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Compsti ii’e de masă, factor important
in dezvoltarea complexului G, M. A.

IN FIECARE an sute de mii de 
tineri din toate colțurile țării 

noastre iau parte la minunate în
treceri sportive. Pe prim plan se 
situează marile competiții de mase 
delvenite, în cursul anilor de regim 
democrat-popular, o frumoasă tra
diție a mișcării noastre de cultură 
fizică și sport. An de an, numă
rul celor care iau startul în a- 
ceste competiții este tot mai mare. 
Din rîndurile participanților la 
competițiile de masă s-au ridicat 
numeroși sportivi de frunte ai ță
rii, iar alte mii și mii au făcut 
primii pași spre o rodnică activi
tate sportivă. Totodată, în con
cursurile din cadrul competițiilor 
de masă și-au trecut normele un 
foarte mare număr de actuali pur
tători ai insignei G.M.A.

lată de ce competițiile de masă 
sînt un factor de seamă în dezvol
tarea complexului fa.M.A.

In acest an, alături de cunoscu
tele competiții de masă rezervate 
țăranilor muncitori (Spartachiada 
de iarnă și' Spartachiada de vară a 
satelor) competiții care au înre
gistrat un frumos succes mobili- 
zatoric, o nouă competiție de mare 
amploare a fost deschisă tuturor 
oamenilor muncii. Este vorba de 
Spartachiada sindicală, a cărei 
desfășurare a început în primele 
luni ale primăverii. In afară de 
marea ei importanță pentru dez
voltarea pe bază de mase a miș
cării sportive din țara noastră, 
Spartachiada sindicală constituie 
pentru miile de tineri ce îndrăgesc 
sportul, un admirabil prilej de 
a-și trece normele G.M.A. și a 
deveni astfel purtători ai insignei.

Ținînd seama de rolul Sparta- 
chiadei sindicale și al celorlalte 
competiții de mase în dezvoltarea 
complexului G.M.A., majoritatea 
activiștilor pe linie G.M.A. și fac
torii interesați în această proble
mă au folosit aceste concursuri, 
așa cum era și normal, pentru rea
lizarea de noi purtători ai insig
nei. Acolo unde s-a muncit cu 
tragere de inimă, acolo unde rolul 
competițiilor de masă a fost just 
înțefes au apărut rezultate dintre 
cele mai frumoase în acțiunea de 
trecere a normelor G.M.A. Astfel, 
în orașul Cluj, au fost trecute cu 
prilejul concursurilor Saartachia- 
dei sindicale peste 30.000 norme 
G.M.A., colectivele asociației Ști
ința din București au mobilizat la 
startul primelor întreceri aproape 
12.000 tineri și tinere dintre care 
peste 3.000 și-au obținut cu suc
ces norma G.M.A. la tir. Numărul 
de 2240 de tineri și tinere care 
și-au trecut o serie de norme 
G.M.A. in raionul Moineșfi, vor
bește de la sine despre munca sus
ținută a membrilor comisiilor de 
pregătire și examinare ale colecti
velor din acest raion.

Cei mai mulți purtători de in
signă din satele noastre și-au tre
cut normele cu prilejul concursu
rilor Spartachiadei satelor. Rezul
tatele bune obținute în acest an 
pe linia complexului G.M.A. în 
multe regiuni se datoresc în maro 
măsură, întrecerilor primei etape a 
Spartachiadei satelor, în cadrul că
reia colectivele sătești și-au putut 
organiza, pe scară locală, nenumă
rate concursuri. Participanții au 
fost pregătiți în vederea acestor 
concursuri și mulți dintre ei au 
reușit si-și treacă normele G.M.A. 
cu calificativul „excelent”. Cele 
m.i frumoase realizări au fost ob
ținute de colectivele sportive din 
satele regiunilor Cluj, Timișoara, 
Bacău și Regiunea Autonomă Ma
ghiară. In regiunea Timișoara, 
fruntașe slut colectivele sportive 

din satele Dalboset, Bozovici, Boc
șa Montana și Mehadița, care au 
reușit să mobilizeze la startul con
cursurilor un mare număr de tineri 
și tinere.

Cu toate aceste realizări obți
nute în cadrul competițiilor de 
masă și care constituie, un bi
lanț mulțumitor pentru complexul 
G.M.A., s-a observat și existența 
unei serii de deficiențe, mai cu 
seamă în colectivele sportive sin
dicale. Astfel, în unele locuri, o 
serie de colective nu au folosit în
trecerile din cadrul Spartachiadei 
pentru a realiza noi purtători 
G.M.A., urmărind ca singur scop 
realizarea unui mare număr de 
participant, pin acelaș motiv, în 
mare parte, concurenții nu au fost 
bine pregătiți din punct de vedere 
tehnic și fizic și, ca urmare, ei nu 
au putut îndeplini normele cerute. 
Asemenea colective întilnitn în re
giunile Bacău, Craiova și Galați. 
In alte locuri, colectivele sportive, 
dintr-o greșită orientare, și-au 
îndreptat atenția în acțiunea de 
mobilizare numai spre sportivii în
cadrați în secțiile pe ramură de 
sport, neglijînd marea masă a as
piranților G.M.A.

De existența acestor lipsuri sînt 
răspunzătoare și consiliile raionale 
și regionale ale asociațiilor spor
tive, care, la fel ca și o serie de 
comitete C.F.S. n-au controlat în- 
tr-o măsură suficientă modul cum 
decurge Spartachiada sindicală.

Acum, primele competiții de 
masă ale anului au trecut în etape 
superioare. Sînt însă în plină des
fășurare concursurile populare ale 
C.C.S., precum și o serie de cam
pionate organizate pe scară lo
cală, raională sau regională. Pen
tru transformarea acestor campio
nate într-un prilej de trecere a 
normelor G.M.A., trebuie luate din 
vreme toate măsurile în vederea 
înlăturării lipsurilor observate pînă 
în prezent. Aplicarea acestor mă
suri va duce în mod firesc la dez
voltarea activității colectivelor spor
tive și, în același timp, la creș
terea numărului de purtători ai in
signei G.M.A.

In primul rînd, activiștii din ca
drul colectivelor sportive trebuie 
să pună un accent deosebit pe 
larga mobilizare a aspiranților 
G.M.A. și a celorlalți tineri dor
nici să practice sportul; la fel și 
pe pregătirea lor tehnică. Antreno
rilor și instructorilor le revine 
sarcina de a contribui la pregă
tirea celor ce se întrec, iar comi
siile orășenești, raionale și regio
nale pe ramură de sport, trebuie 
să acorde un sprijin efectiv orga
nizării concursurilor din cadrul 
competițiilor de masă.

Organizațiile de masă și îndeo
sebi organizațiile U.T.M., sfaturile 
populare și căminele culturale de 
la sate au datoria să ajute colec
tivele sportive în toate acț’unile pe 
care acestea le întreprind pentru 
reușita concursurilor populare.

Un rol de seamă îl au consiliile 
sportive ale asociațiilor și comi
tetele C.F.S., care nu trebuie să 
uite nici un moment că aceste 
competiții de masă au menirea să 
formeze noi purtători de insignă. 
Organele mișcării de cultură fizică 
și sport trebuie să transforme 
concursurile competițiilor populare 
în acțiuni de masă pentru pregă
tirea și trecerea normelor G.M.A.

Muncind în acest fel, luptînd 
pentru înlăturarea lipsurilor exis
tente și acordînd importanța cuve
nită marilor competiții de masă 
vom reuși să obținem rezultate fru
moase în acțiunea de creștere a 
activității sportive, contribuind, în 
același timp, și la dezvoltarea com
plexului G.M.A.

Tovarășului. HO Șl MIN
Președintele Republicii Democrate Vietnam și 

Președinte al Guvernului Republicii Democrate Vietnam
Cu ocazia realizării la conferința de la Geneva a acordurilor privind încetarea focului și restabi

lirea păcii în Indochina, Prezidiul Marii Adunări Naționale și Guvernul Republicii Populare Romîne» 
felicită cu căldură eroicul popor vietnamez, Guvernul Republicii Democrate Vietnam și pe Dumneavoastră 
personal tovarășe Ho Și Min pentru această mare victorie a forțelor păcii și recunoaștere a măreței lupte 
de eliberare națională și pentru in dependență a poporului vietnamez.

Poporul romîn și Guvernul Republicii Populare Romîne urează poporului vietnamez și Guvernului 
Republicii Democrate Vietnam suc ces deplin în munca pașnică pen tru grabnica reconstrucție a Vietna
mului și pentru o fericită dezvolta re economică și culturală a patriei sale.

Președintele Prezidiului Marii Președintele Consiliului de Miniștri
Adunări Naționale a Republicii ai Republicii Popuiare Romîne

Populare Romîne
Dr. PETRU GROZA GHEORGHE GHEO&GHIU-DEJ

Declarațiile tovarășului Manole Bodnăraș, președintele Comitetului
pentru Cultură Fizică și Sport, la

Zilei unionale a sportivului
întoarcerea de ia sărbătorirea 
desfășurată Ia Moscova

î
• La invitația Comitetului pen

tru Cultură Fizică și Sport 
de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., o delegație 
din (ara noastră, avînd în frun
te pe tov. Manole Bodnăraș, 
președintele Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe 
Ungă Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Romine, a 
luat parte la grandioasa sărbă
torire a Zilei unionale a spor
tivului, care a avut loc la 18 
iulie la Moscova.

La înapoierea tn (ară, tov. 
Manole Bodnăraș a făcut unui 
corespondent al ziarului nostru 
următoarea declarație:

„Mult timp vor dăinui in aminti
rea celor care au fost prezenți în 
tribunele stadionului Dinamo ima
ginile minunatei parade sportive 
care s-a desfășurat în fața ochilor 
lor. Toți cei care au asistat la 
grandioasa manifestație sportivă au 
putut înțelege lesne de ce Ziua u- 
nională a sportivului a fost numită 
o sărbătoare a tinereții, a forței și 
frumuseții tineretului sovietic.

Aceste imagini, care s-au înti
părit adînc în suflet, nu numai mie 
ci tuturor oaspeților străini invi
tați să urmărească uriașa paradă 
sportivă, sînit atît de variate, atît 

Un aspect dl măreței demonstrații sportive organizată pe stadionul Dinamo din Moscova cu 
~ ocazia Zilei unionale a sportivului.

de frumoase, incit ori de cite ori 
cauți să-ți amintești aspectul de 
ansamblu al paradei gîndul îți fu
ge involuntar la amănunte, fiecare 
minunat în felul lui.

