitatea — plină de 
peripeții — a unei echipe alcătu
ită din copii.

^MISIUNILE DE RADIO

• Joi 29 iulie, posturile cu lun
gimile de undă de 1935 m., 202 m, 
397 m. și 261 m. vor transmite un 
program de „Cîntece sportive", de 
la orele 6 la 6.15 dimineața.

In aceeași zi dar pe posturile cu 
lungimile de undă de 1935 m. și 
285 m. începînd dela orele 16 se va 
face prezentarea compozitorului 
Paul Constantinescu. Printre lu
crările care vor fi transmise cu 
acest prilej se află și „Uvertura 
sportivă",

• Duminică 1 august la orele 
16,50 posturile de radio cu lungi
mile de undă de 351 m și 1935 m, 
vor transmite un concert popular 
în cadrul căruia figurează și suita

» „Șapte imagini sportive" de Ed
gar Cosma.

apărut Nr. 5 (iunie - iulie) al REVISTEI DE ȘAH
i apărut nr. 5 (iunie-iulie) ai 
[stei de Șah, cu un bogat ma- 

( de ""specialitate. Intre altele, 
ista continuă publicarea parti- 
r meciului pentru campionatul 
dial dintre Botvinik și Smts- 

- însoțite de un documentat ar- 
( al campionului U.R.S.S., I. 
bach asupra desfășurării aces- 

«tari competiții. De asemenea, 
•ta conține articole și partide 
|a principalele competiții inter- 
bttafe și în primul rîtid de la

meciul U.R.S.S.—Argentina. In
tr-un articol special, maestrul spor
tului, M. Rădulescu și candidatul 
de maestru T. Ghițescu analizează 
o serie de poziții de joc de mijloc 
și final, din ultimul campionat al 
R.P.R. Ca material documentar, 
revista publică alte partide de la 
cet de al IV-lea turneu interna
țional al R.P.R. Rubrica de pro
bleme și studii conține 10 lucrări 
originale ale compozitorilor noștri

Concurs de aeromodele 
pentru începători

De curînd a avut loc la Some- 
șent-Cluj un concurs de aeromo
dele, rezervat aeromodeliștilor în
cepători. La concurs au luat parte 
27 de tineri constructori din ora
șul Cluj și raioanele Bistrița și 
Dej care au prezentat în concurs 
un număr de 40 de aeromodele 
planoare și propulsoare.

Cea mai frumoasă comportare au 
avuț-o aeromodeliștii din Bistrița, 
care, s-au situat la înălțimea celor 
mai buni constructori de aeromo
dele din Cluj. De altfel, unul din
tre ei, Carol Lank, a ocupat pri
mul loc în clasamentul individual, 
înaintea unor aeromodeliști cu mai 
multă experiență.

Iată acum rezultatele tehnice:
categoria aeromodele planoare:

1. Carol Lank (Bistrița) 16’48”, 2. 
Iosif Tibor (Cluj) 16’25", 3. Lau- 
rențiu Moldovan (Dej) 14’32“.

Proba de aeromodele propulsoare 
nu a putut fi terminată din cauza 
condițiilor atmosferice nefavorabile. 
In timpul desășurării acestor între
ceri s-au remarcat aeromodeliștii 
Dorin Matei (Cluj) și Ilyeși Csaba 
(Dej).

Clasamentul pe echipe întocmit la 
categoria aeromodele este urmă
torul : I. Cluj (oraș) 1349 pete.
2. Bistrița 1286 pete. 3. Dej 962 
pete.

Primitor clasați și celor eviden- 
țiați li s-au înmînat premii și 
diplome. După încheierea concur
sului a avut loc o ședință pentru 
schimb de experiență, unde ins
tructorii au prelucrat cu aeromode
liștii din raioane, o serie de 
probleme tehnice, dîndu-le sfaturi 
și îndrumări pentru îmbunătățirea 
șt ridicarea nivelului tehnic al 
muncii lor.

ION BUIU 
corespondent

Un concurs de
Fruntașii tenisului nostru de 

ntasă s-sii țntîlnit attt de des, in
ert ei se cunosc în cele mai mici 
amănunte și jocurile dintre ei 
tind — pentru spectatorul nelipsit 
de Ia concursuri — să nu mai in
tereseze chiar în cel mai înalt 
grad.

Sub aceste auspicii credeam că 
se va desfășura și competiția de 
tenis de masă organizată pentru 
fruntași miercuri și joi în sala Flo- 
reasca. In prima zi jucătorii noștri 
fruntași nu au avut adversari de 
talia lor. Cu toate acestea s-a pu
tut întrevedea o pregătire tehnică 
destul de bună pentru actualul se
zon. Desfășurarea meciurilor din 
cea de a doua zi a depășit însă 
toate așteptările noastre. In ordi
nea valorii, vom începe cu finala 
probei de simplu bărbați, disputată 
între campionul R.P.R. Matei 
Gantner și maestrul sportului Ti
beriu Harasztosi. Acești doi jucă
tori disputaseră în după amiaza 
aceea o serie întreagă de meciuri 
și terminaseră numai cu 5 minute 
înainte finala probei de dublu băr
bați.

Meciul a început destul de calm, 
Gantner părînd oarecum obosit. 
Dar de la setul al doilea meciul 
dintre cei doi tineri, fiecare în 
vîrstă de numai 19 ani, a luat o 
întorsătură cu totul neașteptată. 
Deși concursul nu avea, în fond, 
o importanță oarecare, deși cei doi 
tineri ar fi trebuit să fie epuizați 
de eforturile depuse în finala de 
dublu bărbați și în numeroasele 
meciuri disputate în acea după a- 
miază, totuși atît Gantner cît și 
Harasztosi au găsit resurse nebă
nuite și s-au dăruit acestei finale 
cu o energie suprinzătoare. Amîn- 
doi jucătorii au apărat rapid și cu 
siguranță cele mai dificile mingi, 
amîndoi jucătorii au tras fulgeră
tor în toate unghiurile, amîndoi 
jucătorii au contraatacat cu o si
guranța nemaiarătată pînă acum. 
Și ambii jucători, după fiecare 
efort — cane necesita multă ener
gie fizică și psihică —; reîncepeau 
jocul lor în aceeași alură deosebit 
de vie. Valoarea acestei finale s-a 
ridicat în permanență la valoarea 
arătată în mod obișnuit de un 
concurs internațional de mare am
ploare.

Proba de simplu bărbați a mai 
scos în evidență un fapt deosebit 
de îmbucurător. Maestra emerită 
a sportului, campioana mondială 
Angelica Rozeanu, a demonstrat 
că posedă o valoare care îi permi
te oricînd să-și apere cu cele mai 
mari șanse titlul de campioană 
mondială. Angelica Rozeanu a fost 
învinsă în proba de simplu băr
bați de Matei Gantner, dar modul 
în care a jucat, ne-a dat posibili
tatea să urmărim cu bucurie o 
Angelică Rozeanu în cea mai bună 
formă a sa, din punct de vedere 
tehnic și fizic. Cu un joc plin de 
nerv, cu o viteză de execuție deo
sebită și cu aceeași mobilitate pe 
care i-o cunoaștem, Angelica Ro
zeanu a jucat în acest concurs cel 
puțin la aceeași valoare arătată 
de ea, de pildă în campionatele 
mondiale din anul 1952, desfășu
rate în aceeași sală.

Dintre ceilalți jucători partici
parăți, în real progres s-a prezen
tat Mireea Popescu. Mai hotărît

înaltă valoare
ca deobicei în jocul de atac, el a 
reușit astfel să realizeze un joc 
mai eficace și cu un procent mai 
mare de lovituri ofensive reușite. 
In schimb Paul Pesch s-a compor
tat cu mult sub posibilitățile sala 
reale. Dacă întreg jocul său nu va 
fi dominat de voința de a învinge. 
Paul’ Pesch nu poate spera la re
zultate care să-l mențină printre 
fruntașii noștri în tenis de masă- 
Nicu Naumescu a reușit în meciul 
său cu Harasztosi un valoros joc, 
cu multe lovituri de atac.

La o valoare înaltă s-a ridicat 
și întrecerea de dublu bărbați. Fi
nala acestei probe s-a desfășurat 
între cuplurile Matei Gantner — 
Mircea Popescu și ’Angelica Ro
zeanu — Tiberiu Harasztosi. Me
ciul a avut o desfășurare pasio
nantă și s-a ridicat de asemenea la 
un nivel internațional, datorită va
lorii ridicate a celor patru spor
tivi. Meciul a fost cîștigat de Ma
tei Gantner — Mircea Popescu cu 
scorul de 21-19, 15-21, 26-24, 19-21, 
21-16. însăși evoluția scorului a- 
rată cît de dîrză a fost lupta caret 
s-a dat permanent pentru victorie. 
Să dăm numai un exemplu. In ul
timul set Gantner și Popescu con
duc cu 14-7. Făcînd însă eforturi 
excepționale, Angelica Rozeanu și 
Harasztosi reușesc să egaleze la 
16. Pierd însă setul chiar la 16. 
In acest meci, în special în partea 
a doua a lui, Mircea Popescu a 
jucat de o manieră care a scos în 
evidentă faptul că jocul său îl face 
deosebit de valoros în probele de 
dublu. .Merite deosebite au însă 
toți acești patru jucători pentru 
spectacolul de valoare care a ca
racterizat înfîlnirea.

I.a toate aceste constatări putem 
trage cu ușurință concluzia cea 
mai evidentă. Fruntașii tenisului 
de masă din țara noastră se află 
în cea mai bună formă, atît din 
punct de vedere tehnic, cît și din 
punct de vedere fizic.

întrecerea feminină a revenit ju
cătoarei Ella Zeller. Ea și-a învins 
comod toate adversarele la scoruri 
concludente. Ca și ceilalți membrii 
ai lotului nostru reprezentativ și 
Ella Zeller este într-un progres 
vizibil. Apără cu multă siguranță, 
iar atacul său este oarecum îmbu
nătățit. Geta Strugaru și Anita 
Babikian sînt bine antrenate. Un 
rezultat frumos l-a realizat la acest 
concurs Tira Catrinel, care a reu
șit s-o învingă pe Anita Babikian. -

Iată acum rezultatele tehnice ale! 
concursului de tenis de masă or
ganizat de asociația Constructorul 
în cinstea zilei de 23 August: 
. SIMPLU BĂRBAȚI. Sferturi da 

finală: Atatei Gantner — Angelica 
Rozeanu 3-1, Tiberiu Harasztosi — 
Nicu Naumescu 3-2, Mircea Po- 
pescu — Victor Vladone 3-1, Paul 
Pesch — Otto Bottner 3-0. Semi
finale: Tiberiu Harasztosi — Mir
cea Popescu 3-1, .Matei Gantner — 
Paul Pesch' 3-0. FINALA: Matei 
Gantner — Tiberiu Harasztosi 3-3.

SIMPLU FEMEI: Ella Zeller eu 
Tira Catrinel 3-0, Babikian 3-9, 

, Strugaru 3-0: Tira Catrinel cu Ba
bikian 3-1, Strugaru 0-3. Pe loc«I 
doi în concursul feminin s-a cla
sat Geta Strugaru.

MAX BĂNUȘ

O PERFORMANTA IN ALPINISM
De curînd a sosit la redacția 

ziarului nostru o corespondență 
semnați de tovarășa Elisabeta Du
mitrescu din Cîmpulurug-Moldova, 
care ne relatează despre o tură al
pină efectuată de patru sportivi 
dela cabana Rarău. Primii doi, 
George Silvestru — cabanierul — 
și Iosif Iacobeț — șeful stației me
teorologice Rarău — au escaladat 
în dimineața zilei de 14 iulie tur
nul vestic al Pietrelor Doamnei. 
După raped, ei au mai efectuat

odată această tură, de data aceas
ta cu încă doi alpiniști: Elena Sil
vestru — soția cabanierului — șt 
Mihai Nahaiciuc.

In cap de coardă la cea de a 
doua escaladă a urcat Elena Sil
vestru, prima femeie ce a ajuns p<« 
turnul vestic ai Pietrelor Doamnei, 
realizînd astfel o excepțională 
performanță. Ajungînd în vîrf, cei 
patru alpiniști au arborat dratpetul 
Republicii noastre.



La începutul lunii iulie s-a dis
putat ultima și, totodată, cea mai 
importantă etapă a turului cam
pionatului de atletism pe echipe 
al . R.P.R. Intîlnirile din aceastăal R.P.R.
etapă au decis clasamentul final 
al turului și au lămurit raportul 
de for(e dintre echipe. Pentru teh
nicienii de atletism, disputarea 
acestei etape a prilejuit o serie 
de învățăminte prețioase, atît din 
punct de vedere tehnic cît și din 
punct de vedere organizatoric. Ei 
au avut " o
de faptul că țelurile urmărite prin 
înființarea acestui campionat au 
fost atinse numai în parte. Astfel, 
indiferent de ordinea pe care echi
pele participante o ocupă In cia- 
sament, s-a putut constata că 
asociațiile sportive nu se ocupă 
în mod susținut de activitatea 

atletică din cadrul colectivelor lor. 
Această constatare este valabilă 
aproape în egală măsură pentru 
toate asociațiile participante. Chiar 
de aceea, în articolul de față nu 
vom analiza rezultatele obținute 
de echipele din campionat, nu vom 
respecta nici ordinea clasamentu
lui, nu vom analiza activitatea 
atletică din diferitele asociații 
luate separat, ci ne vom ocupa 
de activitatea atletică din țara 
noastră, în general, bazîndu-ne 
pe învățămintele și 
care ni le-a oferit 
nat.

ocazia să se convingă

concluziile pe 
acest campio-

★

Trebuie să arătăm 
au propus încă din
Comitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport, prin comisia centrală 
de atletism, introducerea 
campionat pe echipe. Pe 
propunerilor, acest campionat urma 
să întrunească la „start** echipele 
de atletism ale majorității aso
ciațiilor sportive, unele urmînd 
chiar să participe cu mai multe 
echipe. Ce urmărea introducerea 
acestui campionat? Realizarea unui 
lucru de mare necesitate: lichida
rea unor lipsuri existente în ac
tivitatea atletică din țara noastră. 
In primul rînd. prin introducerea 
campionatului 
echipe se lupta pentru asigurarea 
unei activități competiționale con
tinue, pentru acei atleți care au 
atins un anumit grad de pregă- 
tire. Această activitate le lipsea 
pînă atunci cu desăvîrșire. In al 
doilea rînd, se urmărea asigurarea 
continuității în activitatea atle
tică pentru acei atleți care au de
pășit limita de vîrstă a junioratu
lui, însă nu au ajuns, prin' per
formanțele lor, la nivelul 
tașilor atletismului nostru. In al 
treilea rînd, introducerea 
campionat de atletism pe echipe 
avea drept scop și lărgirea bazei 
de mase a atletismului nostru de 
performanță. Totodată, prin acest 
campionat noi urmăream și lichi
darea acelui fenomen pe care noi 
îl numim cu termen nu tocmai co
respunzător, „fenomenul de flux și 
reflux**. Acest fenomen este ca
racterizat prin faptul că în pe
rioada anumitor competiții, cum 
ar fi campionatele interasociații, 
campionatele de juniori, campio
natele școlare, campionatele de 
cros, etc., apar o serie de ele
mente noi. într-un număr destul 
de mare, care însă dispar odată 
cu disputarea acestor campionate, 
fără a ajunge vreodată măcar la 
obținerea unei oarecare categorii 
de clasificare. Și. ca să încheiem 
cu tehui cel mai important, tehni
cienii noștri au urmărit, prin in
troducerea campionatului de atle
tism pe echipe, ca interesul aso
ciațiilor față de această ramură 
sportivă să crească. Și in mod 
implicit în asociațiile sportive (mă
car in acelea care vor prezenta 
echipe în această competiție) să 
»e dezvolte interesul față de atle
tism, în așa fel îneît atletismul să 
devină una din preocupările lor 
de seamă, ața cum de fapt acest •' 
sport o și merită. Să nu uităm că 
atletismul este uimi din sportu
rile de seamă din cadrul com
plexului G.M.A., că din rîndul 
atleților s-au ridicat o serie de 
sportivi fruntași și în alte ramuri, 
că nu se poate concepe antrena
ment sportiv fără 
atletic.