Ar fi foarte greu să spun ce mi-a 
plăcut mai mult, pentru că totul, 
dar absolut totul, a fost magnific. 
Neuitate vor rămîne coloanele de 
sportivi din Federația^' Rusă, care 
la sfîrșitul reprizei lor au dese
nat pe gazonul terenului o uria
șă stemă a U.R.S.S.; cei din 
Bielorusia, a căror piramidă a în
truchipat o imensă vază de flori; 
apoi alergarea legănată a fetelor 
letone semănînd cu valurile mării 
care scaldă țărmurile patriei lor... 
Am văzut apoi pe pistă un uriaș 
coș de baschet. Sute de mingi au 
fost aruncate în el de sportivii Li
tuaniei, care au simbolizat, prin a- 
ceasta, succesele baschetbaliștilor 
republicii...

Uniunea Sovietică este un uriaș 
stat multinațional. Alături de tad- 
jici, armeni, turemeni, gruzini, au 
pășit apoi sportivi din R.S.S. Mol
dovenească, Estoniană, R.S.S. Ca- 
relo;Fină. Unitatea de monolit a 
acestor popoare a fost exprimată 
foarte plastic în finalul paradei 
cînd sportivii au scris cu trupurile 
lor cuvintele atît de apropiate de 
inima fiecărui om sovietic: „Pe 
veci împreună".

Parada de pe cel mai frumos 

stadion al Moscovei s-a transfor
mat într-o minunată sărbătoare 
sportivă de neuitat, care a oglindit 
uriașa dezvoltare a sportului de 
mase în Uniunea Sovietică creș
terea necontenită a măiestriei 
sportivilor sovietici. Tinerii con
structori ai comunismului, înflă
cărați patrioți, au demonstrat dra
gostea și devotamentul fără de 
margini față de popor, față de 
iubitul lor Partid Comunist, față 
de Guvernul Sovietic, au simboli
zat trăinicia de nezdruncinat care 
există între popoarele Uniunii So
vietice, dorința lor nestăvilită de 
pace, dragostea față de realizări
le pașnice și constructive.

Numai imaginea filmului va pu
tea reda măreția și bogăția de cu
lori a marii manifestații de pe sta
dionul Dinamo. In fața ochilor noș
tri s-au perindat, repriză după re
priză, mii și mii de tineri și tinere. 
Și totuși, demonstrația lor a lăsat 
imaginea unui tot grandios pe care 
cuvintele sînt prea sărace pentru 
a-1 putea reda în întreaga lui mă
reție.

Vizita de la Moscova a consti
tuit pentru mine un nou prdej de 
a întîlni activiști de frunte ai miș
cării sportive sovietice. Din discu
țiile și convorbirile pe care le-am 
avut cu ei am cules un bogat ma
terial care ne va folosi în munca 
noastră de zi cu zi".



Acest aspect — in Care obiectivul aparatului fotografic a prins startul unui concurs popular de 
înot la ștrandul Tineretului din Capitală — trebuie să devină obișnuit pentru fiecare strand.

Prin ștrandurile Capitalei

Intimplări
Ineu, este un orășel ca multe 

alte orășele din tara noastră : cu o 
stradă principală pe care sini așe
zate instituțiile mai de seamă, cu 
„centru!" in care cetățenii își fac 
în fiecare seară după orele de mun
că rodnică de peste zi plimbarea 
obișnuită, cu cinematograf, cu pia
ță, cu parc și cu toate celelalte. In 
mijlocul parcului este situat tere
nul de sport care cunoaște, mai ales 
în zilele de sărbătoare, o mare 
afluență de oameni. Păcat numai 
că tovarășii din conducerea colec
tivului sportiv Progresul-Ineu nu 
6c îngrijesc de buna stare a acestui 
teren. Gardul de sirmă îl încon
joară doar pe trei laturi ale sale 
așa că -prin locul rămas liber vi
tele intră și pasc nestingherite ziua 
și noaptea ; după ploaie se formea
ză și c-îte un ochi de baltă (asta în 
ciuda grămezi: de zgură care zace 
nefolosită lingă poartă). Cit despre 
bănci — singurul rînd de bănci -— 
ce să mai vorbim ! Vă închipuiți 
dumneavoastră.... Organizatorii sînt 
ceva mai activi doar în zilele cînd 
au loc manifestații sportive. Dar 
ș! atunci, ei nu au altă grijă decît 
aceea de a nu lăsa pe nimeni ne
taxat. „Intrarea generală" e de 2.50 
lei. Dar ce te faci că „accesul" pu
blicului se face prin toate punctele 
cardinale ale terenului (gardul de 
sirmă. acolo unde se mai păstrea
ză, nu are mai mult de 1 m. înăl
țime). De aceea organizatorii de la 
colectivul Progresul Ineu au găsit 
un mijloc ingenios de a plasa bi
letele de intrare. In zi de meci în
casatorii colindă parcul — în mij
locul căruia se află terenul de 
sport — și astfel nimeni nu poate 
scăpa fără un bilet de fotbal.

Cît despre meciuri... Dar să luăm 
un exemplu. Se juca într-o zi me
ciul dintre echipele Ineu II și Tir- 
nava, în cadrul campionatului ra
ional. Totul a mers bine, ca să 
zicem ața, pînă în repriza a doua 
cînd echipa locală a luat conduce-

de la Ineu
rea cu 2-1. Atunci președintele co
lectivului sportiv Progresul din 
Ineu, Ion Vasilescu, a considerat 
nimerit să aplice o „nouă tactică" 
pentru a menține scorul. S-a insta
lat lîngă portarul echipei sate stri- 
gînd tot timpul „băieților" să dea 
mingea afară. Totuși echipa Tîrna- 
va a egalat și chiar a preluat con
ducerea. Inventivul conducător al 
echipei din Ineu a găsit atunci o 
nouă soluție: a „ordonat" porta-, 
rului Ion Tîrșan să se trîntească la 
pămînt pentru a simula o acciden
tare și pentru a anula valabilitatea 
celui de al treilea gol înscris de 
oaspeți. Și tot Ion Vasilescu, prin 
aprobarea sa tacită, poartă vina 
principală că în meciul disputat 
în aceeași zi între formația Ineu 
I și o echipă din Arad. în cadrul 
campionatului regional, o serie de 
jucători localnici au practicat un 
joc lipsit de orice urmă de sporti
vitate. Ca să nu mai vorbim apoi 
de permanentele „discuții" pe care 
Ion Vasilescu te angaja de pe tușe 
cu arbitrul Avram Dudaș.

Dar pentru că veni vorba de ar
bitru, trebuie să consemnăm aici 
și o metodă originală de a con
duce un joc. Fiindcă începuseră 
să pice cîțiva stropi de ploaie și 
pentru a nu-și strica dunga panta
lonilor și lustrul, pantofilor (arbi
trul găsise că e mai elegant să 
apară în costum de stradă) Avram 
Dudaș s-a instalat sub un pom de 
pe marginea terenului și a con
dus partida de acolo.

Noi am dat curs sezisării coreș- 
pondentuluP’mostru voluntar V. 
Calu și n-am vrut să scăpăm a- 
cest prilej pentru a arăta că la Ineu 
conducerea colectivului Progresul 
precum și comitetul C.F.S. raional 
scăpînd cam multe din vedere, au 
scăpat din mîini chiar frînele unei 
bune organizări, din ’care cauză în 
această localitate activitatea spor
tivă a cam... scăpătat.

P. TOMA

Asociația Constructorul 
și-a organizat etapa HLa 
a Spartachiadei Ia tir

De curînd s-a desfășurat, la 
Constanța, etapa a treia a Spar- 
tachiadei sindicate la tir, in cadrul 
asociației Constructorul. Au parti
cipat concurenți din 5 localități 
(Petroșani. București, Cernavoda, 
Ploeșii, Medgidia). învingători au 
ieșit sportivii din București care 
au totalizat 1017 puncte la proba 
armă sjțort 3 poziții (culcat, ge
nunchi, picioare) cîte 10 focuri. Pe 
locurile II și III s-au clasat echi
pele colectivelor Constructorul din 
Petroșani (895 pete) și Ploești 
(724 pete). Demn de remarcat este 
faptul că la acest concurs au par
ticipat în exclusivitate sportivi evi- 
dențiați cu ocazia Spartachiadei. 
Astfel, pe primele . locuri în clasa
mentul individual s-au situat R. 
Mazilu, șofer din București, care 
participă pentru a doua oară la un 
concurs oficial, Ion Necșa în vîr- 
stă de 18 ani, electrician din Pe
troșani și Vignide Constantin, tot 
din București, iar la fete s-a clasat 
pe primul loc tînăra Olga Scarlat, 
din Petroșani. In special colectivul 
Constructorul Petroșani are meri
tul de a fi prezentat o echipă for
mată exclusiv din juniori, fapt care 
oglindește preocuparea ce există în 
acest colectiv față de ridicarea de 
tinere cadre la tir.

Cu ocazia concursului asociației 
Constructorul, s-au îmbunătățit și 
condițiile de practicare a tirului în 
Constanța, prin inițiativa colectivu
lui Constructorul din localitate de 
a amenaja cîteva paturi de tragere 
la poligonul existent. In schimb, 
socotind probabil că acest efort e 
suficient, consiliul o-.eciivului Con- • 
structoruI-Corfetanța nu a mai pre
zentat sportivi la concurs, dove
dind o totală nepăsare față de com
petiție.

...Pe malul lacului Florcasca, ’a 
ștrandul nr. 1. Încă de la primii 
pași, privirea îți cade asupra fru
moaselor vestiare de curind rta- 
menajate. Prin grija administra
ției s-a deschis și o bibliotecă in 
care, deocamdată însă se găsesc 
prea puține cărți sportive. Plaja 
se reduce numai la un spațiu re
lativ mic, pe care de cete mai 
multe ori cei veniți la ștrand îl 
transformă în... teren de fotbal. 
Pentru că latura sportivă era ace
ea care ne interesa mai mult, am 
stat de vorbă cu cîțiva dintre cei 
care veniseră să-și petreacă aici 
timpul liber și care rămăseseră 
surprinși de faptul că, deși exis
tau țoale cete necesare, nu se pot 
trece normele G.M.A. La începu
tul verii se luase inițiativa formă
rii unei comisii pentru organizarea 

★ concursurilor de trecere a norme
lor G.M.A! precum și pentru con
fecționarea celor necesare unei 
piste cu obstacole. Totul a fost 
însă dat uitării. Dar vara nu a 
trecut încă și pînă la închiderea 
ștrandurilor se tnai pot realiza 
multe, inclusiv repararea gardului 
ce sîrmă care împrejmuiește ștran
dul.

...I.a ștrandul nr. 2 găsești a- 
ceeași nepăsare și lipsă de preo
cupare față de problema sportului. 
Ba mai mult. Terenul de volei, 
situat îr.tr-un loc unde razele soa
relui numai cu multă greutate își 
pot face loc prin perdeaua deasă 
de frunze a copacilor de pe ma
lul 'acului, a fost găsit nefolosi
tor și acoperit cu nisip, devenind 
plajă. In munca celor din adminis
trația ștrandului nr. 2 există și 
unele realizări frumoase. Nu pu
tem trece cu vederea buna func
ționare a transportului cu barca 
cu motor de pe un mal pe celălalt 
precum și curățenia care există la 
cabine.

„In cel mai. scurt timp vor fi 
instalate și obstacolele pentru proba 
G.M.A., iar in bazinul cel mare, 
vpr fi organizate concursuri pen
tru trecerea normelor G.M A." — 
spune tov. Ion Petre din condu
cerea ștrandului.

Rămine de văzut!...
...La cabana asociației Progresul 

de pe malul lacului Herăstrău se 
poate observa o intensă ac
tivitate. In timp ce cîțiva ti
neri canolori se pregăteau să-și 
înceapă antrenamentul, alții se 
îngrijeau de starea ambarca
țiunilor care, frumos orîndui- 
te, așteptau să fie scoase pe 
apă. După ce lunile grele de iar
nă au trecut, după antrenamente
le la bac, tinerii din. secția de ca
notaj dornici de a relua activita
tea în aer liber, s-au îngrijit de 
„materialul lor". Bătrînul admi
nistrator al centrului de canotaj 
spune de cîte ori privește pe cei 
care își îngrijesc cu atita meticulo
zitate caiacele, seimurile și cano- 
ele: „Sînt de muiți ani îngrijitor 
al acestor bărci, dar niciclnd nu 

am văzut pe cineva să .depună 
atita i'.iHetia pentru îngrijirea 
lor. Ți-e mai mare dragul, să-fi 
petreci zilele alături de asemenea 
oameni vrednici...".

. .La ș'rm-dul Tineretului, cură
țenia, grija față de spațiile verzi, 
bazine și plaje, îți atrag de la 
început atenția. De cîțiva ani ștran
dul H.ieretului constituie o bază 
sportivă bine utilată, mult apre
ciată de sportivii bucureșteni. Tre
buie subliniat ca un punct pozitiv 
preocuparea tovarășilor din condu
cere de a organiza o comisie și 
concursuri pentru trecerea norme
lor G.M.A. Dar nu cele 3—4 con
cursuri organizate aici în decursul 
lunii iunie constituie meritul prin
cipal, ci mai ales numărul mare 
de participanți, tineri și tinere, 
elevi, muncitori și studenți care 
s-au întrecut in primele concur
suri ale sezonului.

Totuși găsești și aici destule 
lipsuri. Sînt cabine al căror in
terior este necorespunzător și lo
curi unde iarba nu e tunsă cam 
de multă vreme. De asemenea se 
mai întimplă ca apa bazinelor să 
fie uneori schimbată la 5—6 zile 
și nisipul să fie lăsat negreblat.

...Anul trecut la ștrandul I.C.A.S. 
de la Mogoșoaia aveau loc reușite 
concursuri populare de înot pentru 
trecerea normelor G.M.A. Dar se 
pare că acestea sînt lucruri de 
domeniul trecutului pentru că de la 
redeschiderea acestui ștrand, nici 
măcar un singur tînăr nu și-a 
putut da aici norma de înot. Oare 
este, atît de greu de realizat un 
lucru care nu de mult constituise o 
frumoasă preocupare a celor de 
aici ?

...Despre ștrandul din strada Dr. 
Staicovici se poate spune pe drept 
cuvînt că este una din cele mai 
bine amenajate baze de natafie 
din Capitală. Pe lîngă faptul că 
numărul cabinelor.și vestiarelor a 
fost mult mărit, bazinul a fost 
reparat iar apa este schimbată cu 
regularitate. Cei care își petrec 
aici cîteva ore au ocazia să asis
te. la numeroase concursuri popu
lare de înot care au drept scop, 
trecerea normelor G.M.A.

Un fapt pozitiv îl constituie 
grija .pe care administrația o acor
dă acum terenurilor de volei, bas
chet și tenis, terenuri de pe care 
pînă nu de mult se ridicau nori 
de praf cînd vreun „cutezător" în
drăznea să se destindă făcînd 
sport.

...Iar în concluzia celor văzute la 
ștrandurile din Capitală: oamenii 
muncii din București au suficien
te locuri unde să-și petreacă ore
le libere și să-și întărească să
nătatea. Rămine ca atît adminis
trațiile ștandurilor cît mai 
ales colectivele sportive și comi
tete raionale C.F.S. să facă totul 
pentru ca în aceste locuri de re- 
creiere și odihnă să pulseze și o 
puternică activitate sportivă.

AL. PAPAIANOPOL

Intr-o după amiază, răspun- 
zînd îndemnului atît de des 

repetat: „Veniți, tovarăși, să
ne vedeți stadionul", am pe
trecut cîteva ceasuri împreu
nă cu grupul de tehnicieni care 
conduce șantierul stadionului 
din Constanta. Am admirat 
strălucirea dalelor de calcar 
care tapisează tribunele; ves
tiarele spațioase și modern uti
late, contrastul dintre albul 
tribunelor, negrul zgurei de pe 
pistă și verdele gazonului, ză
bovind îndelung în dreptul fie
căreia dintre piesete care vor 
compune uriașa fîntînă țîșni- 
toare ce va străjui intrarea pe 
esplanada stadionului.

„Frumos stadion”...
„Da. frumos", aprobă cu jus

tificată mîndrie arhitectul lo- 
vănescu, proiectantul construc
ției, el însuși un pasionat al 
rugbiului. „Dar — și privirea 
i se îndreptă semnificativ spre 
tovarășii din comitetul C.F.S. 
orășenesc care ne însoțeau — 
asta nu e tot. Trebuie să exis
te și sportivi, multi și buni, 
care să se întreacă pe el”.

Și atunci, gîndul ni s-a în
dreptat călre cei chemați, prin
tre primii, să dăltuiască, în 
inimile celor muiți, tineri prie
teni ai sportului, dorința de a 
fi în fiecare zi mai buni decît 
ieri, să le călăuzească pașii pe 
drumul măiestriei sporlive.
Eț fi antrenor, a fi omul che-
• • mat să cunoască sufletul 

tineretului sportiv, a ști că

ești călăuza tînărului care își 
împletește năzuințele de a da 
produse mai multe și mai bune 
cu dorința fierbinte de a ajun
ge și el cindva alături de spor
tivii de frunte ai patriei, este 
mai mult decît o simplă func
ție: e o sarcină, o misiune. Și 
unii antrenori din Constanța au 
înțeles acest lucru. Antrenorul
I. Smoleanu, din secția de atle
tism a colectivului Flamura ro- 
șie-comerț nu are numai sa
tisfacția că a descoperit o se
rie de tinere talente ci și aceea, 
poate mai- mare, de a fi deve
nit prietenul, sfătuitorul și în
drumătorul acestora. Din ziua 
cînd acești tineri au pășit cu 
sfială, pentru prima dată, pe 
un stadion și pînă azi, cînd 
ei se avîntă cu siguranță și 
pricepere în întreceri, antreno
rul lor a lucrat cu migala ar
tistului veșnic nemulțumit de 
opera sa. la transformarea unui 
simplu tînăr într-iin adevărat 
sportiv puternic, curajos, plin 
de voință.

Aceleași clipe le-au trăit desi
gur și alți antrenori, ca N. 
Buză, „profesorul” tinerilor 
boxeri de la Voința sau I. Bi- 
tarcu, bunul prieten nu nu
mai al fotbaliștilor pe ca-re-i 
antrenează dar și al tinerilor 
atleți, înotători sau canotori 
din colectivul Flacăra, atunci 
cînd aceștia trec prin „emo
țiile" primului concurs, sau

vor să treacă peste... obstaco
lele pistei G.M.A.

Dar ar fi greșit să se creadă 
că ceilalți antrenori din Con
stanța nu cunosc satisfacția pe 
care ți-o poate da o astfel de 
muncă, în care te ocupi în mod 
armonios și de fizicul dar și 
de moralul sportivului care te 
privește plin de încredere, în 
care te ocupi și de secția ta 
dar și de marea masă de tine
ret, din care, cine știe dacă nu 
vei găsi oameni mai talentați 
chiar decît cei de care te ocupi 
acum. Le cunosc ei, toți antre
norii, aceste bucurii! Numai că 
ei știu la fel de bine cîtă mun
că, cită sudoare, trebuie văr
sată pînă să ajungi să trăiești 
aceste momente. Și, ce mai în- 
colp-incoace, unii preferă să 
aibă bucurii mai mici muncind 
mai puțin.

De pildă, I. Trancă este 
unul dintre bunii antrenori de 
fotbal din Constanța, un om 
care nu se rezumă la o muncă 
îngustă, pur tehnică. El trece 
granițele unei munci meșteșu
gărești de instruire, ocupîndu- 
se de educația sportivilor săi, 
de multilateralitatea lor, în- 
drumîndu-i în trecerea norme
lor G.M.A. Numai că el se re
zumă la „elevii” săi, ca și cînd 
ei ar forma un grup răzleț, rupt 
de colectiv. Dar fiecare tînăr 
rrvnește doar să ajungă, odată 
și odată, în echipa de categoria

B. a colectivului Locomotiva 
P.C.A.! De ce, atunci, nu se 
străduiește tov. Trancă să-i 
ajute și pe aceștia să facă pri
mii pași în sport, să-ți treacă 
pentru început normele G.M.A. 
iar apoi...

Și mai există oameni pentru 
care, se pare, munca de antre- 
noî este doar un titlu și... o 
retribuție. Pe ei nu-i interesea
ză nici faptul că în mîinile lor 
stă răspunderea pentru califi
carea tot mai înaltă a sportivi
lor.- așa spun unii despre Gh. 
Smărăndescu , antrenor la Me
talul S.N.C., ca și despre to
varășul său din secția de 
box lacobavschi, nici atmos
fera tovărășească ce trebuie 
să domnească în secție (cum 
pe bună dreptate se pling 
boxerii de la P.C.A. de antre
norul lor, Zălogeanu, care are 
o... concepție proprie despre 
disciplină, folosind pentru men
ținerea ei felurite metode-de 
comandă).

De neuitat sînt și acele clipe 
cînd, de pe marginea stadionu
lui, antrenorul își privește, cu 
ochii aproape umezi, iînărul prie
ten care urcă pe podiumul în
vingătorilor, sau chiar cînd, fără 
a obține locul de frunte, spor
tivul a trecut măcar cu o frac

țiune de secundă sau un centi
metru peste vechea sa perfor
manță. Dar cît de rău se poate 
simți un antrenor atunci cînd

sportivul sau echipa de care se 
ocupă are o comportare nes
portivă. Și fără îndoială că în 
astfel de cazuri spiritul său au
tocritic îl face să se gîndcască 
la partea sa de vină, care une
ori, este chiar mai mare decît 
cea a sportivului. Oare astfel 
au privit lucrurile respectivii 
antrenori, după repetatele ati
tudini nesportive ale unor fot
baliști de la Metalul S.N.C., ale 
unor boxeri și cicliști de la 
Locomotiva P.C.A., ale hand- 
baliștilor de la Progresul sau 
ale cicliștilor de la Flamura 
roșie-comerț ? Iată o întrebare 
la care singurul răspuns valabil 
îl constituie... faptele!