In anul 1953, din 
condiții obiective, 

campionatului pe echipe nu a fost 
posibilă. Anul acesta, campiona
tul a pornit de la început pe noul 
sistem și pe baza primelor suc
cese, (destul de puține, de altfel), 
putem constata că el va rezista 
celor mai 
zinteresului 
voltindu-se

că tehnicienii 
anul 1952

unui 
baza

de atletism pe

frun-

unui

antrenament

cauza unor 
introducerea

L In partea

aprige critici și 
manifestat uneori, 
necontenit.

★
intîia a articolului

de- 
dez-

am

enumerat scopurile urmărite prin 
introducerea campionatului de at
letism pe echipe. Am arătat că 
prin această competiție s-a urmă
rit asigurarea activității competi- 
ționale continue, pentru acei at
leți care au atins doar un nivel 
mediu de pregătire. Să vedem 
acum despre ce categorie de at
leți este vorba și să vedem în ce 
măsură acest prim ■ țel a fost 
atins.

In anul trecut s-au evidențiat 
o serie de atleți cu reale pers
pective de dezvoltare și capabili 
să atingă performanțe valoroase. 
Printre ei putem enumera arun
cători ca V. Albu (ciocan), aler
gători ca R. Voiciloiu, I. Ceman, 
I. Boitoș, săritori ca M. Mariș, C. 
Adler, etc. care, în majoritate, nu 
erau juniori. în momentul în care 
au început să practice atletismul. 
Din cauza acestor împrejurări nu
mărul de competiții la care pu
teau să participe a fost destul de 
scăzut și, avîndu-se în vedere fap
tul că participarea la competiții 
face parte, în aceeași măsură, din 
pregătirea atletului ca și antre
namentele, s-a pus astfel stavilă 
dezvoltării acestor tineri atleți.

Campionatul de atletism pe 
echipe a reușit să umple, în parte, 
acest gol competiționai și, tot
odată, să ofere posbilități de dez
voltare acestor atleți ca și mul
tor altora. Am spus însă numai 
în parte, deoarece numai compe
tițiile nu desăvîrșesc pregătirea 
atletică. In această situație, răs
punderea o poartă în egală mă
sură asociațiile sportive și colecti
vele' lor ca și anumiți tehnicieni. 
Putem afirma că mulți dintre ace
ști atleți tineri nu au nici astăzi 
condițiile necesare practicării at
letismului și lucrul acesta se în- 
tîmplă îndeosebi în provincie. 
Lipsa de cadre tehnice se face, 
de asemenea, resimțită și mulți 
dintre tehnicienii existenți lucrează 
în mod sectar, numai cu acei 
atleți care sînt legitimați la aso
ciațiile lor. In alte centre antre
norii nu colaborează între ei și 
deși unul cunoaște mai bine de- 
mifondul decît aruncările, preferă 
să lucreze cu atleții de la aceste 
două categorii de probe, decît să 
se ocupe de semifondiștii altui an
trenor care, la rîndul său, ar urma 
să se ocupe de aruncătorii lui.

In afară de această situație, 
acum, în toiul sezonului,' activita
tea competițională scade. Lipsesc 
concursurile săptămînale, 
tru majoritatea atleților 
necesare.

Cum pot 
ral, aceste 
mai intîi 
competiții 
aceasta, atleții se vor pregăti pen
tru returul campionatului pe echi
pe. O altă măsură necesară ar fi 
ca, în anumite localități, diferite 
colective să-i folosească în comun 
pe antrenori. De asemenea, „com- 
.................................... , cum ar fi

Constructorul, 
Voința 

pe 
re-

evidențiat

deși pen
ele ar fi

fi remediate, în ; 
lipsuri? Fără înd< 
prin organizarea 
în continuare;

binatele de divizie'*. 
Flamura roșie — <
Știința — S.M.T.C.F. — 
să nu renunțe la cooperarea 
perioada de timp dintre tur și 
tur.

★

măsură am r 
prin campionatul de

In ce
realizăm, ... ___r_____  „„
letism pe echipe, cel de al treilea 
scop urmărit: lărgirea bazei de 
mase a atletismului nostru de 
performanță? Trebuie să arătăm, 
în mod hotărît, că în acest «îome- 
niu nu am realizat saltul așteptat 
și aci vina apasă în întregime 
pe umerii asociațiilor. Din diferite 
motive, în primul rînd de ordin 
material, echipele divizionare s-au 
prezentat în competiții cu atleții 
pe care i-au avut din trecut, nu
mărul atleților noi fiind foarte re
dus. In acest domeniu, nici una 
dintre echipe nu poate fi lăudată, 
toate, în aceeași măsură, fiind 
vinovate. Nici uria din echipe nu 
are rezerve și indisponibilitatea 
unui atlet atrage după sine. în 
mod inevitabil, improvizația. Mai 
mult, golurile din echipe sînt um
plute fie prin aplicarea unor ast
fel de improvizații, fie cu atleți 
vîrstnici care au reapărut în atle
tism numai și numai pentru a 
umple găurile echipelor. Greșeala 
aceasta a comis-o și echipa de care 
mă ocup eu (Știința-S.M.T.C.F. 
—Voința), prin introducerea lui 
Gh. losimovici, ca și celelalte 
echine (Dinamo prin introducerea 
lui L. Kiss, Progresul prin intro
ducerea lui L. Lerchner, etc.). A 
venit timpul să pornim cu curaj 
la promovarea elementelor tinere 
și capabile de progres 1

Să vedem acum în ce măsură a 
crescut interesul asociațiilor față

reușit să 
at-

de atletism în urma campionatu
lui pe echipe. Răspunstțl este clar: 
într-o măsură mică, mult prea 
mică. Să cercetăm pe rînd:

Dinamo: a arătat interes față 
de campionat. Are însă un număr 
foarte redus de atleți. Elementele 
tinere au fost ridicate mai puțin 
prin Tînărul dinamovist și mai 
mult prin interesul arătat de teh
nicieni.

Știința : trăiește prin activitatea 
unor colective în care își duc 
munca „îndrăgostiții** de atletism 
și prin faptul că studenții practică 
cu plăcere acest sport. Lipsește o 
activitate susținută la Iași, Craio
va, Orașul Stalin. La I.C.F. există 
un mare număr de tehnicieni, 
bine pregătiți, dar un număr re
dus de atleți.

Voința: multă bunăvoință dar 
prea puțină pricepere, deocamdată. 
Echipa combinată se bazează mult 
prea mult pe elevii S.M.T.C.F. și 
mai puțin pe elementele asocia
ției Voința.

Constructorul—Flamura 
activează, „trăiesc' -----
cii unor tehnicieni din colective.

Locomotiva: nu are de fapt 
echipă. Fără atleții Recoltei, s-ar 
prezenta mult mai slab.

Metalul: are echipa destul de 
completă și omogenă. Muncesc 
mai mult antrenorii, unii chiar 
fără sprijin. Hotărît că antrenorul 
S. Dumitrescu se zbate mult pen
tru atletism. Dar, uneori sprijină 
numai pe atleții din București pe 
care-i antrenează el (M. Buzdu
gan), în detrimentul unor atleți 
mai buni din provincie (M. Un
gar, L. Filip, etc.).

Progresul: asociația a cărei echi
pă se schimbă de la etapă la 
etapă și prezintă cele mai multe 
improvizații. Există o preocupare 
centrală, dar aceasta nu este con
cretizată printr-o muncă susținută.

C.C.A.: -
muncă, 
de slab. .... ___ _ „„
etapă la etapă s a prezentat mai 
slab.

Printre problemele 
fost și aceea a „fluxului ,. 
lui**. In această privință, 
tem trage încă concluzii

roșie,
datorită mun-

la

preocupare

nici preocupare, nici 
S-a prezentat inadmisibil 

Mai mult chiar, de la

ridicate a 
și refluxu- 
, nu pu- 

„ _ .------ „.i defini
tive. In orice caz, putem constata 
că dintre atleții care anul trecut 
au fost printre cei mai buni din 
țară, o serie întreagă nu au mai 
apărut în acest an. Putem da ca 
exemplu pe M. Lorinczi (Voința), 
R. Horhoianu (Știința), G. Col- 
țau (Știința), R. Wagner (Di
namo), St. Vagii (Știința), Ioniță 
Tache (Dinamo), R. Vereș (Meta
lul), F. Haglauer (Constructorul), 
etc. Nu mai vorbim de faptul că, 
deși unele asociații nu* au fondiști 
sau semifondiști. nu vedem apă- 
rînd nici un nume de atlet evi
dențiat cu ocazia crosurilor.

Foarte slab ne prezentăm și la 
aruncarea suliței 
Constructorul — . ui a JKZțlC, 
de exemplu, se prezintă în con
cursuri cu aruncătoare care aruncă 
22-24 m., deși — după cum a reieșit 
la campionatele școlare — are arun

cătoare de peste 28 m., ca H. Za- 
matrache, de a cărei c..l.' 
trebuiau să aibă cunoștință, 
această atletă a ooncurat și 
campionatele școlare de anul 
cut. De asemenea, cu toate 
în I. Nicolescu au un săritor 
peste 6,30 m., echipa prezintă ... 
divizie săritori de 5;80 m. Această 
situație o putem constata și la 
alte asociații. Nu putem spune 
altceva decît că asociațiile trebuie 
să-și schimbe, în mod hotărît. ati
tudinea față de atletism și față 
de atleți. Este 
asociațiile în loc_ _____ -
dență a atleților și prin ăceasta 
să sprijine munca de evidență și 
statistică a Comisiei centrale de 
atletism, să vină pentru infor
mații și pentru date necesare la 
această comisie. In loc ca asocia
țiile să trimită Comisiei centrale 
rezultatele concursurilor organi
zate de colectivele lor, adesea ele 
sînt informate de 
aceste concursuri 
sînt foarte puține

Lipsa evidenței 
lipsa evidenței la ____
gionale și orășenești pentru cul
tură fizică și sport. îngreunează 
mult dezvoltarea atletismului nos
tru. Atît C.C.F.S. cit și asociațiile 
sportive trebuie să ia măsuri pen
tru îmbunătățirea acestei munci 
și pentru centralizarea tuturor re
zultatelor. In felul acesta, va fi 
trasată calea pentru evidențierea 
și ridicarea a numeroase noi ele
mente.

CORNEL IOVÂNESCU 
antrenor de stat pentru 

atletism

femei. Echipa 
Flamura roșie,

existență
", căci 

în 
fre
că 
de 
în

mod hotărît, ati-

inadmisibil ca 
să aibă o evi-iha

comisie despre 
(care, de altfel, 
la număr).

din asociații, 
comitetele re-

Un schif de 8 + 1 cursă. Întrecerea schiturilor aei
8 + 1 este unul din punctele de atracție ale concursului de miini

Mîine pe lacul Herăstrău
întrecerea finala a celor mai buni 

^tineri canotori - r

Totdeauna, în aceste zile de vară, 
apa lacului Herăstrău este brăz
dată de zeci și zeci de ambarca
țiuni, dar o „forfotă** atît de mare 
ca în ultimele zile ale acestei săp- 
tărnini nu s-a întîlnit de mult 1 
Ambarcațiuni de toate tipurile mi 
șună pe lac. Schituri, caiace, canoe, 
ptreurg mii de kilometri, roind pe 
minunatul lac din marginea Bucu- 
reșiiului... Forfota nu-i mai mică 
nici pe mal. unde zeci de oameni 
se agită și lucrează cu sirguință, 
conștienți că munca lor nu-i deloc 
lipsită de importanță, în organi
zarea și reușite deplină a marelui 
eveniment spo't’v care se pregă
tește : finala campionatului repu
blican de canotaj, rezervat junio
rilor, pe anul 1954.

Canotajul nu se bucură încă de 
popularitatea altor sporturi și nu 
mulți sînt amatorii de spectacole 
sportive, care se pot mînd!ri că ur
măresc cu regularitate desfășu-a- 
rea competițiilor mai importante ale 
acestui sport. Lucrul este într-o 
oarecare măsură explicabil, pentru 
că principalei competiții se dis
pută de obicei la Snagov : or, este 
•lestul de incomodă, pentru un 
soectător oarecaie, o depiasare de 
-10 de km. pentru a urmări un con
curs de canotaj, fie chiar o finală 
he campionat "Je oe altă parte la
curile din aprowrea Capitalei nu 
găzduesc deobicei decît concursuri 
mărunte, așa că sportivii fruntași 
ai canotajului sînt, în general, ne- 
cunoscuți marelui public sportiv 
hucuieștean, caro nu prea are posi
bilitatea să-i vadă „ia lucru"...

lată însă că rr.îine, obișnuitul 
spectator sportiv bucureștean are o 
excelentă ocazie să urmărească un 
concurs de canotaj cu caracter 
republican. P 
plimbare d» ______   ...
pină la Podul Herăstrău, amatorul 
de spectacole sportive va putea 
asista la sosirile pasionante ale 
celor 13 curse care alcătuese pro
gramul finalelor campionatului re
publican de canotaj al juniorilor. 
Desigur, nu vor fi văzuți Mircea 
Anastasescu, Carol Vereș, Niga, 
Rotaru, Pongraț. Măcean. Vilcovici 
și ceilalți fruntași ai acestei disci-

c -

:moiaj cu
:iungindu-și obișnuita 
duminică dimineața

Concursul de alpinism
Flamura

Concursul de alpinism organizat 
de asociația Flamura roșie în ma
sivul Piatra Craiului a avut meni
rea de a verifica stadiul de pregă
tire a alpiniștilor asociației, în ve
derea selecționării lotului reprezen
tativ în campionatul republican din 
anul acesta, fiind totodată și un 
bun prilej de afirmare a tinerelor 
cadre.

Probele de pe Mănușa au marcat 
în viața câtorva concurenți un eve
niment important : prima ieșire pe 
stîncă. Printre ei. cităm pe Toma 
Hațeganu (Lupeni), Constantin 
Luță (București). Lucia Simionescu 
și Ana Gristea (București).

Prima echipă de băieți care _ 
efectuat traseul Acul Crăpăturii — 
cea care avea cap de coardă pe 
Pompiliu Rădulescu — a avut de 
înfruntat, pe lîngă greutatea esca
ladei pe stîncă udă. și intemperiile 
vremii (ceață, vînt, burniță, iar de 
la a doua lungane de coardă, ploa
ia). De aceea, ea a realizat un timp 
inferior primelor două echipe cla
sate, care' au concurat mai tîrziu, 
pe Bmp frumos și stîncă uscată. 
Deși a realizat un timp superior 
celui obținut de echipa cîștigătmre, 
echipa a treta, care a avut cap de

a

pline, dar’ — în orice caz — 
fi întreceri dîrze ; și printre cei 
proape 300 de juniori și junior; 
vom putea urmări pe cei c 
„mîine** le vor lua locurile celor 
mai sus.

In afara celor 100 de tineri sj 
tivi din Capitală, vor mai iua st 
tul la diferitele probe canotori 
Arad (60), Timișoara (50), C. 
stanța (29), Galați, Tg. Mureș, 
ghin, Sulina, calificați în ur . 
întrecerilor fazei de zonă. S' 
cifre care vorbesc din plin deși : 
puternica dezvoltare pe care a 
pătat-o în ultimii ani canotat 
despre caracterul de masă tot : 
puternic al acestui sport.

Pentru buna reușită a concur ' 
lui s-au făcut pregătiri speci 
Concurenții sînt de cîteva zile 
București și și-au continuat preț 
tirile la Herăstrău și la Floreat 
Azi la ora 12, la centrul de an 
nament al C.C.F.S. de pe mi 
lacului Herăstrău se ține o imj 
tantă ședință tehnică, la care 
parte antrenori, arbitri, delega 

Primul start de inline se va ' 
la ora 10. Programul complet ' 
întrecerilor este următorul : si 
simplu fete, caiac simplu fete, '. v 
noe dublu băeți, schif 4 + 1 v 
fete, caiac simplu băeți, caiac du 
fete, schif simplu băeți, schif 8 
fete, caiac dublu băeți, schif 4! 
băeți, caiac 4 băeți, canoe 10 
băeți, schif 8+1 băeți.

Dintre aceste probe, cele 
disputate se anunță cele de ș 
8 + 1 băeți, schif 4 + 1 băeți, 
cum și proba de canoe 10+1. 
teresantă de urmărit va fi și pr 
probă de campionat de schif 4 . 
cu vîsle-fete. Cu mult interes ’ 
teaptă cunoscătorii acestui spor 
întrecerile de simplu...

Dar care probă nu va fi viu 
putată, cind se întrec tineri dor 
de afirmare, dornici de a ai 
colectivului lor titlul de camj 
al țării ?...

Iată de ce, rîndurile de față, 
să fie - ’ __ ‘i.
avantcronică • 
mîine dimineață, pe 
răstrăului.

—’ mai mult decît o sin 
—; o invitație pe

! malurile

R.

organizat de asociat 
roșie

coardă pe Ion Boitoru (Bucure 
a fost penalizată cu 3 min. pef • 
pierderea unei carabiniere, astfefc 
cît echipa formată din Gh. And< 
(Orașul Stalin), Heintz Greisl 
(Sibiu) și Ion Puskas (BuștenfeS 
ocupat primul loc în clasame 
probei. Iată clasamentul fin-a’ 
probelor : proba individuală bă:
1. Stan Florin (București) 3 I
2. Puskas Ion (Bușteni) 3’23”- 
Gh. Andreioa (Orașui Stalin) 3’j 
proba individuală tete: 1. M 
Rățoi (București) 10’13” ; 2. Cr 
Ana (București) 11’26” ; 3. Su; 
Rotii (București) 11’52” ; prob, 
echipe feminine: 1. Maria C 
gcscu și Petruța Pop (Bucur: - 
27’25”; 2. Maria Rățoi și Ana t 
tea (București) 34’45” ; 3. Su 
Roth și Lucia Simionescu (B 
rești) 1 h 1’22”. Proba pe e< 
băieți în Acul Crăpăturii: 1. I - 
Andreioa (Bușteni). Heintz Greisl 
(Sibiu) și Ion Puskas (Buși
lh 1’47” ; 2. Ion Boitoru (B 
rești), Iatan Gheorglie și Stan j 
rin (București) lh4’38”; 3. Ii
piliu Rădulescu, Constantin C 
și Ion Stanciu (București) 11152

MARILENA



Ai. Cernescu (Dinamo), unul dintre cei mai buni alergători ai 
noștri, în timpul desfășurării probei de 500 cmc curse, din cadrul 

campionatului de viteză pe circuit.

Mîine va avea loc ultima proba 
a campionatului moto de viteza pe circuit

Importante experienței de concurs a boxerului

Pe traseul șoseaua Kiseleff — 
Arcul de Triumf — Bulevardul 
Mareșal Voroșilov, unul dintre cele 
mai bune trasee din tară, moto- 
cicliștii și autoniobiliștii noștți 
fruntași vor porni mîine dimineață 
să se întreacă în ultima probă a 
campionatului de viteză, pe circuit. 
Disputele vor fi desigur aprige. 
După două probe clasamentul ge
neral al campionatului este extrem 
de strîns și proba de mîine ur
mează să desemneze pe cei mai 
buni alergători ai tării la cursele 
de viteză pe circuit.

Asociația Metalul, în a cărei or
ganizare se vor desfășura alergă
rile de mîine dimineață, a luat 
toate măsurile necesare ca dispu
tele să poată avea loc în cele mai 
bune condițiuni tehnice. Aceasta 
s-a văzut cu prilejul primului an
trenament oficial care a avut loc 
ieri după-amiază, antrenament care 
prin buna lui organizare ne-a lă
sat impresia că ne găsim chiar la 
un concurs.

De altfel din desfășurarea an
trenamentelor s-a putut vedea și 
buna pregătire a alergătorilor și 
a mașinilor lor. Astăzi dimineață 
motocicliștii și automobiliștii vor 
lua parte la cel de al doilea an
trenament pe traseul de concurs.

Mîine cursele vor începe la ora 
9. Intrările pe traseu pentru pu
blicul spectator se vor face prin 
strada Ștrandului și Piața Scînteii 
(tramvai 3, 4), unde se vor găsi 
instalate și casele de bilete. Spec
tatorii care au invitații la tribune 
vor avea acces ia acestea, prin 
strada Mînăstirea Gașin și șo
seaua Kiseleff, din spre Piața 
Victoriei.

Iată acum situația clasamentu

Veliștii de la Progresul învingători in întîlnirea de snaip 
cu selecționata Constanța

Cu fiecare an, sportul velelor 
capătă o desvoltare tot mai mare. 
Acest lucru este dovedit de numă
rul din ce în ce mai mare de par
ticipant! la diferite concursuri, de 
numărul sporit de ambarcațiuni 
cu vele și de numărul mereu cres- 
cînd de concursuri. Pînă nu de 
mult, concursurile bărcilor cu pîn- 
ze erau organizate numai pe apele 
Herăstrăului și Snagovului. Pen
tru prima dată a avut loc datorită 
străduințelor comitetelor C.F.S. 
Constanta și asociației Progresul 
în zilele de duminică 18, luni 19 
și marți 20 !ulie un concurs de 
vele pe lacul Șiut Ghiol de la Ma
maia. Concursul a opus echipa a- 
sociației Progresul, formată din 
veliști din Capitală, selecționatei 
orașului Constanța, formată din 
sportivi localnici.

Față de valoarea oaspeților, spor
tivii din Constanța au avut o 
comportare meritorie. Atît la echi
pajele bucureștene cit și la cele ale 
gazdelor au eșit în evidentă o se
rie de calități dar și o altă serie 
de lipsuri foarte serioase. Trebue 
spus din capul locului că toate 
cele șapte regate care au contat 
în concurs s-au desfășurat pe un 
vînt foarte puternic, apa fiind 
brăzdată de valuri mari. Se părea 
că echipajele constănțene nu vor 
avea dificultăți în a-și asigura 
primele locuri, dată fiind obișnu
ința lor în a naviga în aceste con
diții dure. Dar acestor calități de 
buni navigatori, oaspeții le-au 
opus o mai bună cunoaștere a tac
ticii de regată, o perfectă cunoaș
tere a regulamentului și o deose
bită omogenitate. Intr-adevar. în 
fiecare regată primele trei locuri 
au revenit sportivilor de la Pro
gresul fiecare din cele cinci echi
paje ocupînd pe rînd locuri frun
tașe. Acest lucru a făcut ca în cla
samentul pe echipe sportivii bucu- 
reșteni să întreacă cu multe mii 

lui campionatului de viteză pe cir
cuit după două probe:

100 cmc. 1. T. Popa (Dinamo) 
20 puncte; 2. I. Popa (Dinamo) 
16 p.; 125 cmc. sport: 1. C. Ne- 
delcu (Dinamo) 20 p.; 2—3. I. 
Omăt (Avîntul) și Kladni Oscar 
(Metalul Reși(a) 12 p.; 250 cmc. 
sport: 1. I. Hatzac (Flacăra Me
diaș) 18 p.; 2. Al. Teodorescu
(Voința) 15 p.; 3. Gh. Budacă
(Dinamo) 13 p.; 350 cmc. sport:
1. Gh. Bereni (Dinamo) 20 p.; 2. 
V. Szabo (Dinamo) 16 p.; 3. P. 
lordăchescu (C.C.A.) 15 p.; 500
cmc. sport: 1. N. Buiescu (Loco
motiva) 20 p.; 2. G. Mormocea
(C.C.A.) 18 p.; 3. I. Olaru (Dina
mo) 14 p.; 750 cmc. sport: 1. M. 
Antonescu (C.C.A.) 20 p.; 2. Bela 
Boros (Progresul Cluj) 14 p.: 3— 
4. V. Stănescu (Voința) și M. A- 
lexandrescu (Metalul) 12 p.; 125 
cmc. curse: 1, Nicu Ștefan (Voin
ța) 18 p.; 2. R. Moldovan (C.C.A.) 
14 p.; 250 cmc. curse: 1—-2. V. 
Arpad (Voin(a), N. Niculici 
(C.C.A.) 17 p.; 3. VI. Suceveanu 
(Metalul) 16 p.; 350 cmc. curse: 1. 
N. Burcă (Progresul) 18 p.; 2. 
C. Radovici (Metalul) 17 p.; 3. 
Gh. Voiculescu (C.C.A.) 14 p.; 500 
cmc. curse: 1. M. Cernescu (Dina
mo) 10 p.; 2. E. Șomlo (C.C.A.) 
8 p.; 500 cmc. ataș: 1. Gh. Ion 4- 
C. Udrescu (C.C.A.) 20 p.; 2. J. 
Ionescu + Al. Schneider (Dinamo) 
16 p.; 750 cmc. ataș: 1. M. Dă- 
nescu + H. Szitzler (C.C.A.) 18 
p.; 2. I. Spiciu + Al. Hun (C.C.A.) 
14 puncte.

Pentru automobiliști nu există 
deocșindată nici un clasament, de
oarece alergarea de mîine consti
tuie pentru ei unica probă de cam
pionat, în urma căreia vor fi de
semnați campioni ai țării.

de puncte pe cei din Constanța, 
iar în clasamentul individual să 
ocupe patru din primele cinci 
locuri. Ceea ce lipsește veliștitor 
din Constanța este cunoașterea re
gulamentului de regată și a tacti
cii de cursă. Ei nu au făcut an
trenamente de regată ci numai an
trenamente de drum. în aceste pri
vințe bucureștenii le-au fost supe
riori.

Domeniul în care sportivii din 
Capitală au fost întrecuți a fost 
rezistenta la efortul foarte intens 
cerut de cele șapte regate. Aceasta 
pentru că printre ei mai dăinuie 
concepția greșită că pentru a prac
tica velele nu este necesară o se
rioasă pregătire fizică, idee care 
a fost categoric infirmată de acest 
concurs.

Concursul de pe Șiut Ghiol a 
fost un minunat prilei pentru spec
tatori de a aprecia frumusețea și 
dinamismul sportului velelor și a 
scos în evidentă cît de potrivită 
este baza de la Șiut Ghiol pentru 
practicarea velelor. Comisia cen
trală de sporturi nautice trebuie 
să-și îndrepte atenția asupra aces
tui lac și să-l promoveze așa cum 
se cuvine la rangul de bază exce
lentă pentru practicarea velelor. 
De asemenea comitetul C.F.S. Con
stanța trebuie să acorde o mai 
mare atenție organizării concursu
rilor pe plan local pentru a da 
astfel posibilitatea veliștilpr con- 
stănteni să-și apere cu mai mult 
succes culorile în viitoarele întîl- 
niri.

Iată clasamentul concursului: L 
Mircea Runcu — Gh. Citirigă 
(Progresul); 2. Vasile Costescu—•' 
Adrian Tudor (Progresul); 3. Nic. 
Nastea — Geta Popescu (Progre
sul); 4. Mircea Băiceanu — Gh. 
Ratea (Constanța); 5. Alex. Ho- 
roveanu — D. Strominger (Pro
gresul); 6. Val. Săvulescu — Al. 
Cîșleanu (Constanța).

In condițiuni de luptă egale, 
experiența corn pet iț ional a a boxe
rului are o mare însemnătate pen
tru rezultatul întîlnirii. Această 
experiență este acumulată de-a lun
gul anilor, in întilnirile cu diferiți 
adversari, care se deosebesc unii 
de alții prin tehnică, tactică, par
ticularități tehnice și fizice.

Experiența crește'de la concurs 
la concurs. Cu cît boxerul a sus
ținut un număr mai mare de in- 
tîlniri, cu atît sint mai variate 
sarcinile pe care el trebuie să le 
rezolve.

Boxerul neînarmat cu cunoaște
rea tacticii boxului este limitat în 
acțiunile sale de luptă, pe care o 
conduce cu mijloace primitive. El 
și-a însușit anumite deprinderi în 
diferite procedee, dar nu înțelege 
esen(a și conținutul boxului, ca 
joc de luptă, în care fiecare ac
țiune a boxerului trebuie să fie 
minuțios gîtidită și calculată, ti- 
nîndu-se seama de condițiile lup
tei și de toate posibilitățile tac
tice.

Este foarte important ca boxerul 
începător să participe cît mai des 

’la concursuri în care își călește 
voința, își perfecționează proce
deele tehnice, capătă calm și stă- 
pînire de sine, își dezvoltă capa
citatea de a gîndi în timpul lup
tei, își dezvoltă forța, îndemînarea 
și capacitatea de a folosi procedee 
rationale, care duc la victorie în 
cel mai scurt timp. In întilnirile 
pe care le susține, boxerul învață 
să ghicească la timp intențiile ad
versarului și să le ascundă pe ale 
sale, să stabilească starea fizică 
și psihică a adversarului, puterea 
lui de rezistentă si voință.

Experiența de concurs permite 
boxerului să manifeste o mare li
bertate în ring. Nu același lucru 
se poate spune despre un începă
tor, ale cărui mișcări sînt rigide, 
crispate, din cauza încordării ner
voase și musculare excesive, ceea 
ce duce la oboseală generală.