Noul stadion va fi gata să-i 
.primească pe sportivi în 

ziua marii sărbători naționale 
a poporului nostru.-

Sportivii din Constanta vor 
avea condiții optime de pregă
tire, iar antrenorii nu pot răs
punde la toate acestea decît 
spunînd, cu hotărîre:
„Ne vom lichida principalele 
lipsuri. Ne vom glndi mai mult 
la înalta noastră misiune, vom 
face totul pentru ca sportivii 
în mijlocul cărora trăim și mun
cim să fie mindri de noi, pentru 
ca, împreună, să trăim bucuriile 
și satisfacțiile atît de nume
roase în viața noastră, a celor 
ce cunoaștem si prețuim spor
tul!”.

DAN GIRLESTF.AMJ
V. ARNALJTU



Pentru asigurarea securității 
colective în Europa

Opinia publici din toate ță
rile lumii a primit, cu un viu 
interes, nota adresată de Gu
vernul Sovietic Guvernelor Fran
ței, Marii Britan i și S.l'.A., pu
blicată la 25 iulie și care se 
ocupă de cele mai importante 
orobleme ale actualei situații 
internaționale, de a căror rezol
vare justă și la timp depinde 
pacea și securitatea în Europa 
și în întreaga lume.

Analizind nota adresată de 
Guvernul Franței Guvernului 
Sovietic la 7 mai ac., nota Gu
vernului Sovietic cuprinde tot- 
edată o serie de propuneri con
crete cu privire Ia asigurarea 
securității colective în Europa, 
la preîntîmpinarea conflictelor 
între țările europene, încetarea 
cursei înarmărilor și dezvolta- 
rea legăturilor economice interj l 
naționale. I

In scopul efectuării unui j 
schimb de păreri în problema 
referitoare la crearea sistemului 
de securitate colectivă în Euro
pa, Guvernul Sovietic propune 
convocarea în următoarele luni 
a unei conferințe deschisă tutu
ror statelor europene „care vor 
dori să participe la ea“ precum 
și S.IJ.A. „Guvernul sovietic 
cons’deră că es.te de dorit ca și
R.P. Chineză să-și trimită la 
această conferință un observa
tor", adaogă nota sovietică.

„Pa. t'cipanții la o asemenea 
conferință, subliniază nota so
vietică, ar avea posibilitatea nu 
numai să-și expr'me atitudinea 
față de propunerile Uniunii So
vietice, ci și să prezinte propu
neri proprii în problema creării 
unui sistem de securitate colec
tivă în Europa".

Importanța inițativei guver
nului soviet e este cu atît mai 
mare, cu cit, in vremea din 
urmă, s-au intensificat încercă
rile. dirijate de S.l'.A., de a or
ganiza, sub pretextul asgurării 
securității în Europa, grupuri în
chise după tipul organizațiilor 
pactului Nord-Atlantic și al co
munități defensive europene. 
Nu este greu de înțeles ce ur
mări nefaste ar avea crearea a- 
cestor grupuri închise de state, 
care vor duce o politică subor
donată intereselor înguste de 

grup. Nota sovietică arată clar 
că „astfel de grupuri se opun 
celorlalte state și atrag în mod 
inevitabil după sine cursa înar
mărilor și ascuțirea relațiilor 
internaționale care duce la noi 
războaie". Și aceasta cu atît 
mai mult cu cît organizatorii a- 
cestor grupuri intenționează să 
facă din militarismul revanșard 
german principala lor forță de 
luptă.

Un astfel de grup militar în
chis ii constitute blocul Nord- 
Atlantic. creat acum cinci ani 
și care a generat o continuă 
ascuțire a încordării internațio
nale. Organizatorii acestui bloc 
îndrăznesc să afirme că el ur
mărește asigurarea securității 
în Fuma. In realitate, el este 
o organizație cu caracter agre
siv. după cum o dovedește în
suși faptul că dintre toate ma
rile puteri care au luat parte la 
coaliția antihitleristă numai 
Uniu.-ea Sovietică este exclusă 
din rîndurile țărilor participante 
la blocul Nord-Atlantic. De ase
menea este concludent faptul că 
cerctir le guvernante ale S.U.A., 
care se află în fruntea blocului 
Nord-Atlantic, îndeamnă la ac
tivitate de sabotaj în U.R.S.S. 
Și în țările de democrație popu
lară, declarînd totodată fățiș că 
bazele militare create de guver
nul S.IJ.A. într-o serie de țări, 
inclusiv țările europene, sînt 
destinate pentru un atac împo
triva Uniunii Soviet ce și a ță
rilor de democrație populară.

Orice om conștient și iubitor 
de pace și-a dat seama că nu
mai o organizați» internațională 
care să cuprindă toate statele 
europene poate reprezenta o ga
ranție a păcii și securității în 
Europa, iu lumea întreagă. Ori, 
caracteristica cea mai impor
tantă a noilor propuneri făcute 
de Guvernul Sovietic o consti
tuie tocmai participarea tuturor 
statelor europene la conferința 
propusă, indiferent de regimul 
lor social. Această propunere 
își are izvorul în principiul, 
.posibilității coexistenței statelor 
cu regimuri sociale diferite”, 
principiu urmărit cu consecven
ță de U.R.S.S.

Trebuie subliniat, pe de altă 
parte, faptul că la baza propu

nerilor prezentate de Uniunea 
Sovietică la conferința de la 
Berlin, cu miniștrii afacerilor 
de externe ai Franței, Angliei,
S.U.A. și U.R.S.S. „Cu privire 
la asigurarea securității în Eu
ropa" și a proiectului „Tratatu
lui General european de securi
tate colectivă în Europa” stă 
principiul acțiunilor colective 
ale statelor. Astfel, „fiecare 
participant la Tratat își asumă 
obligația ca în cazul atacării 
vreunui stat participant la Tra
tat, să acoiflț? acestui stat sau 
statelor care au fost atacate, 
ajtdor prin toate mijloacele ce 
îi sînt accesibile, inclusiv folp- 
strea forț i armate, pentru a 
restabili și menține pacea inter
națională și securitatea în Eu
ropa". Și nota precizează că 
„totodată, slutele participante 
la Tratat se obligă să nu parti
cipe la nici un fel de coaliții 
sau alianțe și să nu încheie nici 
un fel de acorduri ale căror 
scopuri contravin scopurilor asi
gurării securității colective în 
Europa".

In nota sa din 24 iulie ax., 
guvernul sovietic a completat 
proiectul „Tratatului General 
european de securitate colectivă 1 
în Europa" cu o nouă propu
nere importantă, referitoare la 
colaborarea în domeniul econo
mic. Potrivit acestei propuneri, 
statele participante la Tratat ur
mează să-și asume obligația de 
a lua măsuri îndreptate spre 
dezvoltarea comerțului ca și a 
altor legături economice între 
state, ceea ce corespunde, de 
altfel, intereselor vitale ale 
popoarelor și scopurilor întăririi 
păcii și colaborării internațio
nale

Nota guvernului sovietic ara
tă limpede că prin crearea unul 
sistem general de securitate co
lectivă în Europa s-ar înlesni 
totodată reglementarea proble
mei germane ca și a celei aus- 
triace.

Poporul nostru, alături de 
toate popoarele iubitoare de 
pace, a primit cu deosebită 
bucurie noile propuneri ale gu
vernului sovietic și le va acorda 
tot sprijinul pentru ca ele să 
fie înfăptuite spre fericirea în
tregii omeniri. 1

dintre spectatorii 
stadionul Dinamo...

Ci ți va 
de pe

In zilele in care stadionul Dina
mo găzduește cîte un meci de fot
bal important sau o altă întrecere 
interesantă, pe șoseaua Ștefan cei 
Mare vezi foarte mulți cetățeni ce 
se îndreaptă grăbiți spre stadion. 
Unii vin dinspre tramvaiul 5, alții 
de Ia 9 sau dinspre 26... Dacă în
tr-o asemenea zi te-ai duce spre 
stadion și în drumul tău ai trece 
pe lingă marile clădiri ale mori
lor și fabricii de pîine „Pionierul", 
ai vedea cum grupuri-grupuri de 
muncitori ies pe porți și o pornesc 
spre stadion.

Cei de la „Pionierul" stau î-n 
fața fabricii pînă se string cu to
ții. S-au obișnuit ca și atunci cînd 
merg pe stadion doar ca specta
tori, să meargă tot împreună, ca 
în zilele in care se duc pentru a 
se întrece, chiar ei. Cînd vreunul 
din sportivi întîrzie, ceilalți îl aș
teaptă, îl muștruluesc puțin, apoi 
o pornesc cu toții veseli spre sta
dion.

Despre dragostea lor pentru 
sport vorbesc frumoasele rezultate 
pe care membrii acestui cerc, spor
tiv al asociației Flamura roșie le 
obțin într-o serie de discipline 
sportive: volei, aiiețism și haltere. 
In prima etapă a Spartachiadei 
sindicale au luat parte la întreceri 
un mare număr de muncitori și 
muncitoare din fabrică. Acum, în 
cinstea zilei de. 23 August un număr 
de 26 de tineri și tinere și-au luat 
angajamentul să cucerească insig
na G.M.A. Cocătorii Aurel Bălan 
și Gh. Breniuc, Evdochia Ciurdea 
și Ioana Vițu de la panapoade, 
care se numără printre cei mai 
vrednici muncitori din fabrică, sînt 
cîțiva din tinerii care-și vor trece 
în curînd ultimele norme pentru a 
deveni purtători de insignă.

Munca de cocător cere o mare 
atenție. Pîinile înșirate de modela
toare pe panapoade sînt așezate pe 
lopețile mari pe care cocătoarele 
le introduc cu grijă în marile cup
toare. In brigada de cocătoare Vo- 
roșin, condusă de sportiva Ana 
Vișan, una din cele mai pricepute 
cocătoare din fabrică, lucrează 
multe sportive. Brigada dă produse

Oameni care îndrăgesc sportul...
In fabricile, școlile, instituțiile, pe 

scena teatrului secuiesc ca și în 
atelierele maeștrilor daltei și ai pe
nelului din Tîrgu Mureș, întîlneiști 
numeroși sportivi și neînchipuit de 
mulți iubitori ai sportului.