Fiecare sportiv care urcă trep
tele ringului cunoaște această 
stare, din propria sa experiență. 
Atmosfera neobișnuită; prezenta 
sportivilor și a spectatorilor, ca
racterul oficial și sărbătoresc al 
întrecerilor, precum și incertitudi- 
’nea rezultatului, toate acestea îl 
tulbură mai mult pe boxer. Dar 
Treptat, de la concurs la concurs, 
această rigiditate dispare și inter
vine o ușurință caracteristică în 
acțiuni și atitudine. Urcînd pe ring, 
boxerul își concentrează întreaga 
atentie asunra adversarului, fără 
să mai reacționeze Ia ceilalți fac
tori care completează întîlnirea de 
box.

Deseori se poate observa cum o 
întîlnire este cîștigată de boxerul 
care are mai multă experiență . de 
concurs decît adversarul său, deși 
acesta are calități fizice superioa
re. El pierde din cauza nepriceperii 
de a-și doza și de a-și valorifica 
just, din punct de vedere tactic, 
forțele și posibilitățile.

Pentru boxerul experimentat este 
suficientă o privire fugitivă asupra 

. .cîtorva mișcări ale adversarului, 
.pentru a-și forma o idee generală 
asupra felului cum va acționa a- 

ccesta. Astfel, picioarele mult de
părtate (în gardă laterală) sînt un 
indiciu al mobilității insuficiente a 
adversarului. In această poziție 
este greu să deplasezi greutatea 
corpului de pe un picior pe celă
lalt (balansarea).

Dacă greutatea corpului (proiec
ția centrului de greutate) se gă
sește pe piciorul sting deplasat 
înainte, înseamnă că boxerul își 
va baza tactica pe retrageri, ofe
rind inițiativa adversarului. Picio
rul stîng pe care se deplasează 
greutatea corpului nu va permite 
boxerului să facă mișcări pentru 
atac înainte. In acest scop, ar fi 
trebuit să se elibereze piciorul 
stîng, trecînd greutatea corpului 
pe cel drept. Dacă greutatea cor
pului boxerului se găsește pe pi
ciorul drept retras, înseamnă că 
el va ataca sau va fi nevoit să ac
ționeze prin contra lovituri de 
oprire. El nu poate să execute miș
cări de retragere, deoarece este 
țintuit locului de greutatea cor
pului care se găsește pe piciorul 
drept. Pentru mișcările înapoi, el 
ar fi trebuit să treacă în prealabil 
greutatea corpului pe piciorul stîng 

Cei mai variați (și deci cei mai 
periculoși) sînt boxerii care au re- 

• pactizată uniform greutatea corpu

lui pe picioarele nu prea depăr
tate (la lățimea umerilor) și ioio- 
sesc mult mișcările de manevră 
pentru apărare și atac, — datorită 
unei mari mobilități a picioarelor.

Învățarea minuțioasă a proce
deelor tactice fără a fi complectată 
cu practica întilnirilor de box și 
însușirea ori cit de perfectă a teh
nicii în exercițiile la aparate și în 
alte exerciții ale boxerului (sac, 
pară, mănuși de antrenament, box 
cu umbra, etc.) nu pot înlocui 
însă lupta liberă in ring, întrecerea 
cu adversarul. Toate aceste exerci
ții servesc numai ca mijloace aju
tătoare pentru învățarea tehnicii 
boxului, grăbind procesul ei de 
însușire. Așa cum nu se poate în
văța înotul pe uscat, tot așa nu 
se poate învăța boxul fără a par
ticipa la reuniuni. Orice boxer tre
buie să treacă printr-o anumita 
școală a boxului sub conducerea 
unui antrenor specialist, care va 
fi chezășia succeselor lui viitoare. 
In procesul întîlnirilor însă, fie
care boxer își formează un stil 
personal care corespunde tempera
mentului, caracterului, particulari
tăților psihice și fizice ale boxe
rului.

Sarcina fiecărui antrenor este 
deci de a ajuta pe boxer „să se 
găsească pe sine însuși". Urmă
rind întilnirile elevului său, antre
norul studiază amănunțit particu
laritățile lui individuale, stabilind 
care este maniera lui cea mai pro
prie în conducerea luptei, căutînd 
să dezvolte pînă la perfecțiune ca
litățile lui pozitive.

★
Deseori se poate observa în ring 

o necunoaștere a elementelor tac
ticii nu numai de către boxerul 
începător, dar și chiar de către 
boxerii cu o practică îndelungată 
a concursurilor. Aceasta se mani
festă, de pildă, în nepriceperea de 
a se deplasa în ring. Boxerul ex
perimentat se deplasează pe ring 
în dreapta (în fața unui stîngaci 
în stînga), evitînd lovitura; depla- 
sîndu-se în stînga, boxerul se ex
pune unei puternice lovituri 
de oprire cu dreapta. Boxerul 
nu trebuie să se teamă de o lovi-» 
tură în prelungire. El trebuie să 
evite întotdeauna posibilitatea re- 
ceptionării unei lovituri de oprire, 
care se încheie deseori prin K.O.

Desigur, ar fi o greșeală să tra
gem concluzia că trebuie să renun
țăm. în general, la deplasarea spre 
stînga. împrejurările luptei o pot 
cere uneori, dacă este convenabil 
din punct de vedere tactic.

Lipsa de experiență se manifestă 
și în nepriceperea de a alege just 
momentul atacului. Boxerul lipsit 
de experiență, dacă este combativ 
și energic, atacă în permanentă, 
neținînd seama dacă atacul este 
convenabil și potrivit în momentul 
respectiv. Boxerul cu experiență 
apreciază toate condițiile înainte 
de atac. In momentul, atacului el 
trebuie să știe foarte bine care 
sînt locurile cele mai vulnerabile 
ale adversarului și cum pot fi ata
cate mai ușor. El nu va risca dacă 
nu va fi sigur de succesul atacu
lui. Atacul reprezintă un anumit 
risc; e posibil ca el să-și atingă 
tinta, dar este posibil să-I desco
pere pe cel în atac, punîndu-1 sub 
amenințarea unei lovituri-ripostă. 
Cîntărind toate acestea boxe
rul ia distanta necesară pentru 
atac și caută să-și aducă adversa
rul în poziția cea mai favorabilă. 
înghesuindu-1 pe neobservate în 
coltul ringului sau în corzi, adică 
lipsindu-1 de posibilitatea mane
vrării (retragerii), creînd prin a- 
ceasta premizele favorabile pentru 
succesul acțiunii.

Folosind lovituri înșelătoare, al 
căror scop este de a-1 scoate pe 
adversar din gardă și pregătind 
cu ele atacul, boxerul execută cu 
toată forța și precizia — fără a se 
îndoi o clipă de succes — lovitura 
de atac la ținta aleasă. Lipsa de 
hotărîre în atac cauzează insucce
sul. Arta atacului fulgerător este 
ceea ce trebuie să-și însușească tn 
primul rînd boxerul care începe 
să studieze tehnica boxului.

Este mai puțin indicat ca adver
sarul să fie atacat atunci cînd 
se găsește în mijlocul ringului și 
are posibilitatea manevrării; el va 
reuși să se retragă mai repede sau 
să execute un atac, punîndu-și ad
versarul într-o situație grea, după 
ce l-a făcut să-și descopere garda.

O unitate de măsură a măie

striei și experienței boxerului este 
de asemenea priceperea lui de a 
păstra distanța necesară, fără a 
ieși din sfera de acțiune a lovitu
rilor sale chiar în retragere, ceea 
ce îi^ permite să fie mereu bine 
pregătit pentru orice acțiune, și să 
nu lase neexploatată mei o greșalâ 
tactica a adversarului său.

Boxerul cu experiența încearcă 
întotdeauna să determine distanța 
la care este mai slab decît adver
sarul său și caută sa se mențină la 
distanța în care e mai tare. Un 
boxer serios muncește intens pen
tru a învăță cu minuțiozitate teh
nica luptei de departe și a luptei 
de aproape. Unii boxeri consideră 
în mod greșit că, prin calitățile 
lor fizice, sînt mai potriviți pentru 
însușirea unuia din aceste două 
moduri de luptă: deci își neglijea
ză învățarea celuilalt mod și apoi 
se simt neputincioși cînd adversa
rul le impune o distanță de luptă 
nedorită. Stăpînind la perfecție 
lupta la distanță și de aproape și 
întîlnind diferiți adversari, boxerul 
se va simți totdeauna încrezător 
în forțele sale și va ieși cu măie
strie din situațiile grele, prin mo
dalitatea cea mai potrivită.

Experiența boxerului se mani
festă și în recepționarea unei lovi
turi puternice. Găsindu-se într-o 
situație grea, din cauza unei lovi
turi, boxerul caută să ascundă ad
versarului această situație, fără 
a-și trăda slăbiciunea, amețeala 
etc. prevenind, prin retrageri în 
dreapta în cerc și oprind prin 
directe de stînga Ia cap. încercă
rile adversarului de a se apropia 
pentru lovitura hotărîtoare. Dacă 
boxerul nu are posibilitatea să se 
retragă în fața adversarului, se 
apropie de el, stînjenindu-i acțiu
nile cu brațele și lichidînd încer
cările lui de a se desprinde și de 
a executa lovitura. Efectul lovitu
rilor în regiunea capului trece re
pede și cîteva secunde de odihnă — 
secunde salvatoare — sînt sufi
ciente pentru ca adversarul să-și 
revină de pe urma lor. Boxerul 
neexperimentat, recepționînd o lo
vitură puternică nu dă dovadă de 
prudență, nu știe să mascheze si
tuația și continuînd schimbul de 
lovituri, devine ușor victima unei 
lovituri decisive.

Marea rezistență fizică a boxeru
lui cu experiență se datorește unui 
excelent grad de antrenament, ma
rii măiestrii a mișcărilor în luptă, 
care constă în economisirea efortu
rilor și capacitatea de a încorda 
numai grupele de mușchi care par
ticipă la mișcarea respectivă, rela- 
xînd pe cele care nu participă la 
mișcare.

Este foarte important pentru un 
boxer să știe să-și economisească 
forțele, evitînd loviturile inutile 
prin aer (loviturile ratate) și sări
turile fără scop în jurul adversa
rului. Fiecare mișcare trebuie să 
fie strict calculată și destinată exe
cutării unei anumite teme de luptă. 
Lupta unui boxer experimentat în 
ring se reduce la capacitatea de a 
acționa prin lovituri ușoare, de 
disimulare, care fac să scadă vigi
lența, prudenta și aten(ia adversa
rului. Această tehnică se reduce la 
abilitatea de a-1 obliga să rateze 
neîntrerupt și să se enerveze, pen
tru a-1 pregăti psihologic cu gin- 
dul că rezistența este inutilă, că 
este neputincios și că înfrîngerea 
este inevitabilă. El trebuie să-și 
aducă adversarul în pozițiile cele 
mai favorabile pentru aplicarea 
loviturii decisive, fulgerătoare, cu 
care de altfel boxerul încheie tot 
acest complicat joc de pregătire.

Experiența luptelor și tactica se 
găsesc în dependență directă; cu 
cît experiența este mai bogată, cu 
atît tactica este mai variată, cu 
atît ea este mai perfectă

★

Articolul de față nu poate cu
prinde toate problemele legate de 
experiența concursurilor; de altfel, 
ar fi și imposibil, pentru ca posi
bilitățile tehnico-tactice ale boxului 
sînt inepuizabile.

Articolul urmărește un scop li
mitat — împărtășirea noțiunilor 
generale și a cîtorva teze simple 
legate de valorificarea experienței 
întilnirilor de box în tactica luptei 
pe ring.

(Din „Fizcultura i sport”) )
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DESPRE SLABA COMPORTARE A BASCHETBAUȘTILOR FRUNTAȘI (II)
Greșeli au fost făcute și în 

munca de pregătire a lotului re
prezentativ. In primul rind, prin 
faptul că nu a existat preocupare 
pentru pregătirea jucătorilor din 
iot chiar de la începutul anului 
așa cum ar fi trebuit. La fel ca 

nîn anii trecuți, jucătorii nu au a- 
,vut asigurată o pregătire continuă 

. pe întreg anul (paralel cu pre- 
’ gătirea din cadrul colectivului), 
ci s-au pregătit pe campanii, cu 
pu(in timp înaintea disputării unei 
competiții internaționale. O altă 
greșeală a fost neurmărirea exe-

-tării planului individual de pre
gătire, dat jucătorilor selecționa
bili din cadrul colectivelor sporti
ve. Pregătirea lotului repre
zentativ n.u s-a bazat pe con
tinua împrospătare a jucătorilor. 
Din această cauză au fost folosiți 
aceiași jucători, chiar dacă unii 
dintre ei se dovediseră plafonați 
sau lipsiți de perspective. Mai tre
buie șă amintim că jocurile de 
verificare dinaintea turneelor in
ternaționale nu au fost concluden
te, deoarece, atît echipa care urma 
să ne reprezinte cît și echipa cu 
care aceasta se antrena, făceau 
meciuri de spectacol, în care nu 
se urmărea cu adevărat verifica
rea posibilităților și a pregătirilor.

Jucătorii din lotul reprezentativ 
au o mare vină în obținerea sla
belor rezultate internaționale. In 
primul rînd, trebuie arătat că, deși 
în ultimii ani au participat la nu
meroase întreceri internaționale, a- 
lături de echipe deosebit de va
loroase (reprezentativele U.R.S.S., 
R. Cehoslovace, R.P. Ungare, R.P. 
Bulgaria, Franței, Italiei, etc.), ju
cătorii noștri nu și-au însușit în- 
tr-o măsură satisfăcătoare învăță
mintele și experiența necesară. Ei 
nu au știut să rețină elementele 
cu adevărat importante, ci și-au 
însușit în mod preferențial unele 
elemente tehnice sau tactice „spec
taculoase", dar ineficace.

In afară de aceasta, la unii ju
cători mai persistă încă părerea că 
sint „senatori de drept", părere în
curajată și de faptul că problema 
înlocuirii lor nu a fost pusă nicio
dată.

In general, s-a vădit faptul că 
ei nu sînt conștienți de importanța 
continuei ridicări a pregătirii lor 
fizice, tehnice și tactice, mulțuntin- 
du-se să se mențină la un nivel 
mediocru sau chiar submediocru. 
Comportarea slabă a baschetbaliș- 
tilor noștri se datorește însă, în 
primul rînd, faptului că ei nu sînt 
pătrunși de un înalt spirit de pa
triotism. Din această cauză, ei nu 
sint suficient de perseverenți la 
antrenamente, nu se străduiesc

S
• BOX. Astă seară încep la 

Brăila întrecerile din cadrul Ce- 
feriadei de box. Competiția va 
dura pînă la 1 august, iar o par
te din întîlniri se vor desfășura 
Ia Galați. Printre cei 160 de bo
xeri participanți se numără : Petre 
Zaharia, Tr. lordache, Ion Zlăta- 
ru, V. Bogoi, Matei Godeanu, I. 
Buzea, I. Vasilov, etc.

— După întrecerile desfășurate 
la Oradea și Iași s-au calificat 24 
pugiliști care își vor disputa titlul 
de campion al asociației Voința.

Meciurile finale vor avea loc 
la Constanța la data de 31 iulie.

— Astă seară, începînd de 
la ora 19.30, va avea loc pe te
renul Progresul I. T. B. (șoseaua 
Ștefan ccl Mare nr. 99) o reu
niune de box.

Printre boxerii care vor evolua 
se numără > Const. Ocneanu, Mir
cea Covaliu, D. Manolache, Marin 
Ion, Al. Mantz, I. Stanciu, C. 
Dohrescu etc.

• NATAȚIE, Azi, începînd de 
la ora 17 și mîine de la ora 
9, se va desfășura Ia ștrandul 
Tineretului concursul de înot or
ganizat de colectivul Voința Tex-

A z i
' ATLETISM: Concurs în cadrul * 
Spartachiadei sindicale, stadionul | 
Tineretului ora 16.45.

BOX: reuniune, teren I.T.B. ora ' 
19,30.
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să-și ridice nivelul de pregătire, 
iar în timpul meciurilor interna
ționale au scăderi condamnabile, 
pentru că nu luptă cu toată dra
gostea .Și hotărîrea pentru culorile 
țării noastre.

Urmînd firul cauzelor, ajungem 
la greșeli ivite în munca inspec
ției de baschet și a comisiei cen
trale de baschet. Acestea nu au 
dus o muncă sistematică pentru 
asigurarea bazei de mase, deci au 
îngreunat posibilitatea selecționă
rii continue a unui lot cît mai 
mare de tineri. Activitatea inspec
ției și a comisiei centrale de bas
chet s-a concentrat asupra echipe
lor și jucătorilor din București, iar 
centrele din restul țării au fost 
neglijate. Dovadă este faptul că, 
în ultimii ani, puțini jucători din 
restul țării au fost selecționați în 
lotul reprezentativ, pierzîndu-se a- 
poi, din lipsă de îndrumare și con
trol, în colectivele lor.

Inspecția și comisia centrală nu 
au luat măsuri pentru adoptarea 
de către colectivele din întreaga 
țară a unei linii unitare, științi
fice. De asemenea, trebuie subli
niat faptul că schimbarea antre
norilor lotului reprezentativ după 
fiecare insucces al echipei, a dus 
la lipsa de încredere atît a antre
norilor față de posibilitățile lor, 
cît și a jucătorilor față de posi
bilitățile antrenorilor. De aci și 
lipsa de autoritate a unor antre
nori, atît în cadrul pregătirilor lo
tului, cît și în cadrul echipelor de 
colectiv.

Pentru ca baschetul să cunoască 
dezvoltarea pe care cu toții o aș
teptăm, și care trebuie să fie pe 
măsura posibilităților . create de 
regimul democrat-popular, se im
pune o serie de măsuri pentru în
lăturarea greutăților și lipsurilor 
care frînează progresul acestei 
discipline sportive. Trebuie să pre
cizăm că multe din cele expuse 
pînă acum sînt cunoscute de mul
tă vreme, că problemele discutate 
aci au mai fost dezbătute deseori, 
dar că niciodată nu s-a trecut, 
cu adevărat, la o justă rezolvare 
a lor. Deseori, criticile au fost în
sușite, au fost luate angajamente, 
s-au făcut promisiuni, dar actuala 
situație a baschetului dovedește 
caracterul pur formal al tuturor 
acestor angajamente și promisiuni. 
De aceea, accentuăm, că cel pu
țin acum trebuie să ne unim for
țele pentru a lua măsurile nece
sare ieșirii din impasul în care 
se află baschetul din R.P.R. Ne 
trebuie curaj, perseverență, voință, 
conștiinciozitate și mai ales dorin
ța de a munci cu toată dragos
tea pentru a aduce baschetul din

PORT LA Z
til-Confecții în cinstea zilei de 23 
August. Vor participa la acest 
concurs înotătorii fruntași ai sec
țiilor din Capitală. Concursul , se 
va desfășura după următorul pro
gram :

Azi: 100 m. liber juniori, 400 
m liber senioare, 100 m bras ju
niori, 100 m fluture senioare, 200 
m bras seniori, 100 m liber seni
oare, 100 m. spate juniori, 100 m. 
liber juniori cat. II, 100 m. bras 
junioare, 100 m. liber junioare 
cat. II, 100 m. fluture seniori, 100 
m. fluture juniori cat. II, 100 m. 
bras juniori cat. II, 100 m. fluture 
senioare, 4x100 m. liber seniori, 
4X100 m. mixt senioare, 25 m. 
bras fetițe, 50 m. liber băieți. 
Mîine: 400 m. liber juniori, 100 
m. liber junioare, 100 m. fluture 
juniori, 200 m. bras senioare, 100 
m. liber seniori, 100 m. spate ju
niori cat. II, 100 m. fluture juni
oare cat. II, 100 m. spate seniori, 
200 m. bras juniori, 100 m. bras 
juniori cat. II, 100 m. spate se
nioare, 100 m. spate junioare, 100 
ni. spate junioare cat. II, 4X100 
m. mixt seniori, 4X100 m. liber 
senioare, 25 m. bras băieți, 50 m. 
bras fetite

NATAȚIE: Concursul organizat 
de asoc. Voința, ștrandul Tinere
tului ora 17.00.

M i in e
ATLETISM: Concurs în cadrul 

Spartachiadei sindicale, stadionul 
Tineretului ora 9.

CONCURS G.M.A. ștrandul 

țara noastră pe un Ioc fruntaș în 
ierarhia celor mai bune echipe din 
lume.

Printre măsurile pe care le con
siderăm de mare importanță no
tăm în primul rînd. dezvoltarea 
bazei de mase. Trebuie dusă o a- 
devărată bătălie pentru punerea 
în stare de practicabilitate a tu
turor terenurilor și pentru con
struirea de noi terenuri în toate 
centrele țării. Ne trebuie jucători 
tineri, mulți, din care să fie se
lecționați cu adevărat cei mai 
buni, mai talentați, ctF perspecti
ve de dezvoltare. Munca de teren 
pentru o justă îndrumare în pre
gătirea tineretului și pentru se
lecționarea celor mai buni, cu fi
zic corespunzător cerințelor bas
chetului modern, trebuie să con
stituie o permanentă preocupare 
pentru inspecția și pentru comisia 
centrală de baschet.

Trebuie asigurată o permanență 
în pregătirea lotului reprezentativ. 
Munca de pregătire a jucătorilor 
selecționabili trebuie ■ începută din 
primele zile ale anului și efec
tuată fără întreruperi. Lotul de 
jucători selecționabili trebuie să 
fie cît mai npmeros și împrospă
tat în permanență. In felul acesta 
va exista o bază de, selecție și va 
fi asigurat un stimulent în mun
ca de pregătire a jucătorilor.

In colective, munca trebuie dusă 
în mod conștiincios și științific. 
Se impune înlăturarea grabnică a 
mentalității în virtutea căreia ob
ținerea de rezultate bune consti
tuie prima preocupare a antreno
rilor de echipe de colectiv. Con
ducerea colectivelor sportive tre
buie să acorde antrenorilor tot 
sprijinul pentru ca aceștia să-și 
pună priceperea în slujba progre
sului baschetului din țara noastră, 
preocupîndu-șe totodată de crește
rea viitoarelor cadre

Pentru îmbogățirea cunoștințelor 
tehnice și tactice, pentru a se 
păstra o permanentă legătură cu 
reprezentanții unor țări în care 
baschetul cunoaște o largă dez
voltare, este necesar să fie orga
nizate întreceri cu echipe de colec
tiv din Uniunea Sovietică, R. Ce
hoslovacă, R. P. Bulgaria, R. P. 
Ungară, etc., țări care au demon
strat, de nenumărate ori, că se 
află pe primul plan în baschetul 
mondial.

Orientarea baschetului din țara 
noastră către o concepție cu ade
vărat modernă, trebuie să fie un 
obiectiv de seamă al tuturor foru
rilor care au în grijă această dis
ciplină sportivă

D. STÂNCI LESCU

I
Concursul este dotat cu „Cupa 

23 August", și plachete pentru 
locurile II—III, iar înotătorii care 
vor realiza cele mai bune rezul
tate, după tabela sovietică de 
punctaj, vor fi premiați indivi
dual.

In cinstea zilei de 23 August 
Consiliul sportiv regional Știința 
organizează duminică 25 iulie, în
cepînd de la ora 8,30, un concurs 
pentru trecerea normelor G.M.A., la 
ștrandul „Steaua roșie”.
• POLO PE APA. Etapa V-a 

a campionatului republican de polo 
de apă prevede următoarele me
ciuri : Cluj: Progresul—Flamura 
roșie Timișoara; Oradea: Con
structorul — Progresul București ; 
Tg. Mureș: Progresul—Tînărul di- 
namovist.

Marți 27 iulie se va desfășura 
la Cluj meciul dintre Știința Cluj 
și Progresul București în cadrul 
etapei a Vl-a.

• CICLISM. Mîine, cu începere 
de la ora 16, se va desfășura pe 
velodromul Dinamo din Capitală o 
reuniune. Programul cuprinde: pro
be de viteză, semifond; eliminare 
și tandem.

„Steaua roșie” ora 8.30.
CANOTAJ: Finala campionatului 

republican de juniori, lacul Herăs
trău, ora 10.

MOTOCICLISM: Finala campio
natului republican de viteză pe; 
circuit, șoseaua Kiseleff ora 9.

NATAȚIE: Concurs organizat de 
asoc. Voința ștrandul Tineretului 
ora 9,

Campionatele cicliste
au luat

Ultimele probe din cadrul cam
pionatelor R.P.R, pe pistă, desfă
șurate joi după amiază pe velo
dromul Dinamo din Capitală, au 
prilejuit un spectacol interesant, 
care a fost urmărit de un public 
neobișnuit de numeros.

Dacă în proba feminină de ur
mărire individuală au fost reali
zate timpuri foarte bune, iar in 
finală maestra sportului Aurelia 
Drăghici, cucerind titlul de cam
pioană, a obținut un timp cu nu
mai 5 zecimi de secundă mai 

slab decît recordul țării (2 : 56,9 
stabilit de ea la 8 august 1953, la 
Festival), apoi nu tot același lucru 
se poate spune despre proba mas
culină în care s-au înregistrat ci
fre mediocre.

Reuniunea a început prin desfă
șurarea sferturilor de finală ale 
probei feminine de urmărire indi
viduală. Venera Marinescu întrece 
sigur pe Ilona Kedveș, Hermina 
Juhasz își adjudecă victoria după 
o luptă foarte strînsă cu Maria Bi 
sac ,iar Silvia Iosif, deși conlusă 
un timp de Eda Zurner, are o re
venire puternică și se califică pen
tru semifinale cu timpul 2 : 59,2. 
Aurelia Drăghici se califică prin 
neprezentarea adversarei.

In prima semifinală Hermina 
luhasz, care a pornit tare, slăbeș
te, în vreme ce Aurelia Drăghici 
are un rulaj din ce în ce mai bun, 
cîștigînd întrecerea. (Timpuri: 
2:57,3 și respectiv 3:04,0). In a 
doua semifinală Silvia Iosif por
nește tare, hotărît.ă. să învingă, în 
timp ce Venera Marinescu se lasă 
condusă cu 20—25 metri, rezervîn- 
du-se pentru ultimul tur. Insă cu 
toată revenirea ei, nu poate împie
dica pe Silvia Iosif să obțină o 
frumoasă și muncită victorie. 
(Timpuri: 3:01,7 și 3:02,0).

In finală, Aurelia Drăghici nu 
luptă numai pentru titlu, ci este 
evidentă hotărîrea ei de a stabili 
totodată și un nou record. La sfîr- 
șitul întrecerii. în care depășește 
categoric pe Silvia Iosif, acele cro- 
nometrelor marchează: 2:56,5 (la 
5 zecimi de record). Silvia Iosif: 
3:03,0. Surpriza zilei a constituit-o 
victoria tinerei Hermina luhasz 
(3:05,9) asupra Venerei Marinescu 
(3:06,4).

Clasament: 1. Aurelia Drăghici 
(Dinamo) campioană R.P.R.; 2. 
Silvia Iosif (Flamura roșie); 3. 
Hermina luhasz (Dinamo); 4. Ve
nera Marinescu (Dinamo).

In semifinala probei masculine 
C. Dumitrescu întrece ,fără efor
turi deosebite, pe Ion Vasile, iar 
Ion Baciu depășește sigur pe 
Schuster. In finală, C. Dumitrescu 
(5:25,2; cel mai bun timp al cam
pionatului) îl prinde din urmă pe 
Baciu, iar Ion Vasile cîștigă destul 
de ușor în fața lui Schuster,

Clasament: 1. C. Dumitrescu
(Progresul C.P.C.S.) campion al 
R.P.R.; 2. Ion Baciu (C.C.A.); 3. 
Ion Vasile (C.C.A.); 4. R. Schus
ter (Dinamo).

INFORMAȚII
PROGRAMUL PRONOSPORT 

Nr. 15
Programul PRONOSPORT nr. 

15 care apare mîine cuprinde ur
mătoarele:

— O prezentare a echipei ceho
slovace de fotbal Dinamo-Praga 
care va întîlni la 1 august echipa 
noastră campioană C.C.A.

— O vizită cu surprize de Con
stantin Mitran arbitru de fotbal.

— Însemnări din cîteya orașe 
de Tiberiu Asztalos arbitru de 
fotbal.

— Clasamentul campionatului 
categoriilor A și B la încheierea 
turului.

— „Cupa PRONOSPORT" cu 
clasamentul complet.

— Humor, Poșta noastră, Pe 
toate stadioanele.

Programul mai cuprinde trei 
probleme din concursul de vară or
ganizat de „Programul PRONO
SPORT: un careu de cuvinte încru
cișate (rugbi), un triverb și o pro
blemă de șah.

Programul PRONOSPORT se 
pune în vtnzare în toată' țara chiar 
și în orașele care nu au încă 
agenții PRONOSPORT.

CONCURSUL Nr. 17
ETAPA DIN I AUGUST 1954

I. C.C.A. — Dinamo Praga
II. Dinamo Orașul Stalin — 

Flamura roșie Arad
III. Minerul Petroșani — Pro

gresul Oradea
IV. Metalul Cîmpia Turzii — 

Locomotiva Timișoara
V. Flacăra Mediaș — Progresul 

Sibiu

R. P. R.
fertil in ă 
cu sprin

de semifond 
la 5 tururi,

pe pista 
sfîrșit
In proba 

(40 tururi),
Venera Marinescu a fost net supe
rioară cucerind toate sprinturile. Cu 
toată dîrzenia arătată, Aurelia Dră
ghici nu a putut cîștiga nici un 
sprint și s-a clasat pe locul 2.

Clasament: 1. Venera Marinescu. 
(Dinamo) campioană a R.P.R. 45 
puncte ;a parcurs 16 km. în 28 
min. 24 sec., media orară 34,360 
km.; 2. Aurelia Drăghici (Dina
mo) 18 puncte; 3. Maria Bisac 
(Progresul C.P.C.S.) 13 puncte;
4. Mioara Gheorghe (Știința) 13 
puncte; 5. Eda Zurner (Flamura 
roșie) 10 puncte.

Proba de semifond pentru băieți 
(100 tururi, cu sprint la fiecare 3 
tururi) a fost o întrecere viu dis
putată de la primul la ultimul tur.