Directorul Institutului Medico- 
Farmaceutic, dr. Tiberiu Andrașov- 
schi are o binemeritată faimă în 
domeniul neisro-chirurgiei. El este 
totodată un iubitor al sportului și 
cînd: l-am rugat să ne spună ce pă
rere are despre activitatea sporti
vă, ne-a » răspuns : „Cunoștințele 
mele medicale m:au convins de ne- 
casitatea practicării sportului. Pe 
vremea cînd eram student făceam 
și eu sport. Dar pe atunci am m- 
tîmpinat atîtea greutăți îneît am 
renunțat la această plăcută și să

1 de bună calitate, fără rebuturi. In 
| această brigadă lucrează și aspi- 
i rantul GMA Gh. Breniuc. In cinj 

stea zilei de 23 August, brigada 
și a luat angajamentul să îmbu
nătățească simțitor calitatea pro-, 
duselor. •

...In ultimele luni înainte de a-șl 
termina stagiul militar. Iui Ena 
Horea i se făcuse tare dor de fa
brică. Se și vedea din nou lingă 
malaxorul cel mare în care se fră- 
mîntă pentru ultima oară coca pre
parată...

...Acum e din nou în fabrică. A- 
lăturt de tînărul fotbalist Dan Du
mitru el supraveghează cu atenție 
mersul malaxorului. Cînd coca e 
gata, o toarnă în formele mari 
care o vor transporta Ia mesele 
unde modelatoarele o vor tăia și 
cintări, modelînd apoi sute și mii 
de piini. Dan Dumitru și Ene FIoj 
rea tac parte din brigada II-,a con
dusă de comunistul Gh. Ciobanu. 
Această brigadă și-a luat angaja
mentul să depășească în» cinstea zi
lei de 23 August calitatea pr^îlu- 
selor cu 8 la sută.

_ De cîte ori îi vede pe Florea Ene 
și pe Dan Dumitru plecînd după 
orele de muncă îa antrena
mente de fotbal și atletism pe 
stadion, șeful brigăzii zîmbește 
mulțumit: „Așa trebuie să le fie. 
tinerețea, nu cum am trăit-o eu. 
Pe vremea cinci am învățat meserie 
la brutăria lui Mișu Haristiade, 
una din numeroasele brutării din 
București in care oamenii munceau 
în niște condiții îngrozitoare, 
nu-mi ardea mie de spori. Abia 
apucam după o zl întreagă de 
muncă grea, să mă odihnesc pu
țin..."

Vizitînd fabrica poți afla multe 
lucruri frumoase despre sportivii 
de la „Pionierul". Sînt îa fel de 
vrednici la locul lor de muncă ca 
și pe terenul de sport. Pîinile albe 
și moi ca și „japonezele" frumos 
împletite, sau pîinile negre cu coaja 
lor lucioasă pe care le poți găsi în 
brutăriile din Capitală îți vor
besc despre hărnicia și felul în care 
muncesc sportivii și toți ceilalți 
muncitori de la „Pionierul".

nătoasă îndeletnicire. Acum însă, 
cînd sportul este la îndemâna tutu
ror oamenilor muncii și poate fi 
practicat in mod științific, rni-au 
revenit, parcă, puterile tinereții”.

Pe pictorul Andrei Bordi, laureat 
at Premiului de Stat, l-am găsit 
în galeria de tablouri a Palatului 
Cultural. „Un artist care a practi
cat sau practică sportul gîndește 
altfel, ne-a spus pictorul. Ei devine 
mai hotărît și mai exigent, trans- 
punîndu-și voința în propriile sale 
iuorări”. Cuvintele pictorului Bordi 
sînt întărite de realizările sale. 
Iată, de pildă în opera „Inovatorii” 
este înfățișat un grup de tineri cu 
figuri luminoase și respirînd de vi-< 
goare și sănătate.

E. BUZAN și N. POPA'

Prima clasată, în turul campio
natului R.P.R. de rugbi, echipa 
Casei Centrale a Armatei, a dove
dit de-a lungul celor nouă etape 
o bună pregătire fizică, lucru care 
i-a asigurat de altfel acest prim 
loc. Dozîndu-și judicios efortul 
pentru sfîrșitul primei părți a 
campionatului, (ultimele două eta
pe). pe cînd avea de susținut două 
meciui i grele și anume unul in 
compania echipei Locomotiva Gri- 
viț.i Roșie și altul cu Dinamo Bu
curești, militarii au avut rezerve 
pentru un „finiș" favorab'l lor. 
Totuși ci au fost lipsiți — parcă 
— de convingerea că trebuie să 
cîștige și aceasta mai ales în me
ciul cu Dinamo, cînd cu zece mi
nute înainte de sfîrșitul meciului 
conduceau cu scorul de 6—0, dar 
piuă la urmă au fost egalați. A- 
ceastă lipsă s-a manifestat și în 
meciurile mai ușoare în care mi
litarii întîlneau formații cu o 
pregătire sub nivelul lor.

O caracteristică specifică întîl- 
nirilor susținute de echipa mili
tară a- fost aceea că rezultatele 
de la pauză erau foarte strînse. 
In majoritate,! meciurilor C.C.A. a 
realizat :a pauză scoruri mici 
(3—0 cu Locomotiva Grivița Ro
șie, 0—0 c» Dinamo București, 
3- -0 cu FAogr.-.sul Finanțe Bănci, 
0—0 cu GwMnictonil București, 
6—fi. cs Progresul Sănătatea, 0—0 
eu Micusottl Petroșani) ceea ce de- 
Itotă ci victoriile (indiferent dacă 
au fost «oncludente sau nu) au 
fost reabzate în cea de a doua 
parte a inttinirii. Acest lucru ne

Comentarii asupra primei părți a campionatului categoriei A la rugbi (I)  
Iasă să înțelegem că militarii au 
realizat victoriile lor datorită bunei 
pregătiri fizice.

Concepția tactică folosită de a- 
ceastă echipă nu a fost totdeauna 
la înălțimea posibilităților ei, mai 
ales în meciurile ușoare, în care 
schemele nu au „ieșit". Probabil 
că militarii nu au privit cu toată 
seriozitatea aceste întîlniri, ceea 
ce a contrastat cu buna lor com
portare in meciurile mai grele 
(și în special în cel cu Dinamo) 
în care ambele compartimente au 
funcționat excelent. O altă cauză 
care poate explica situația de 
mai sus poate fi și nervozitatea 
unor jucători care, în această 
stare, nu mai pot da randamen
tul așteptat. Un aspect pozitiv 
care a contribuit în mare măsură 
la obținerea rezultatelor din fie
care etapă și la ocuparea primu
lui loc, la sfîrșitul turului a fost 
acela că echipa militarilor a fo
losit în majoritatea întîlnirilor a- 
ceeași jucători, fapt care a con
tribuit l,a o bună sudură a echi
pei.

DINAMO BUCUREȘTI, a doua 
clasată la sfîrșitul turului, s-a 
prezentat în acest campionat cu 
șanse rnari pentru mult rîvnitul 
titlu de campion pe care l-a mai 
deținut și în anii 1951 și 1952. 
Intr-adevăr, dinamoviștii au avut 
o comportare demnă de laudă, am
bele compartimente fiind la înăl

țimea posibilităților lor, în majo
ritatea întîlnirilor susținute. Cu o 
pregătire fizică bună și o concep
ție de joc modernă, dinamoviștii 
au reușit să se comporte de la 
joc la joc mai bine. Un lucru îm
bucurător este acela că echipa a 
fost întinerită cu cîteva elemente 
de valoare care, în majoritatea 
meciurilor în care au fost folosite, 
au făcut față cu succes sarcinilor 
atribuite. In jocul la tușe s-a fă
cut resimțită lipsa unor jucători 
înalți. îndeosebi în jocul cu C.C.A. 
s-a văzut că Paloșeanu unul dintre 
cei mai buni jucători la margine 
nu poate da randamentul maxim 
atunci cînd are în față mai mulți 
jucători inațți, și de aceea credem 
că întrebuințarea lui Sebe și Do- 
ruțiu este neapărat necesară. Jo
cul bun în atac și apărarea er
metică au făcut ca dinamoviștH 
să înscrie 184 puncte și să primeaa- 
că numai 12. Ceea ce a dat po
sibilitate dinamoviștilor să termi
ne prima parte a campionatului la 
egalitate de puncte cu prima cla
sată a fost desigur dîrzenia și 
moralul ridicat pe care dinamo- 
viștii ie-au avut mai ales în me
ciul cu C.C.A. în care au fost 
dominați majoritatea timpului și 
conduși pînă în minutul 70 cu 
6-0.

LOCOMOTIVA GRIVIȚA RO
ȘIE, clasată pe locul trei, la o 
diferență de 4 puncte de cea de a 

doua clasată, s-a prezentat încă 
de la începutul acestei competiții 
cu un lot de jucători întinerit 
(Cotter, Moarcăș, Nadolenco, Ena- 
che, etc.). Desigur că acest lucru 
a ridicat potențialul de luptă al 
echipei însă a făcut ca aceasta să 
nu aibă o sudură bună de la În
ceput. De la meci Ia meci însă 
acești jucători s-au acomodat cu 
felul de joc al celorlalți echipieri 
și probabil că în a doua parte a 
campionatului sudura se va de- 
săvîrși. Un lucru îmbucurător est» 
acela că feroviarii practică un joc 
modern, la mînă, care este foarte 
eficace și care atunci cînd va fl 
bine pus la punct va fi cea iruri 
puternică armă de atac. Jocul Ia 
mînă este spectaculos și eficace, 
însă este tot atît de periculos ia 
momentul în care este practicat 
pe timp de ploaie, deoarece prin
derea balonului este foarte difi
cilă. Deși joacă bine îa tușe 
(atunci cînd au mingi) feroviarii 
stnt lipsiți de jucători tnalți, lu
cru care trebuie neapărat remediat 
deoarece așa cum s-a întîmplat 
în meciul cu Progresul F.B. și 
Minerul Petroșani, ei au fost lip
siți de inițiativă la tușe.

CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI clasată ne locul patru, deși 
arș o serie de jucători valoroși, a 
avut o comportare inconstantă. 
In partidele grele, Constructorul 
a scos rezultate peste așteptări 
(3—3 cu Locomotiva, Q—3 cu 

C.C.A., 0—11 cu Dinamo), ambele 
compartimente funcționînd bine. 
Probabil că în meciurile cu for
mații mai slabe Constructorul își 
desconsideră adversarul, sau unii 
jucători caută să intre de la în
ceputul creării fazei prea mult pe 
„găuri" și astfel echipa nu reu
șește să realizeze tot ceea ce 
poate. Numai așa se explică fap
tul că Constructorul s-a compor
tat sub valoarea posibilităților sale 
în meciurile cu Progresul Sănăta
tea, Minerul Petroșani și Știința 
București, făcînd jocuri de o sla
bă valoare tehnică și tactică. O 
lipsă care a dus la această com
portare din ultimele etape a fost 
aceea a slabei pregătiri fizice care 
pe viitor trebuie îndepărtată. Cre
dem că lipsurile amintite mai sus 
vor putea fi eliminate complet în 
momentul în care se va lucra mai 
mult pentru omogenizarea acestei 
echipe, iar jocul individual al unor 
jucători va fi înlocuit cu cel co
lectiv.