După 20 de sprinturi: Dumitres
cu 32, pct. Constantinescu 23, Rein
hardt 19, Norhadian 18, Baciu, 
Tache Petre și Rosenberg cite 16, 
iar M. Niculescu 14.*

După 25 de sprinturi: Dumi
trescu 37, Reinhardt 28, M. Nicu
lescu 24, Constantinescu 23, Ioni- 
tă 21, Norhadian și Baciu cîte 19, 
iar Tache Petre 18. Ne aflăm la 
turul 75. Acum evadează 4 aler
gători care iau un avans de 200 
m.: Reinhardt, Rosenberg, Baciu 
și Constantinescu, viitorul campi
on. Ultimul, arată multă dîrzenie 
în timp ce Reinhardt are un mo
ment de slăbiciune, ceea ce face 
ca Ion Constantinescu să acumu
leze punctaj prețios. După 30 
sprinturi, cînd fugarii neințele- 
gînd să conlucreze, sînt ajunși de 
pluton, situația este următoarea:
1. Constantinescu 49 puncte, Re
inhardt 40, Dumitrescu 37, Baciu 
28 și Rosenberg 27.

După sprintul 30, dintr-o eroa
re a serviciului de numărătoare al 
tururilor, cursa a apărut termi
nată, deși mai erau de disputat 3 
sprinturi. Faptul a produs pe pistă 
o confuzie generală. Unii ci
cliști, la îndemnul arbitrilor și al 
publicului au continuat cursa, fă
ră să știe exact numărătoarea tu
rurilor, iar alții, văzînd că ta
bela de marcat ajunsese la 0 tu
ruri (începuse la turul 100) au 
încetinit, desigur, alura.

In această derută, cu cicliștii îm- 
prăștiați pe velodrom, s-au con
sumat și celelalte tururi... restan
te și proba de semifond s-a ter
minat, lăsînd o impresie penibilă, 
care în nici un caz nu face cin
ste organizatorilor.

Clasament: 1. Ion Constanti
nescu (C.C.A.) campion al R.P.R., 
59 puncte, a parcurs 40 km. în 
58 min. Media orară: 41,285 km.;
2. C. Reinhardt (Flamura roșie)
45 pete; 3. C. Dumitrescu (Pro
gresul C.P.C.S.) 41 pete.: 4. Ion 
Baciu (C.C.A.) 34 pete.; 5. B.
Rosenberg (Constructorul) 27 pete.;
6. Ion Ioniță (C.C.A.).

EMIL IENCEC

Otanosport
VI. Metalul Sibiu — Metalul

Steagul roșu
VII. Locomotiva Oradea

Iul Oradea
— Meta-

VIII. Locomotiva Arad—Construe-
torul Arad

IX. Metalul 
Moren i

Cîmpina —- Flacăra

X. Știința Craiova —- Flacăra
Pitești

XI. Progresul Focșani — Locomo-
tiva Pașcani

XII. Locomotiva Constanța — Me
talul Ploești
Meciuri de rezervă.

A. Flacăra Moinești — Flamura 
roșie Buhuși

B. Metalul Galați — Metalul 
Brăila

C. Progresul Cluj—Flamura ro
șie Cluj

D. FI. roșie Tg. Mureș — FI. 
roșie Sf. Gheorghe

Jucătorii din lotul reprezentati
vei de tineret a R.P.R. care vor 
participa la Jocurile Mondiale U- 
niversitare de la . Budapesta, mi 
vor lua parte la meciurile prevă
zute în concursurile Pronosport 
nr. 17 (etapa din 1 august) si 
nr. 18 (etapa din 8 august). Acești 
jucători sînt următorii: Toma, Ivă- 
nescu, V. Dumitrescu, Tătaru 
(G.C.A.), Birtașu, Nicușor, Ene, 
Neagu (Dinamo Buc.), Dușan (FI. 
roșie Arad), Brînzei, Boroș (ȘtU 
ința Timișoara), Macri (Locom. 
Gr. Roșie), Pereț, Gîrleanu, Botescti 
(Flacăra Ploești), Hidișan (Ditio- 
mo Orașul Stalin), Suciu și Drago
man Știința Cluj).



L v p t a continuă
In zilele blocadei Leningradu

lui, Dmitri Ivanov a locuit in ora
șul asediat. Cunoscut ca unul din
tre cei mai buni gimnaști ai șco
lii, acum el nu mai amintea a- 
proape deloc pe sportivul de altă
dată: slăbise, și devenise parcă 
mai mic de statură. Și-au spus, 
desigur, cuvîntul, condițiile unei 
ierni deosebit de grele, subalimen- 
tația. Dmitri făcea eforturi să aju
te mereu mamei sale, care lucra 
ca fochistă, dar, cînd orașul a fost 
despresurat, puterile l-au lăsat și 
a căzut pentru multă vreme la pat. 
Medicii au diagnosticat o maladie 
destul de rară pentru un adoles
cent de 15 ani: bipertonie. In plus, 
din cauza avitaminozei, îi slăbise 
vederea.

— Nici un fel de efort supli
mentar — au decretat medicii.

Tînărul Dmitri avea toate moti
vele să fie îndurerat, căci de mic 
copil se obișnuise cu mișcarea și 
cu sportul.

După ce s-a făcut bine, Dmitri 
s-a angajat ca strungar-gazifica- 
tor, lucrind Ia instalarea unei con
ducte din împrejurimile Leningra
dului. Se simțea slab și firav. To
tuși, într-o zi se hotărî să--și reia 
antrenamentele, la început ușor, 
ca să nu încalce totuși îndrumă
rile doctorilor.

E plăcută dimineața pe malurile 
Nevei. Aerul proaspăt năvălește 
în plămîni, făcînd corpul mai ușor 
și mai vioi. De aceea, drumul pînă 
la servici îl făcea pe jos și acea
sta îi pria de minune. Dmitri gă
sise acasă, în biblioteca tatălui 
său o carte cu un titlu oare cum 
neobișnuit: Gimnastica cu greutăți. 
In fotografii, vedea oameni puter
nici ținînd în mîini haltere mici 
cu miner.

— Ce ar fi să încerc și eu să 
mă exersez în acest mod? își zise 
el. Nu avea greutăți, dar a reușit 
să și le confecționeze și, deși erau 
cam rudimentare, puteau fi folo
site cu succes.

Dmitri se antrena în fiecare sea
ră, după muncă. Trepțat, treptat, 
îi revenea forța iar mușchii se con
turau tot mai puternic sub piele. 
Odată, un prieten i-a spus, ca în
tr-o doară, să-și încerce forțele în 
sala de haltere a uzinei. A doua 
zi, Ivanov se afla acolo. Antreno
rul Feodor Manko i-a arătat o 
halteră și Ivanov o ridică fără 
prea mult efort.

— Nu-i rău, spuse antrenorul. 
Peste vreo trei ani ai să ajungi 
sportiv de categoria I-a.

Dar experimentatul antrenor se 
înșelase. Trei ani mal tîrziu, Iva- 
vanov era maestru al sportului și 
campion ai -orașului Leningrad.

La început, lucrurile nu mer
geau chiar strună. Lucrurile pe 
care alții și le însușeau cu ușu
rință constituiau pentru Dmitri ro
dul unor eforturi considerabile. 
Un altul în locul lui ar fi lăsat 
totul baltă și ar fi început să se 
antreneze cu o greutate mai mică. 
Dar o astfel de slăbiciune Dmitri 
nu și-ar fi iertat-o niciodată. Dim
potrivă, el mărea greutatea, fă
cea gimnastică, trecea normele 
complexului G.T.O. La un moment 
dat, i s-a părut că este gata pen
tru întrecere, că forța și rezistența 
sa sînt suficiente pentru o dispută 
Și că ar putea ieși pe podium.

Dar pe tînărul Dmitri l-a aș
teptat o amară deziluzie. La.tria- 
tlon el a fost învins la o diferență 
de nu mai puțin de 45 kg. de cam
pionul Leningradului, Alexandr 
Nikulin. Și Dmitri trase conclu
zia: ,.probabil că am muncit totuși 
puțin".

Un an întreg i-a trebuit Iui Iva
nov ca să se pregătească pentru 
întrecerea decisivă cu Nikulin. La 
campionatul din 1950, ei au reușit 
același rezultat (337,5 kg.), dar 
victoria a fost acordată lui Ivanov 
deoarece era mai ușor.

Dmitri cunoștea bine istoria mi
nunată a revenirii Iui Lopatin în 
familia halterofililor. Rănit pe 
front, cu mina zdrobită de un 
glonte, acest sportiv, luptînd cu 
greutățile, a parcurs un drum 
eroic, acela de la invalid la cam
pion al țării. Tocmai acest eroism al 
lui Lopatin l-a înflăcărat pe Iva
nov, insuflîndu-i gîndul de a se 
întrece cu bravul campion.

Iată-1 pe lvanov în echipa repre
zentativă a țării, plecînd la cam-

<1 
pionatul mondial de haltere. Urma 
să concureze în limitele catego
riei ușoare. Ca totdeauna, vesel și 
amabil în relațiile cu tovarășii săi, 
mereu preocupat de antrenamente 
și studii, Dmitri era la fel de li
niștit pe drum ca și acasă. Și 
doar în convorbirile cu antrenorul 
Mehanik se întrezărea oarecum 
emoția care-1 stăpînea pe tînărul 
atlet, înaintea marii competiții.

La campionat, lvanov avea ca 
adversar principal pe americanul 
Peter Georges, supranumit ,,regele, 
ușorilor". La drept vorbind, .era 
greu de găsit pentru tînărul hal
terofil o încercare mai dificilă ca 
aceasta. Dar, desigur că și Geor
ges își va aduce aminte întotdeau
na de emoțiile prin care a trecut, 
căci nici odată ca acum tronul său 
de campion mondial nu a fost atît 
de amenințat. După primele două 
probe, în frunte se afla Dmitri 
lvanov, complet necunoscut tutu
ror, cu un avans de 7,5 kg.

O astfel de diferență era în mă
sură să impresioneze chiar și pe 
un atlet cu nervi de oțel. Și nu-i 
de mirare că Georges, de obicei 
liniștit. își pierduse complet stă- 
pînirea de sine.

Fapt explicabil de altfel, pentru 
că el se obișnuise să obțină vic
toria și nu să lupte pentru ea. Și, 
dintr-odată, o astfel de încercare... 
Georges era trîntit în șeslong ca 
și cum ar dormi. Și chiar stăpînul 
echipei americane, Bob Hoffman, 
cunoscut prin lipsa sa de ceremo
nie, nu putea găsi multă vreme 
tonul potrivit ca să-și învioreze 
preferatul. Dar dacă Georges ar fi 
putut privi în vestiarul în care se 
afla adversarul său, el ar fi avut 
toate motivele să redevie calm.

îndeplinind cea de a doua miș
care — smulsul—lvanov își ridica
se mușchii spatelui, Strîngînd din 
dinți, ca să-și ascundă durerea, ei 
părăsi podiumul. In vestiar, Dmitri 
se simți așa de rău îneît tovarășii 
săi se gîndeau cu îngrijorare dacă 
va mai putea continua întrecerea. 
Dar, întîlnind privirile. în care ci
tea această întrebare, Dmitri se 
supăra de faptul că prietenii săi 
se gîndiseră măcar la aceasta. 
Cum să părăsească lupta? Doar de 
el depinde succesul întregii echipe.

Palid, cu șuvițe de păr blond 
răvășite pe frunte, lvanov s-a 
apropiat de haltere. Fiecare pas îi 
provoca o durere surdă în spate. 
Sîngele îi clocotea în tîmple. Invin- 
gînd slăbiciunea, Dmitri a împins
137,5 kg. La a doua încercare el 
aduse la piept 142,5 kg., greutate 
care-i asigura victoria, dar nu a 
putut s-o ridice mai sus.

Campion al lumii cu un rezul
tat record (370 kg) a devenit 
Georges. Dmitri lvanov a ocunat 
locul 2, devenind campion al Eu
ropei.

Spre deosebire âe luptător sau bo
xer, halterofilul nu trebuie să se în- 
tîlnească față în față cu adversa
rul său.

Rezultatul unui atlet poate fi com
parat cu al altuia și aceasta este 
suficient pentru a stabili pe cel 
mai puternic. Dmitri hotărî să con
tinue întrecerea cu campionul lu
mii la distanță. El știa că nu va fi 
ușor să întreacă rezultatul ameri
canului, căci Georges era, indiscu
tabil, un halterofil de prima clasă. 
Dar parcă a căutat vreodată Iva
nov să întîlnească adversari ușori?

In orășelul Podolsk, de lingă 
Moscova, în cadrul întrecerilor re
gionale, Dmitri s-a apropiat de 
halteră cu hctărîrea de a încheia 
duelul său cu Georges. In cadrul 
acestor competiții, tînărul atlet a 
stabilit trei recorduri mondiale: în 
probele de împins, smuls și la tria- 
tlon. Un astfel de succes nu a mai 
repurtat niciodată un halterofil de 
categorie ușoară.

La campionatul unional din 1953, 
lvanov aduce recordul mondial la 
375 kg. După aceea, concurînd în 
Egipt, el întrece pentru a treia 
oară propriul său record, care 
acum este echivalent cu 377,5 kg.

In fiecare zi, Dmitri lvanov 
poate fi întîlnit în sala de sport. 
Din nou poate fi văzut pe podium 
trupul său vînjos și puternic. Re
cordmanul lumii ridică greutățile, 
ca de obicei, ușor și elegant, iar 
haltera grea pleacă ascultătoare în 
sus, cînd este mînuită de mîinile 
acestui maestru.

Iimiwirî

F. Mărului^ a reușit în acest an 8:52,0 la proba de 3.000 m 
obstacole, lată-l în clișeu trecînd groapa cu apă, pe stadionul Re
publicii din București.
' --------- -—- ★ *  ---------— ---------------

Fiecare nouă zi ne apropie tot 
mai mult de marele eveniment 
atletic internațional, campionatele 
europene.

Nu este exagerat să spunem că 
prin amploarea concursurilor care 
au avut loc și prin multe care mai 
sint programate pe calendarul Fe
derației internaționale, anul acesta 
face o demnă concurență chiar și 
celor mai fecunzi ani olimpici. Re
zultate excepționale vin să încu
nuneze eforturile atleților, modifică 
de la o zi la alta listele celor mai 
bune performanțe, dărîmă vechile 
pronosticuri și ridică necontenit 
altele noi. care Ia rîndul lor au 
de multe ori o existență efemeră.

In rîndurile de mai jos vom 
arunca o scurtă privire asupra 
pregătirilor și rezultatelor obți
nute de atleții sovietici, care și-au 
cucerit în ultimii ani o binemeri
tată faimă pe tărîm internațional.

IGNATIEV DOMINĂ ALER
GĂRILE DE SPRINT

Vi-1 amintiți desigur pe Ardalion 
Ignatiev, atletul acela scund și im
petuos, care la întrecerile Festiva
lului ș cîștigat de o manieră .ca
tegorică cursa de 400 m. și a fă
cut o figură excelentă în finala 
probei de 200 m: plat.

Și în acest an el s-a arătat a 
fi nu numai cel mai bun, dar și cel 
mai constant dintre viteziștii so
vietici, instalîndu-se in fruntea lor 
în toate cele trei probe ale alergă
rii rapide: 100, 200 și 400 m. plat.
10,5 sec.; 21,5 sec.; și 47,3 sec., 
iată un mănunchi de rezultate de 
invidiat. La Berna, Ignatiev va 
concura în mod sigur la 400 m., 
unde are adversari principali pe 
germanii Haas și Ulzheimer (47,4 
și respectiv 47,6 sec.) dar nu-i 
exclus să ia startul și în cursa de 
200 m. plat unde, ca și la 400 m., 
deține cu 21,5 sec. primul timp eu
ropean al sezonului.

Pe lista celor mai buni „sutiști" 
sovietici intîlnim pe vechea noa
stră cunoștință Levan Sanadze 
(10,6 sec.) dar și pe tinerii Bar- 
teniev și Tiurin, care au realizat 
același timp. Studentul din Lenin
grad V. Reabov a obținut 10,7 dar 
n-a atins încă forma sa cea mai 
bună. Alături de tinerii Mandel- 
baum și Kivilla (10.8 sec.) se află 
. veteranul” VI. Suhariev, care la 
București cu trei ani în urmă a 
alergat un excepțional 10,3 sec. și 
care a fost finabstul -nrobai la cam
pionatele europene din 1950 și la 
Jocurile Olimpice de la Helsinki 
din 1952.

Talentatul Barfeniev este al 
doilea pe 200 m. (21,8 sec.) urmat 
de Sanadze, Tokarev, Suhariev și 
Reabov la numai o zecime de se
cundă.

Bondarenko, Pillags și desigur 
Lituev îl secondează pe Ignatiev 
la 400 m. plat. Ei vor alcătui și 
în acest an ștafeta Uniunii Sovie
tice în această probă clasică.

Demifondiștii au arătat progre
sul în care se află întrecînd re
cent recordul mondial la ștafeta 
de 4x800 m. Agheev, Suhanov, 
Modoi și Ivakin au realizat o me
die sub 1:51,0. De altfel, Agheev 
are în acest sezon un rezultat de 
1:50,4 iar Suhanov 1:51,0. In ca
drul ștafetei record Agheev a fost

Înaintea campionatelor europene
despre performanțele atleților sovietici (I)

cronometrat sub 1:50,0 pe schimbul 
său.

KUT, CEL MAI BUN DIN EU
ROPA PE 3000 m.

Șansele lui I<uț în mult aștep
tata cursă de 5000 m. de la cam
pionatele europene, trebuiesc jude
cate prin prizma performanței sale 
de la 3000 m.— 8:05,8 — cu care 
atletul sovietic deține primul loc 
pe continent. La 5000 m. el a ob
ținut în acest an un excelent re
zultat de 14:11,0, dar trebuie să ți
nem seama și de faptul că eroul 
întrecerilor din cadrul Festivalului 
n-a fugit niciodată pînă acum in
tr-o companie puternică. Doar 
cursa de la concursul internațio
nal de la Varșovia l-a „întins" 
puțin, deși și acolo Kuț a cîștigat 
fără prea mari eforturi în fata po
lonezilor Graj și Plonka și a fin
landezului Haikkola. Pe 10.000 m. 
tinerii Basalaev și lvanov se nu
mără printre cei 4 atleți europeni 
care au . alergat distanța sub 30 
minute. Pe lista celor mai bune 
performanțe doar Zatopek. și Ko
vacs se află înaintea lor. In a- 
ceastă probă însă Kuț n-a luat 
pînă acum startul.
BULANCIK, LITUEVS! KURCIA- 
VOV IN FRUNTEA PROBELOR 

CU OBSTACOLE
Cu exactitatea unui cronometru 

Evghenii Bulancik a încheiat în
14,6 sec. majoritatea curselor de 
110 m. garduri la care a luat 
parte. Opriș și Olsen (Danemar
ca) au realizat același timp, iar 
alți 6 atleți europeni au înregis
trat un rezultat de 14,7 sec. Bu
lancik are însă o mare experiență 
a curselor decisive. Totuși lupta 
va fi deschisă, iar nouă nu ne ră- 
mîne decît să așteptăm .

Cu cele mai mari șanse va fi re
prezentată Uniunea Sovietică la 
campionatele europene în cursa de 
400 m. garduri. In acest an Li
tuev a reușit 51,1 sec. iar 
lulin, 51,6, performane cu care 
ocupă primele două locuri pe lista 
celor maî bune rezultate din lume. 
Mereu în progres, tînărul Jivotea- 
ghin a alergat distanța în 53,3 
secunde.

Cu 8:49.4 Kurciavov este primul 
în lume în cursa de 3000 m. ob
stacole. Marulin, Saltîkov și So
kolov au coborît și ei în acest an 
sub 8:56,0. Mai constanți în rezul
tate se arată primii doi care por
nesc cu cele mai multe șanse în 
întrecerile de la Berna, la mare 
luptă însă cu maghiarii Jeszenszky 
și Rozsnyoi. Finlandenzul Rinteen- 
pâa, care în 1953 a deținut cel mai 
bun timp mondial (8:43 2) a tre
cut acum la cursele de fond, reu
șind în acest an doar 9:00,8.
IURII SCERBAKOV IN VECHEA 

SA FORMA
indisponibil multă vreme din 

cauza unui clacaj, recordmenul 
mondial la triplu salt a reintrat 
recent în cadrul campionatelor de 
atletism ale Moscovei. După ce în 
prima zi el a reușit 7,34 m. la să
ritura în lungime, a doua zi, la în
trecerile de triplu, săritara sa cea 
mai bună a măsurat 15,53 m. per
formanță cu care a trecut pe pri
mul loc în lista atleților europeni. 
Bun este și rezultatul tînărului 
Terkel (15:28 m.) ca și al record- 
menului Bielorusiei lvanov, 15,10 
metri.

In genera), în ultima vreme cla
sa alierilor europeni în această 
probă a crescut simțitor. Cu șanse 
frumoase se prezintă la startul 
probelor de la Berna recordmanul 
cehoslovac Rehak (15,37 m.), tî
nărul polonez Weinberg (15,29 m.) 
și englezul Wilmshurst (15.28 m.)

La lungime, performanța lui 
Scerbakov este a doua, doar cea 
a lui Grigoriev întreeînd-o cu 1 
cm. Peste 7,20 m. a mai sărit în 
acest an tînărul Erik Cen,

Va fi foarte greu de desemnat 
doi dintre prăjiniștii sovietici care 
să reprezinte echipa la întrecerile 
de la Berna, pentru simplul mo
tiv că Uniunea Sovietică dispune 
în momentul de față de un mă- 
nunchiu de 6 atleți de valoare, ex
cepțională. In actualul sezon Braj- 
nik, Cernobai, Alibov și Bulatov 
au trecut 4,30 m. iar Kneazev și 
recordmenul țării Piotr Denisenko 
f-20^ m. Denisenko, care totdeauna 
intră în cea mai ibună formă a sa 
spre sfîrșitul verii, va reuși pro
babil și în acest an să-și impună 
superioritatea. Pînă acum cei mai 
constanți s-au arătat a fi Cerno
bai și Brajnik, care au sărit de 
mai multe ori 4,30 m. I. Stepa
nov a trecut în acest an 1,98 m. 
Ia înălțime Kuznețov și Sitkin îl 
urmează cu 1,95 m. iar Komaev. 
Șarakin, Iliasov și Kaskarov au 
reușit 1,90 m.

GRIGALKA, PESTE 17 m. LA 
GREUTATE

După eforturi considerabile, după 
o muncă susținută, de mai mulți 
ani, Otto Grigalka a reușit în 
cele din urmă să învingă recor
dul lui Lipp la aruncarea greută
ții (16,98 m.) pbținînd consecu
tiv 17,18 m. și 17,20 m. Aceste 
două performanțe îl situează pe 
atletul sovietic pe locul II în cla
samentul aruncătorilor de greutate 
europeni, fiind • întrecut doar de 
deținătorul recordului probei, ceho
slovacul Jiri Skobla, întrecerea lor 
la apropiatele campionate europene 
se anunță deosebit de interesantă, 
mai ales că Grigalka se arată în 
progres de Ia concurs la concurs.

Cinci atleți sovietici au reușit în 
acest an performanțe peste 16 m. 
Heino Lipp nu este departe de re
zultatul său cel mai bun care 
pînă mai ieri reprezenta recordul 
U.R.S.S. In meciul atletic Tallin- 
Tartu, fostul recordman a arun
cat 16,56, m. El a avut un adversar 
deosebit de puternic în persoana 
tînărului Heinaste (16,39 m.).

Numai trei centimetri îl despart 
la aruncarea discului pe Zubțov 
de Grigalka. Primul a aruncat 
50,75 m. cel de al doilea 50,72 m. 
In această probă a excelat din nou 
H. Heinaste, deținătorul unei per
formanțe de 50,65 m.

Prin ultimul său record, 78,19, 
m. Kuznețov s-a desprins de prin
cipalul său adversar la aruncarea 
suliței, V. Tîbulenko, deși ultimul 
cu 73,98 m., este în momentul de 
fată al șaselea în Europa. Un re
zultat foarte bun a reușit E. Val- 
man (fratele fostului recordman al 
Uniunii Sovietice H. Valman) care 
deși n-a împlinit încă 20 ani, de
ține recordul R.S.S. Estone cu un 
rezultat de 71,73 m,

Mihail Krivonosov și-a îmbună
tățit de două ori în acest an pro
priul său record unional la arun
carea ciocanului. Recenta sa per
formanță de 61,11 m. îl arată drept 
favorit al probei la campionatele 
euronene., desigur alături de re
cordmanul maghiar Csermak 
(61,39 m.) și campionul norve
gian Strandli (60,80 m.). întrece
rea lor este așteptată cu viu in
teres, și nu e exclus să se încheie 
cu un nou record mondial. Dacă 
va reuși să-și găsească cea mai 
bună formă, tînărul Nenașev poale 
sconta pe un loc foarte bun în cla
sament, mai ales că în acest an 
el a aruncat de acum 59,25 m.

★
Nu putem încheia aceste rîndurî 

despre rezultatele celor mai buni 
atleți sovietici, fără să amintim 
încă odată excepționala perfor
manță a tînărului V. Kuznețov, 
care în proba de decatlon a stabi
lit un nou record european. Per
formanța sa 7292 puncte este cea 
mai bună din lume în acest an și 
întrece categoric rezultatele celor 
mai buni decatloniști americani 
Adams, Padoley și Richards, care 
n-au reușit să treacă încă d? 6200 
puncte.

VALERI U CH1OSE



Jccarile Mondiale Universitare de vară
ACTUALITĂȚI

• In vederea Jocurilor Mon
diale Universitare de vară de la 
Budapesta, delegația sportivilor 
din Israel a plecat din țară la 
22 iulie. De la Haiffa și pînă la 
Genova călătoria se face cu 
vaporul, iar de la Genova delega
ția sportivilor din Israel își va 
continua drumul pînă la Buda
pesta cu avionul. Sportivii din Is
rael sînt așteptați în capitala 
R.P Ungare la începutul săptă- 
niînii viitoare.

• R. William Jones, secretar ge
neral al Federației internaționale 
de baschet, a acceptat invitația 
comitetului de organizare a Jocu
rilor Mondiale Universitare și va 
colabora ca membru al Juriului de 
Ape! în timpul întrecerilor de bas
chet.

• Sportivii austrieci vor parti
cipa la 12 discipline sportive. 
Printre cele 95 de persoane care 
alcătuiesc delegația sportivă se 
numără și 20 de fotbaliști, _ dintre 
care majoritatea activează în pri
ma divizie din campionatul aus
triac.

• Din Australia se anunță că 
un lot de 4 scrimeri a plecat spre 
Budapesta.

• Africa de nord va fi repre
zentată de o echipă de fotbal și 
înot.

Cum a evoluat recordul mondial la ștafeta de 4 x 1500 m.
După cum am anunțat, săptă- 

mina trecută echipa Honved din 
Budapesta a doborî! recordul mon
dial la ștafeta de 4x1500 m., sta
bilind timpul de 15:21,2. Iată re
zultatele parțiale obținute în acea
stă cursă : Tabori : 3:50,6 ( 61,6-63, 
4-62-43.3); Mikes: 3:54,4 ( 56,0-63,5- 
66 5-48,4); Rozsavolgyi 3:48,8 (59,0. 
65,5 — 63,5 — 42,8); Iharos : 3:47,4 
(62,0—60 — 61,0 — 44,4). Iată cum 
a evoluat recordul acestei probe:

Dypă 14 etape, în turul ciclist al Franței 
conduce francezul Louison Bobet

Miercuri s-a desfășurat cea de 
a Xlll-a etapa din turul ciclist al 
Franței, pe distanța Loucaon-Tou- 
louse (203 km). Primul ciclist care 
a trecut linia de sosire a fost 'bel
gianul Bruyne, care i-a întrecut în 
șprintul final pe francezii Stablins- 
ki și Rene Privat. Cîștigătorul e- 
tapei a parcurs distanța de 203 km. 
în 5 h 19 min. 30 sec. De remar
cat că în această etapă a abando
nat cunoscutul campion elvețian 
Hugo Koblet, care a cîștigat turul 
Franței în 1951. In clasamentul 
general individual conducea fran
cezul Bauvin urmat de Bobet.

In cea de a XlV-a etapă, desfă

DIN POȘTA INTERNAȚIONALĂ
CUVINTE DE LAUDĂ PENTRU 

CEI MAI BUNI

Nu s-au stins încă ecourile ma
relui succes obținut de gimnaștii 
și gimnastele sovietice la campio
natele mondiale de la Roma. Zia
rele continuă să comenteze măie
stria sportivilor sovietici, găsind 
cuvinte deosebit de frumoase pen
tru minunatele lor exerciții. Iată 
ce scrie ziarul l’Equipe din 9 iulie:

„Priviți-i in timpul efortului: ai 
impresia că sînt metronomuri tn- 
tr-atlt este de 'perfect fiecare gest, 
pînă în detaliile lui cele mai com
plexe. E frumos, o frumusefe deve
nită perfectă... Te extaziez!, ești 
răscolit, copleșit ca In fața unui 
peisaj grandios..."

FAUSTO COPPI DIN NOU 
ACCIDENTAT

A făcut mare vilvâ absența ci
cliștilor italieni de la startul turu
lui Franței. S-a discutat și s-a 
scris despre Fausto Coppi_ care, 
chipurile, ar fi cerut o primă prea- 
mare pentru a lua parte la această 
întrecere. Pe de altă parte, Coppi 
a dezminfit acest lucru. De fapt, 
problema aceasta este încă foarte 
încurcată, și pînă una alta cicliștii 
italieni lipsesc din tur.

Absent din tur, Coppi, a făcut 
totuși o declarație referindu-se în 
special la adversarii lui pe care

Au fost alcătuite loturile de fotbal 
și box ale R.P.U.

In vederea Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară de la Buda
pesta, au fost alcătuite loturile de 
fotbal și box care vor apăra cu
lorile R. P. Ungare în aceste com
petiții.
'Lotul fotbaliștilor maghiari cu
prinde o serie de nume cunoscute, 
jucători care au făcut parte și din 
lotul echipei maghiare care a par
ticipat la campionatul mondial: 
portarul Gulyas, fundașul Varhidi, 
mijlocașul Szojka, înaintașii Machos 
și Csordas. Toți fotbaliștii care 
alcătuiesc lotul sînt jucători ai e- 
chipeior din prima categorie.

lată lotul complet care se pre
gătește sub conducerea antreno
rilor Kalocsay Geza și D.udâs lâ- 
nos :

Portari: Gulyas, Farago, Koma- 
romi.