★
Pentru a ilustra cît mai bine 

comportarea acestor echipe, efica
citatea liniilor de atac și apărare,

I. O.

vom da mai jos și situația lor în
clasament:
1. C.C.A. 8 7 10 148-9 23
2. Dinamo Buc. 8 7 10 18412 23
3. Locomotiva

Grivița Roșie 8 5 12 127:23 19
4. Constructorul -

București 8 4 2 2 39:31 18

SPORTUL POPULAR
Nr, 2463. ‘ P®g 3’4



Elisabeta Bock (Voința) în plină cursă

Pe marginea uit 'mutai concurs de natație 
din Capitală

Desfășurarea concursului de înot 
organizat de colectivul Voința T.C. 
la ștrandul Tineretului și dotat cu 
Cupa „23 August", a ridicat o se
rie de 'probleme pe care le vom 

Analiza în rîndurile de mai jos. 
Deoarece în numărul de ieri am 
amintit doar cîteva aspecte nega
tive ale organizării, vom arăta azi 
alte lipsuri care au adus prejudi
cii desfășurării normale a con
cursului. Lipsa unei stații de ra- 
dio-amplificare a făcut ca la star
tul unor probe să lipsească o se
rie de concurenți, deoarece vocea 
crainicului, ori cît ar fi fost de 
puternică, nu putea fi auzită la 
depărtare prea mare, mai ales că, 
tn același timp, în împrejurimile 
ștrandului se desfășurau finalele 
campionatului de motociclism.

O altă lipsă pe linie de organi
zare a constituit-o comportarea 
•tarterului. Acesta n-a reușit să 
dea nici o plecare în condițiuni 
normale, din care cauză majorita
tea probelor s-au terminat cu re
zultate care au avantajat pe unii 
Înotători, dezavantajînd în mod im
plicit pe alții.

Desigur că un concurs este un 
criteriu de verificare a stadiului de 
pregătire a înotătorilor, într-o a- 
numită perioadă. Concursul de ieri 
a arătat pe deplin acest lucru, 
fiind deosebit de util atît pentru 
înotători cît și pentru antrenorii 
lor, mai ales că nu ne mai despart 
decît puține zile de disputarea fi
nalelor campionatului republican de 
juniori și puține săptămîni de fi
nalele campionatelor de seniori. 
Valoarea acestui concurs ar fi fost 
mult mai ridicată dacă înotători 
ca Rujinschi, Olaru (Dinamo), H. 
Bock (C.C.A.) și alții, în loc să 
se mulțumească cu situația de 
simpli spectatori, ar fi concurat și 
ei, animînd în felul acesta pro
bele la care ar fi participat și 
oferind, totodată, un spectacol de 
calitate superioară. Ințelegînd ro
lul acestui concurs, unii înotători 
ca Gheorghe Enache, Elisabeta 
Bock, surorile Bratu, Schmaltzer, 
Ciorbă, Birtolom, Lobel s-au pre
zentat la start și au obținut per
formanțe meritorii. Astfel, în pro
ba de 200 m. spate Gheorghe E- 
nache (Constructorul), a corectat 
cu o secundă și o zecime recordul 
probei deținut de maestrul sportu
lui Zoltan Hospodar (C.C.A.). E- 
■ache va coborî și sub acest re
cord, cu condiția să-și îmbunătă
țească tehnica întoarcerilor. Bazi
nul de 25 m. (în care s-a desfă

CUPA „SCINTEIA PIOHIERUUIF U NATAȚIE
o nouă și interesantă competiție 

la natație a început de curînd 1a 
bazinul de înot de la Palatul Pio
nierilor. Este vorba de concurau! 
de înot organizat de „Scînteia 
Pionierului" în cinstea zilei de 23 
August și dotat cu Cupa „Scînteia 
Pionierului". La acest concura, care 
»e desfășoară între 20 iulie și 15 
■«gust, vor participa pionierii tn 
virată de 9—14 ani aflați in tabe
rele de pionieri din Capitală. Con

Competiție de box la Reșița
In cinstea zilei de 23 August 

»-a desfășurat la Reșița o compe
tiție de box la care au luat parte 
reprezentativele orașelor Timișoara, 
Arad, Reșița și Hunedoara.

Intîlnările s-au desfășurat în zi
lele de 23 și 25 iulie și la capă
tul lor au fost desemnați urmă
torii cîștigători.

Cat. muscă: V. Vintilă (Tim). 
Cocoș: V. Serghei (Timișoara). 
Pană: V. Stoianovici (Tim). Semi- 
ușoară: A. Ketke.ș (Reș). Cat. u- 
șoară: N. Ctmpeanu (Arad). Semi-
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șurat acest concurs) oferă mari 
avantaje unui înotător care exe
cută perfect întoarcerile. Este știut 
că împingerile de la bazin dau 
înotătorilor o viteză mai mare, ofe- 
rindu-le totodată și posibilitatea 
unei inspirații mărite. Pentru că 
sîritem la acest capitol, este cazul 
să amintim și de alți înotători 
care, din cauza necunoașterii teh
nicii întoarcerilor, au pierdut pri
mul loc în cursă. M. Ursu (Con
structorul), posesorul unui frumos 
stil la spate, a scăpat ocazia de 
a se clasa pe primul loc în cursa 
de 100 m. spate juniori categoria 
Il-a, pierzînd la cele trei întoar
ceri aproape 5 secunde. Din această 
cauză, pe primul loc a sosit A. 
Stoian (Rezerve'e de muncă), cu 
o secundă înaintea lui. Pentru re
medierea acestui defect, se cere 
înotătorilor ca la antrenamente să 
execute cît mai multe întoarceri cu 
„zid" și fără „zid", pentru cîști- 
garea unei mobilități superioare. 
De asemenea, schimburile probelor 
de ștafetă au fost cu totul defec
tuoase : se pierd secunde prețioa
se deoarece nu există o sincroni
zare între sosirea unui component 
al ștafetei și plecarea următorului.

O frumoasă surpriză a furnizat-o 
A. Schmaltzer (Voința), care a 
ocupat primul loc în probele 100 
m. bras juniori (1:20.4) și 100 m. 
fluture juniori (1:18.9). Hella Lo
bel, de la același colectiv, cu tim
pul 1:33.5 a devenit a treia înotă
toare din țară la stilul fluture. 
Elisabeta Bock a mers la 4 sec. 
Și 7/10 de recordul probei 400 m. 
liber. Cu o parteneră aproape de 
valoarea ei, Bock va coborî în cu- 
rînd și sub actualul record. In re
venire de formă ni s-a părut Ma
ria Bratu. Cu timpul de 3:23.2 ea 
a întrecut în proba de 200 m. 
bras concurente de talia Hellei Lo
be! și a Olgăi Badea. Timpuri 
bune au mai realizat și V. Pascal 
(Progresul) 3:02.6 (200 m. bras 
seniori), D. Țintea (R. M.) 1:06.9 
(100 m. liber juniori), C. Lichiar- 
dopol 1:21.2 (100 m, spate ju
niori).

Numărul mare de copii (10—12 
ani și 12—14 ană) care au hiat 
parte la acest concurs este semni
ficativ. Dintre aceștia C. Frățilă, 
K. Artz, A. Yost, V. Pleșa, Rieger, 
Szatmary etc. au avut o comporta
re frumoasă. Se impune ca ei să 
fie programați mai des în astfel de 
concursuri.

1. OPRESCU 
®. NICOLAESCU

cursul se împarte în trei etape ți 
anume:

Etapa l-a, 20 iulie—1 august, cu 
participarea pionierilor din toate 
taberele.

Etapa II-a, între 2—14 august se 
desfășoară între taberele din ace
lași raion și iau parte primii cla
sați în prima etapă.

Etapa III-a (finala) 15 august 
la care participă primii doi clasați 
dîn etapa II-a.

mijlocie: V. Botez (Tim). Mijlocie 
ușoară: Eugen Fodor (Tim). Mij
locie: Gheza Toth (Reș). Cat. se
migrea: /. Călinescu (Huned). Cat. 
grea: V. Mariuțan (Tim).

Cupa „23 August" a fost cuce
rită de reprezentativa de box a 
orașului Timișoara. Cîștigătorii fie
cărei categorii au primit medalii. 
La fiecare reuniune au asistat pes
te 1.000 spectatori. Dintre boxeri 
s-au remarcat: V. Vintilă, V. Sto
ianovici (Tim) și N. Cîmpeanu 
(Arad).

IANCU PLAVIȚU 
corespondent

Atletica grea in Regiunea 
Autonomă Maghiară

Pe zi ce trece, atletica grea se 
răspîmdește tot mai mult în rîndu- 
rile tinerilor din Regiunea Auto
nomă Maghiară. Sportul luptelor 
este practicat acum de foarte mulți 
tineri, iar nivelul pregătirii lor 
crește neîncetat. Dovadă este felul 
cum s-au prezentat luptătorii din 
R.A.M. la diferite concursuri și 
mai ales la finalele campionatului 
juniorilor. Interesul pentru sportul 
luptelor este permanent menținut 
și prin organizarea unor concursuri 
amicale. Astfel, acum cîteva zile 
s-a desfășurat la Tg. Mureș un 
concurs dotat cu „Cupa Regiunii 
Autonome Maghiare", întrecere la 
care au participat selecționate dm 
regiunile Cluj, Baia Mare și 
R.A.M. In finală s-au întîlnit re
prezentativele ultiqjclor două re
giuni, sportivii din Baia Mare — 
cu o pregătire tehnică mai bună 
și o mai mare experiență — fiind 
aceia care au cîștigat întrecerea. 
Din păcate — așa cum ne rela
tează corespondenții noștri E. Bu- 
zan și Nerva Popa — la ultima 
întîlnire, decizia dată nu a cores
puns realității, fiind luată în pripă 
de arbitrul Abrudan Zoltan din 
Baia Mare, iar meciurile au fost 
stînjenite de permanentul dii-te- 
vino al spectatorilor pe scena 
unde ,era instalată salteaua.

*

Pentru prima oară în Regiunea 
Autonomă Maghiară, a luat ființă 
o secție de haltere. Inițiativa și or
ganizarea acestei secții — pe lin
gă colectivul Voința din Tg. Mu
reș — aparține sportivului, fruntaș 
în producție, Fr. Vasarhely. Aces
ta a dus o susținută muncă de 
popularizare și mobilizare a tine
retului pentru acest sport, mergînd 
din întreprindere în întreprindere.

Deși a întîmpinat o serie de 
greutăți, Vasarhely a reușit să a- 
tragă mulți tineri. Demonstrația 
pe care aceștia au făcut-o acum 
cîteva zile, alături de tinerii hal
terofili din Baia Mare, a fost ur
mărită cu viu interes de publicul 
spectator.

Este de dorit ca atît comitetul 
C.F.S. cît mai ales colectivul 
sportiv Voința să sprijine munca 
plină de entuziasm a lui Fr. Va
sarhely. creînd condiții cît mai 
bune pentru practicarea sportului 
halterelor.