Fundași: Rayna, Varhidi, Kar- 
pati. Henrii 11. Dudas, Dalnoki.

Mijlocași: Szabo, Szojka, Cser- 
nai, Dekăni. Înaintași: Jagodics, 
Csordas, Mâtrai, Machos, Taliga, 
Szolnok, Fenyoessy, Csăki și Ko
vacs.

Printre boxerii care vor participa 
la turneul de box se numără re- 
numiții sportivi Papp. Budai. Pla- 
chy, Juhasz și alții. Iată. însă, 
întreg lotul :

Cat. muscă: Karpati, Nagy, și 
Szabo. Cat. cocoș: Wagner și Mol

16:40,2 I. K. Gota (Suedia) 1919; 
16:37,0 I. F. Lineea (Suedia) 1925; 
16:26,2 Turun (Finlanda) 1926; 
16:11,4 Turun (Finlanda) 1926; 
15:55,6 Anglia 1930; 15:54,8 Fin
landa 1939;' 15:42,0 Brandkarest 
(Suedia) 1941; 15:38,6 Malmo (Su
edia) 1945; 15:34,6 Gefle (Suedia) 
1947; 15:30,2 Gef’e (Suedia) 1949; 
15:29,2 R. P. Ungară 1953; 15:27,2 
Anglia 19Ș3; 15:21,2 R. P. Ungară 
1954.

șurată joi pe distanța Toulouse- 
Millpu (225 km.), au luat startul 
82 de alergători. Etapa a fost cîș
tigată la sprint de elvețianul Ku- 
bler, urmat de francezul Bobet, de 
belgianul Ockers și francezul Ge- 
miniani. Ei au parcurs distanța în 
5 ore 32 min. 45 sec.

După 14 etape, în truntea clasa
mentului general individual a tre
cut ciclistul francez Louison Bobet, 
cu 82h 55,25. Pe locurile urmă
toare se află Bauvin la 4 min. 33 
sec., Schaer (Elveția) la 10 min. 
18 sec., Kubler (Elveția) la 10 
min. 30 sec. și Wagtmans (Olan
da) la 15 min. 58 sec. față de pri
mul clasat.

nu i-a putut întîlni în întrecerea 
care dă înconjur Franței. El le-a i 
făgăduit însă că va participa cu | 
siguranță la campionatele mon
diale care vor avea loc în acest 
an în localitatea Solingen. „Voi 
fi în cea mai mare formă în zilele 
campionatelor" — a încheiat Coppi.

N-au trecut decît puține ore însă 
de la apariția acestei declarații și 
Coppi a suferit un accident grav. 
Antrenîndu-se în apropiere de Mi
lano și pedalînd cu mare viteză în 
urma unui camion, roata de rezer
vă a acestuia a căzut în fața bici
cletei campionului italian care s-a 
răsturnat lovindu-se foarte grav. 
In urma unui consult medical, s-a 
constatat că Fausto Coppi are o 
fractură frontală și din această 
cauză va trebui să fie pus în 
ghips. El nu va putea să reia an
trenamentul, spun doctorii, decît 
după mai multe săptămîni. Și iată 
că Fausto Coppi nu va mai parti
cipa. probabil, la campionatele de 
la Solingen.

ZATOPEK... MEDICUL ȘI PRIE
TENUL LUI HERMMAN

Cei care au asic’at anul trecut 
pe stadionul Republicii la meciul 
dintre echipele de r‘|etism ale Re
publicii Populare Romîne și Bel
giei își amintesc, desigur, de rapi
dul alergător de fond din echipa 
oaspe, Hermman. Specialiștii con

nar. Cat. pană : Horvath și Varga. 
Cat. semiușoaFă: Juhasz și Kell
ner. Categoria ușoară: Szakâcs. 
Cat. semimijlocie: Dori și Budai. 
Cat. mijlocie ușoară: Papp. Cat. 
mijlocie: Plachy și Raduly. Cat. 
semigrea: Szabo și Szilvassy.
Cat. grea : Kiss.

Lotul boxerilor maghiari, și-a 
început pregătirile sub conducerea 
unui colectiv de antrenori alcătuit 
din Adler Zsigmond, Keri Bela, 
Berde Jeno și Frigyes Dezso.

★
Budapesta. — Zilele trecute se

lecționatele de tineret au susținut 
primele întîlniri de antrenament 
din cadrul pregătirilor ce se fac 
în vederea turneului de fotbal al 
Jocurilor Mondiale Universitare.

Echipa I-a a jucat în compania 
echipei divizionare Vasas Izzo, de 
care a fost învinsă cu 2-1. Selec
ționata a aliniat următoarea for
mație : Gulyăs, Făbiân, Henni II, 
Dalnoki-Szojka, Csernai-Csordâs, 
Machos, Mâtrai, Kovăcs, Fenyvessy.

Echipa secundă a selecționatei 
tineretului a jucat cu o echipă se
lecționată de juniori din Buda
pesta, pe care a învins-o cu 9-0. 
Iată formația aliniată de echipa 
secundă a selecționatei de tineret: 
Farago-Kleiban, Halmai, Kotasz- 
Szabo, Dekăni-Csoka, Varga, Tichi, 
Vilezsal, Kariko.

Record al U. R. S. S. 
la ciclism

MOSCOVA, 23 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In ultimele zile sportivii sovie- 
tici au stabilit cîteva noi recorduri 
unionale. Echipa feminină de ci
clism din Moscova, alergînd pe o 
pistă de lemn, a ameliorat, re
cordul unional la cursa de 3 km., 
realizînd timpul de 3’59”8U0. Ve
chiul record al țării era de W-VIO.

Turneul internațional de tenis 
de la Sopot (R. P. Polonă)
In finala de dublu bărbați a tur

neului internațional de tenis de 
la Sopot, s-au întîlnit Iancso, Vad 
(R.P. Ungară) și Javorski, Parma 
(R. Cehoslovacă). După o luptă 
echilibrată, victoria a revenit cu
plului maghiar cu 3-1 (12-10, 0-6, 
7-5, 6-2).

sideră, de altfel, că Hermman ar 
putea să ajungă, în scurt tinip, 
unul din cei mai buni alergători 
europeni, și deci ai lumii, în proba 
de 5000 m. In afara unei remarca
bile rezistențe, el se evidențiaz.ă 
printr-o viteză foarte bună. La în
ceputul acestui an Hermman a tre
buit însă să-și întrerupă antrena
mentele, deoarece a suferit o se
rioasă întindere musculară, care 
l-a făcut indisponibil pentru mult 
timp. Avînd impresia că se simte 
mai bine, Hermman a reînceput să 
facă ușoare antrenamente. Durerea 
a revenit însă.

De curînd, Hermman a făcut o 
declarație ziariștilor în care spune 
că, în curînd, va putea ajunge din 
nou în forma lui cea mai bună. 
„Te-au vindecat doctorii?" — s-au 
interesat ziariștii. Și Hermman 
le-a vorbit despre un „specialist” 
care îl ajută în vindecarea sa. Este 
vorba de... Emil Zatopek, care, în 
zilele în care a fost la Bruxelles, 
stabilind cu această ocazie un nou 
record mondial pe 10.000 m„ i-a 
dăruit lui Hermman o pernă elec
trică. Cu ajutorul acestei perne 
care „face adevărate minuni” Her
mman este convins că se va însă
nătoși în;del mai scurt timp. „$>’( 
aceasta, datorită ajutorului priete
nului meu de sport. Emil Zafo- 
pek", — a declarat ziariștilor atle
tul belgian.

Fază din finala campionatului mondial de fotbal dintre Germania 
Occidentală și R. P. Ungară.

Concluzii după desfășurarea 
campionatului mondial de fotbal 

— Spicuiri din presa capitalistă despre comportarea echipei de fotbal
a R. P. Ungare —

Ziarele din țările capitaliste 
continuă- să comenteze pe larg re
zultatul final al celei de a V-a 
ediții a campionatului mondial de 
fotbal.

Cotidianul sportiv francez 
„L’Equipe" în articolul intitulat 
„Echipa fără șanse a învins echi
pa favorită, la fel ca în 1950, în 
Brazilia", scrie că „lupta care s-a 
dat pentru titlul de campion mon
dial nu s-a terminat așa cum a 
așteptat opinia mondială — nu au 
cîștigat cei mai talentați fotbaliști, 
artiștii celui mai eficace joc, re
prezentanții celui mai fin și celui 
mai perfect joc, ci echipa care a 
fost mai rezistentă. Deci, în pri
mul rînd rezistența fizică și-a 
spus ultimul cuvint".

Ziarul amintește totodată felul 
demn și minunatul spirit sportiv 
în care a știut echipa maghiară 
să primească înfrîngerea.

Intr-un alt articol, același ziar 
dă următorul titlu în Jegătură cu 
campionatul mondial : „Concluzia 
despre campionatul mondial este 
că totuși Ungaria este prima din 
lume". Autorul articolului subli
niază că „echipa maghiară nu a 
pierdut titlul în meciul de la 
Berna, ci încă la Lausanne, cînd 
a trebuit să joace două prelungiri 
de cite 15 minute împotriva echi
pei uruguaiene".

★

Corespondentul special al zia
rului „Paris Presse Intransigeant" 
scrie printre altele: „Prin victoria 
Germaniei Occidentale campionatul 
mondial de fotbal s-a încheiat cu 
un rezultat complet neverosimil 
și exagerat de nejust. Mulți fac
tori — scrie ziarul — au contribuit 
la acest eșec, printre care și sis
temul defectuos de organizare a 
competiției cît și arbitrajul slab 
al englezului Ling"

„Un lucru ekte însă cert: echipa 
maghiară a arătat în acest cam
pionat un joc atît de perfect, in
cit publicul care a venit din toate 
țările nu a văzut pînă atunci o 
echipă care practică un joc atît 
de spectaculos".

La întrebarea : „Cum s-a întîm- 
plat totuși că această echipă a 
fost învinsă în finală ?“, ziarul 

• răspunde că „acest lucru se ex
plică prin simplul fapt că jucătorii 
maghiari au avut de rezolvat în 
acest campionat probleme aproape 
supraomenești" (N. R. Meciurile 
cu Brazilia și Uruguay). Lupta 
dîrză dusă cu 4 zile înainte cu 
echipa uruguaiană a consumat for
ța fizică a echipei maghiare și a 
obosit nervii jucătorilor și astfel 
ei nu au mai fost în întreaga lor 
putere de luptă". Jurnalistul fran
cez atribuie victoria germană nu
mai forței fizice și încheie prin a- 
firmația că „Germania occidentală 
își poate mulțumi succesul brazi
lienilor și în special uruguaieni- 
lor care au măcinat forța echipei 
maghiare".

După părerea unui alt ziarist 
francez, redactor la „Parisien Li
bere", rezultatul de la Berna nu 
diminuiază cu nimic superiorita
tea fotbaliștilor maghiari. „Aceas
tă echipă — spune în continuare 
cronicarul — ar fi putut învinge 
cu multă, ușurință dacă nu ar fi 
fost obosită". Totodată ziarul cri
tică. sistemul de prgănizare a 
campionatului care, după părerea 
cețor care au putut urmări des
fășurarea meciurilor, este un sis
tem defectuos și că numai cu un 

astfel de sistem de organizare, e- 
ctfipa germană a ieșit învingătoare, 
„după ce în primul meci scorul de 
8—3 pentru unguri a arătat neta 
și adevărata superioritate a echi
pei maghiare".

„L’Aurore" consideră ca o mare 
nedreptate înfrîngerea echipei ma
ghiare care a stat atît de aproa
pe de victorie. „Normal ar fi 

fost — scrie ziarul — ca in urma 
marilor succese ale glorioasei e- 
chtpe' maghiare aceasta să fi ie
șit campioană mondială. Infrîn- 

gerea acestei echipe in ultimele 6 
minute de joc a lăsat o impresie 
dureroasă tuturor spectatorilor de
oarece nici o infringere a vreunei 
echipe nu a părut atit. de nedreap
tă".

Tot așa și z-'arul „Le Figaro" 
atribuie înfrîngerea echipei ma
ghiare oboselii fizice și psihice. 
„Jucătorii maghiari — scrie ziarul 
— au știut 'să suporte aceasta în- 
fringere intr-un mod demn de ad
mirat, ne arătind nici, cel mai mic 
seniri ăe disperare, felicitind la 
sfirșitul jocului pe ‘învingători nu 
in mod formal, ci cu multă dem- 
nîțate".

Presa italiană este în întregime 
de părere că echipa maghiară a 
fost aceea care ar fi meritat vic
toria finală. Astfel, ziarul „La 
Gazzetta dello Sport" scrie : „Aceri 
echipă,care în. tot timpul campio
natului a avut de învins greutăți 
atit de mari ca echipa maghiara, 
a fost învinsă tocmai cînd nimerii 
nu se aștepta, în finală. Cu toate 
acestea echipa maghiară prin vic
toria asupra Braziliei și Uruguayu- 
lui a demonstrat că este cea mai 
bună echipă de fotbal din lume. 
Ungurii sînt cei mai buni din 
lume și acest lucru nu-l contesta 
nimeni. In fotbalul lor se găsește 
tot 'ce a fost bun în trecut și tot 
cega ce .este util și valoros în pre
zent".

Ziarul belgian ..Les Sports", este 
de părere că.cu toate că în finala 
campionatului mondial, în , urma 
unei lupte dramatice, echipa Ger
maniei Occidentale a ieșit învingă
toare, ea încă nu știe nici pe de
parte ceea ce știe echipa repre
zentativă a Ungariei.

Ziarul englez „Sunday Express' 
arată că în acest meci ungurii au 
avut multă neșansă, dar că totuși 
ar fi putut să cîștige dacă Puș- 
kaș ar fi fructificat cele două 
mari ocazii pe care le-a avut. Tot 
așa și Vernen Morgan, redactorul 
sportiv al agenției Reuter afirmă 
că și în 1954, ca și in 1950, nu 
a cîștigat echipa cea mai bună.

Revista sportivă vieneză „Toto 
Funk" scrie: „Campionatul mon
dial de fotbal a luat sfirșit, cam
pionat legat de lupte grele și dra
matice, In aceste rînduri ne ocu
păm de acea echipă care nu a ob
ținut titlul de campioană, însă 
merită intru totul să fie aminlild 
împreună cu echipa campioană 
mondială. Bine înțeles este vorba 
de echipa de_ fotbal, a R.P. Un
gare. Dintre toți participau,ții, un
gurii au avut cei mai grei adver
sari atît. îri' semifinală cît și în 

‘sferturi de finală. Au învins pe 
brazilieni și pe uruguaieni, două 
echipe care s-au dovedit de nenu
mărate cri că sînt fruntașe pe plan 
mondial. In finală. Germania a 
învins cu mare greutate, lucru 
care poate nu s-ar fi întîmplat 
dacă jucătorul maghiar Pușkaș ar 
fi fost complet restabilit,.
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