GH. POP și M. SAROVAROV 
corespondenți

Consideratiuni după campionatele republicane de
Intre 18 și 22 iulie s-au desfă

șurat, pe velodromul Dinamo din 
Capitală, întrecerile din cadrul 
campionatelor republicane pe pistă.

După curți a reieșit și din croni
cile Ia zi ale acestor întreceri, re
zultatele au fost, în general, nesa
tisfăcătoare la probele masculine. 
In schimb, la probele feminine, 
majoritatea participantelor au ară
tat o bună pregătire și o însufle
țire remarcabilă, factori ca.re au 
contribuit efectiv ia realizarea 
unor comportări meritorii.

Mai mult chiar, la proba de 
1.000 tn., cu start de pe loc, Ve
nera Marinescu a doborît vechiul 
record care era de 1 mir» 25 sec. 
6/10 (stabilit de ea în cadrul în
trecerilor internaționale de la 
București, din toamna anului 
1952) realizînd 1:25,4. Dar acest 
nou record nu a trăit decît cîteva 
minute, căci Aurelia Drăghici l-a 
doborît stabilind: 1:25,3, rezultat 
cu care a și cucerit titlul de cam
pioană. Dintre celelalte rezultate 
merită a fi amintite și următoa
rele: la proba de 1.000 m. : Silvia 
Iosif 1:26,3, Eda Zurner 1:28,2, Ma
ria Bisac 1:28,2 și Hermina Iu- 
hasz 1:28,8. Ultima a intrat de cu
rînd în al doilea an de ciclism.

La urmărire individuală sînt d.e 
notat următoarele timpuri: Aurelia 
Drăghici 2:56,5 (la 5 zecimi de re
cord), Silvia Iosif 2:59,2, Eda Zur
ner și Hermina Iuhasz ambele ~ cu 
3:02,0. Aceste cifre ne arată că o 
bună parte din ciclistele noastre 
se află în evident progres.

In schimb, în comparație cu fe
tele, băieții au fost categoric depă
șiți de acestea. Astfel, la proba pe 
1.000 m. cu start de pe loc cel mai 
bun timp aparține lui Ion Ioniță: 
1:14,2. Deși este un timp de va
loare, chiar și în cadrul unei com
petiții internaționale, totuși per
formanța lui Ioniță se află la a- 
proape 2 sec. de recordul țării, re
cord stabilit tot de el anul trecut 
în cadrul întîlnirilor sportive ale 
Festivalului: 1:12,6/10. De la pri

Spartachîada Sindicală m Cap’tală
Simbătă și duminică au a- 

vut loc pe stadionul Tineretu
lui din Capitală întrecerile de 
atletism din cadrul celei de a 
treia etape a Spartach’adei 
sindicale. Dintre participanții 
prezenți la aceste întreceii cei 
mai bine pregătiți s-au dovedit 
a fi sportivii de la asociația 
Metalul, care, de altfel, au cîș- 
tigat și primul loc pe echipe. 
De asemenea, un lot numeros 
și bine pregătit a prezentat și 
asociația Locomotiva, clasată 
pe locul doi la o diferență de 
12,5 puncte de Metalul. In ce

Iată acum cele mai bune rezul
tate înregistrate:

Prima zi: 110 m. garduri: 1. 
G. Simionescu (Met.) 16,3; 2. N. 
LJrsac (Loc.) 16,3; 3. Carol Tonei 
(Avîntul) 17,2. 400 m. plat: 1-2. 
Marcel Zaspa (Loc) 53,9; 1-2.
Igor Cardașev (Constr.) 53,9; 3.
T. Olteanu (Met.) 54,1. Disc fete:
1. Geta Georgescu (Prog.) 38,55;
2. Val. Guzgan (Loc.) 29.70; 3. L.
Moldoveanu (FI. roșie) 29,49. 100 
m. plat fete: Lucia Stiopu (Met.). 
13,1; 2. Alex. Stoica (FI. roșie) 
13,4; 3. Val. Tălmăcianu (Loc.)
13,9. Greutate băieți: 1. Nic. Iva-

(nov (Minerul) 13,47; 2. I. Mold<£ 
veanu (Loc.) 12,20; 3. Fr. Mangiu- 
rea (Met.). 11,58. Suliță fete: 1. 
Al. Tănase (Progr.) 36,67; 2. Sil. 
Bălășescu (Met.) 24.69; 3. Maria 
Iordan (Loc.) 24,40. Grenadă bă
ieți: 1. Nic. Felușca (FI. roșie) 
60,55 ; 2. Ben. Fișleagă (Loc.) 
58,87; 3. J. Cailidis (Met.) 58,30. 
Lungime fete: 1. Angela Pietraru 
(Met.) 4 m.; 2. Alex. Stoica (FI. 
roșie) 4 m.; 3. Iuliana Marin
(Progr.) 4 m. 5 km. marș: 1. Stei. 
Pavel (FI. roșie) 23,20, 2. Val. 
Mitrea (Loc.) 24,30; 3. C. Noures- 
cu (Met.) 27,11. Prăjină: 1. Gin 
Stănescu (Știința) 3,30; 2. St. Po
pescu (Met.) 3,10; 3. I. Panaitescu 
(Loc.) 3.00. 1500 m. plat: I. Dumi
tru Rusu (Știința) 4,04 (nou re
cord R.P.R. juniori); 2. A. Petres
cu (Constr.) 4,04; 3. T. Scelbin- 
schi (Met.) 4,08. 100 m. plat băieți 
(finală) 1. C. Farcaș (Știința) 11,2;
2. D. Băcanu (Constr.) 11,3; 3. Gh. 
Strecov (Met.) 11,4. Disc băieți: 
V. lacobeanu (Loc.) 40,98. 2. Al. 
Schreiner (Met.) 52,52; 3. C. Tă- 
bîrcea (FI. roșie) 30,63. 5.000 m. 
plat: 1. N. Nicclae (Met.) 15:23,6;
2. Fer. Haglauer (Constr.) 15:27,8;
3. Paul Lazăr (progr.) 16:00,8. 3000 
m. plai: 1. D. Tîlmaciu (C.C.A.) 
8:33,2 (nou record R.P.R. seniori). 
Lungime băieți: 1. C. Barta (FI. 
roșie) 6,50; 2. I. Iordan (Loc.) 
5,96: 3. Păltinișanu (Progr.) 5,88. 
4x100 m. băieți: 1. Metalul 45,9; 
2. Locomotiva 46,0; 3. Construc

mul loc în clasamentul acestei a- 
lergări și pînă la al doilea există 
un „salt" de aproape 2 sec. (C. 
Dumitrescu: 1:16,1). Mai pot fi 
notate și timpurile: 1:16,5 (Rein
hardt) și 1:17 (V. Oprea).

In concursul de urmărire indi
viduală, pe 4.000 m., cel mai bun 
timp aparține lui C. Dumitrescu: 
5:25,2, cifră care se situează la 
peste 8 sec. față de recordul țării, 
stabilit tot de el la Festival: 
5:16,6. Celelalte timpuri Ia urmă-- 
rire sînt mult prea slabe pentru a 
mai fi notate.

La urmărire pe echipe caracte
ristica generală a fost lipsa de o- 
mogenitate a majorității formații
lor ca și executarea defectuoasă a 
schimburilor pe viraje. Cu excep
ția echipelor C.C.A. I și Dina- 
m« I, finaliste, celelalte echipe au 
fost alcătuite din cicliști de diferite 
valori. S-a vădit, de asemenea și 
o accentuată lipsă de pregătire 
specială în acest sens. Totuși, mai 
pot fi menționate și cifrele obținu
te de C.C.A. II (5:07,1) și Progre
sul C.P.C.S. (5:09,9).

Întrecerea de un nivel deosebit 
în finala dintre echipele C.C.A. I 
și Dinamo I, nu s-a terminat, din 
păcate, în condițiuni normale, căci 
Dinamo a suferit o defecțiune me
canică în ultimele tururi. Ținînd 
seama de Fmpurile intermediare și 
dată fiind însuflețirea cu care au 
luptat aceste două formații, ca ur
mare firească a unei temeinice 
pregătiri, erau perspective certe să 
șe realizeze un nou record. Pentru 
lupta sportivă de o rară frumusețe 
pe care au oferit-o publicului spec
tator, luptă demnă de un campio
nat, și cu nimic mai prejos de ni
velul unei întreceri internaționale, 
socotim nimerit să redăm aci for
mația celor două echipe: Casa 
Centrală a Armatei (Norhadian, 
Ioniță, Oprea, Ion Vasile), Dina
mo I : (Lemîndroiu, Schuster, V. 
Georgescu, Petre Nuță).

In proba de viteză au surprins, 
desigur, timpurile relativ mediocre 

privește concursurile, ele au 
fost bine organizate, fapt da
torită căruia au fost înregis
trate cîteva rezultate foarte va
loroase. Desigur că excelenta 
performanță de 8,33,2 pe 3000 
m. plat cu care D. Tîlmdciu a 
stabilit un nou record republi
can, precum și noul record al 
juniorului D. Rusu (Știința) în 

proba de 1500 m plat, tre
buie relevate în mod deosebit.

La fel și timpul de 23,5 pe 
200 m. plat a lui Orsac Mircea 
cu care a egalat recordul țării 
la juniori 15—16 ani.

torul 46,9. 4x100 m. fete: 1. Me
talul 53“ ; 2. Flamura roșie 56" ;
3. Locomotiva 58“6.

ZIUA DOUA: 80 m. garduri 
fete: Melania Stremțeanu (Met.)' 
12,6: 2. M. Iuliana (Progr.) 14,6;
3. B. Niculina (FI. roșie) 16,3. 200 
m. plat fete: Lucia Stiopu (met.); 
27,2; 2. Alex. Stoica (FI. roșie),
29,0; 3. Maria Robu (Loc.) 31,5. 
800 m. plat băieți: 1. M. Laszlo 
(Loc.) 2:01,03; 2. T. Olteanu (Met.) 
2:04,6; 3. I. Cardașev (Constr.)' 
2:09,5. Greutate fete: I. E. Sîrbu 
(Progr.) 10,78; 2. V. Guzgan (Loc.)j 
10,37; 3. M. Vintilă (Știința) 9,97. 
Grenadă fete: 1. E. Sîrbu (Prog.) 
39,61 2. P. Vlase (Loc.) 35,50; 3. 
P. Georgescu (FI. roșie) 32,25. 
Ciocan băieți: 1. V. lacoveanu 
(Loc.) 49,77; 2. I. Pantilimonescu 
(Constr.) 41,02; 3. C. Tăbîrcea (FI. 
roșie) 35,40. înălțime băieți : 1. I. 
Knaler (Loc.) 1,86; 2. A. Vasilescu 
(Prog.) 1,70; 3. C. Simionescu (A- 
vîntul) 1,60. 3000 m. obstacole: 1. 
P. Scelbinschi (Met.) 9,33; 2. A. 
Petrescu (Constr.) 9:44,4; 3. N. 
Felușca (FI .roșie) 9:54,6. Triplu 
salt: 1. C. Barta (FI, roșie) 13,35; 
2. S. Racoviță (Loc.) 12,72; 3. A. 
Vasilescu (Progr.) 12.59. Înălțime 
fete: 1. M. Stremțeanu (Met.) 1.4(1; 
2. B. Niculina (FI. roșie) 1.35; 3. 
A. Dragomirescu (Loc.) 1,20. Suli
ță băieți: 1. I. Iordan (Loc.) 58,44; 
2. J. Cailidis (Met.) 40.49; 3. T. 
Stoian (FI. roșie) 39,52. 200 m.
plat finale băieți: I. C. Farcaș 
(Știința) 23,3: 2. D. Mircea (Loc.)' 
23,5; . 3. Strecov (Met.) 23,6. 800 
m. plat fete: 1. G. Mogoș (Met.) 
2:31,7; 2. V. Tîlmăcianu (Loc.) 
2:34,0; 3. R. Stoica (FI. roșie) 
2:39,3. 400 m. garduri: 1. G. Si
mionescu (Met.) 61,3; 2. F. Alex
andru (Loc;) 62,2; 3. S. Carol 
(Avîntul) 67,7. 10.030 m. plat: 1. 
N. Nicolae (Met.) 32,24; 2. S. 
Paul (Progr.) 33:52,2; 3. A. Suli- 
man (Constr.) 34:37.6.

Punctajul general pe asociații 
este următorul: 1. Atetalul 162 pct.; 
2. Locomotiva 150,5 pct.; 3. Fla
mura roșie 112 pct.

ciclism, pe velodrom
față de potențialul cunoscut al 
sprinterilor noștri, mai ales față 
de unele rezultate foarte bune ob
ținute în trecut și recent peste ho
tare de aceștia.

Explicația acestor rgzultate ne
satisfăcătoare stă în primul rînd în 
însăși starea velodromului. Repa
rat în pripă și necorespunzător, 
velodromul nu mai îngăduie pe vi
raje vitezele realizate în primii ani 
după construcție. Un alt factor 
care a influențat rezultatele teh
nice este chiar formula de dispu
tare a cursei de viteză: (In serii 
de cîte trei cicliști). In acest gen 
de întrecere, dat fiind că tactica 
implică cu totul alte acțiuni decît 
în seriile de cîte doi alergători (în 
care forța constituie elementul de
terminant și se pot realiza viteze 
ridicate), nu se pot obține timpuri 
concludente.

In proba de viteză în trei, ci
cliștii fac diferite manevre tactice, 
iar lupta se declanșează fie de de
parte, fie pe linia de 200 m. sau 
chiar sub ea. De. aci și timpurile 
slabe. Ele ar putea constitui un 
greșit indiciu că alergători» noștri 
de viteză sînt în regres, pentru 
cel care nu a asistat la concursuri 
și a cercetat doar lista cu rezulta
tele tehnice.

Așa se explică de ce cicliștii cărei 
scot cu totul alte cifre pe 200 m„ 
pe alte piste, sau cei care au ob
ținut nu de mult, tot pe acest ve
lodrom, rezultate mult mai bune, 
abia de mai reușesc să atingă 13 
sec., sau în cel mai bun caz 12,8 
(V. Oprea).

La viteză, în afară de specialiș
tii probei, o mențiune specială me
rită tînărul sprinter C. Voicu 
(C.C.A.), care a fost la cîțiva... 
centimetri de titlu, pe care l-ar fi 
meritat cu prisosință, dat fiind cer
ta valoare a acestui .alergător ca 
și categoricul prcgpes realizat în 
ultima vreme. Numai o eroare tac
tică l-a făcut să nu îmbrace în a- 
cest an tricoul de campion.

EMIL IENCEC



[ In preajma începerii returului campionatului categoriei A la fotbal
Foarte curînd, de duminica a- 

ceasta, stadioanele și terenurile de 
fotbal vor fremăta din nou. începe 
returul campionatului de fotbal, 
competiția cea mai populară.

In perioada de întrerupere a cam
pionatului, care durează de la 15 
iunie, echipele nu și-au înceiat ac
tivitatea. Mulți dintre jucători și-au 
petrecut concediul la mare sau la 
munte. Aici ei și-au continuat pre
gătirile, care .au devenit mai in
tense în măsura în care se apro
pia data începerii returului. Iar 
duminica trecută echipele au sus
ținut jocuri de verificare (Dina
mo București la Ploești, C.C.A. la 
Cîmpina, Flamura roșie U.T.A. la 
Arad).

In cursul acestor pregătiri, echi
pele au căutat să-și pună la punct 
jocul de ansamblu, iar cele care 
au dat jucători selecționatei tine
retului au verificat elementele care 
urmează să completeze prima echi
pă. (Jucătorii din lotul selecționatei 
tineretului nu vor participa la jo
curile etapelor din 1 și 8 august).

In această situație se află și 
Dinamo București, care a susținut 
astfel de meciuri joia trecută cu 
Progresul C.P.C.S. (7-1) și dumi
nică cu Flacăra la Ploești. For
mația din care vor lipsi Birtașu, 
Neagu, Ene și Nicușor va disputa 
un ultim joc de verificare. Antrena
mentul de azi și cel de vineri vor

Voleiul nostru masculin trebuie să pășească hotărît pe calea cea bună
A trecut aproape un an de cînd 

voleiul nostru, înregistrînd un fru
mos succes în întrecerile sportive 
ale Festivalului, lăsa să se între
vadă că a pășit într-o nouă etapă 
a dezvoltării lui, o etapă de ma
turitate și de promisiuni pentru 
noi performanțe valoroase. In a- 
mintirea fiecărui spectator, a fiecă
rui iubitor al acestui sport, mai 
dăinuie clipele de puternică emo
ție, de bucurie pe care le-au pri
lejuit reprezentanții voleiului nos
tru prin comportarea lor în fața 
celor mai puternice echipe ale lu
mii, prezente la această mare com
petiție. Jocul atît de curajos, dîrz, 
de o factură modernă, pe care l-au 
prestat tinerii noștri voleibaliști în 
întîlnirea cu încercații jucători so
vietici ca și locul de onoare cuce
rit, au constituit o încununare a 
eforturilor celor ce se pregătise
ră cu multă sîrguință și totodată 
a celor care, cu grijă și competen
ță, le-au îndrumat această pregă
tire.

Acest pas înainte a fost dealtfel 
confirmat prin comportarea avută 
de cei mai buni jucători ai țării 
noastre în turneul victorios între
prins în Franța și apoi, spre'sfîr- 
șitul anului, prin disputele vii și 
la un înalt nivel tehnic furnizate 
de echipele noastre fruntașe în fi
nala campionatului republican. "

Era firesc ca într-o asemenea 
situație atît masele de sportivi cît 
și forurile conducătoare să pună 
mari speranțe în comportarea de 
viitor a voleibaliștilor noștri frun
tași. In gîndurile acestora se întă
rea nădejdea că în anul 1954 vo
leiul nostru va păși mai departe 
pe drumul unor frumoase succese. 
In acest scop toți au fost de acord 
ca să nu se precupețească nimic 
pentru ca acești sportivi să-și de- 
săvîrșească măiestria în cele mai 
optime condiții. Unui program de 
antrenament pregătit în cele mai 
mici amănunte i s-a adăugat o 
întreagă serie de întreceri interna
ționale care urmau să dea jucă
torilor noștri prilejul unor noi în
vățăminte și al unor afirmări din 
ce în ce mai hotărîte pe tărîm in
ternațional.

lată-ne aproape la un an de la 
frumosul succes din zilele Festi
valului, succes în care toți văzu
seră, pe drept cuvînt, începutul 
unei epoci de mai puternică 
afirmare a voleiului nostru. Dar 
speranțele nu s-au împlinit. Dim
potrivă, prin rezultatele pe care 
le-au obținut, dar mai ales prin 
comportarea lor, fruntașii voleiu
lui nostru nu numai că nu au pro
gresat, dar nici măcar nu s-au 
menținut la nivelul avut în august 
1953. Ei au prilejuit o amară de
cepție maselor de sportivi care aș
teptau de la ei rezultate din ce în 
ce mai bune. Intr-adevăr, tot ceea 
ce au făcut în ultima vreme cei 
mai mulți dintre comnonenții lotu
lui de volei al R. P. R. nu 
răspunde decît într-o foarte mică 
măsură grijii și condițiilor care li 
s-au acordat.

Pentru a ne da mai bine seama 
de acest lucru, să analizăm com- 

completa pregătirile echipei în ve
derea întîlnirii cu Știința Cluj. Lo
tul dinamoviștilor cuprinde pe: 
Constantinescu (portar), Lazăr, 
Băcuț II, Szoke, Fodor (fundași), 
Nemeș, Băcuț I (mijlocași), Raica, 
Toma, Ozon, Suru și Călinoiu 
(înaintași).

★
Probleme de rezolvat s-au ridi

cat în fața multor echipe care au 
rămas cu lotul incomplet.

La Locomotiva Grivița Roșie an
trenorul are de rezolvat — printre 
altele — problema aripii stingi pen
tru care nu s-a găsit încă o formu
lă cu randament apropiat .aripii 
Csegezi-Filote Ultimul abia și-a 
reluat antrenamentele, iar Roman 
se resimte de pe urma accidentu
lui suferit la genunchi în timpul 
turului). Iar Flacăra Ploești se gă
sește în fața unei probleme de in
struire: antrenorul Oană a demi
sionat, postul de antrenor .fiind în
credințat lui Panovschi fost jucă
tor ploeștean. Acum doi ani, ploeș- 
teriii și-au schimbat antrenorul în 
plin campionat și efectele nu au fost 
din cele mai bune.

★
Săptămîna aceasta, pregătirile 

echipelor de categoria A intră în 
faza finală iar duminică vor sus
ține primele întîlniri ale returului, 
jocuri care vor fi conduse de ur
mătorii arbitri:

.portarea lor în întîlnirile interna
ționale pe care le-au susținut în 
acest sezon. Ei au inaugurat anul 
internațional 1954 participînd în 
marea lor majoritate cu echipa 
C.C.A. la turneele desfășurate în 
R. Cehoslovacă, la Brno și Praga. 
Jucînd în compania echipelor
U.D.A. (Praga) și T.D.N.V. (So
fia), voleibaliștii- romîni au fost 
învinși de fiecare dată, prezentîn- 
du-se lipsiți de combativitate _ și 

.omogenitate, la aceasta adăugîn- 
du-se și o serie de deficiențe, de 
ordin tehnic ca: slaba forță, de a- 
tac, preluări greșite de servici, joc 
slab în linia de fund etc. Cum 
poate fi explicat faptul că jucăto
rii noștri au pierdut un set în în
tîlnirea cu voleibaliștii bulgari, 
atunci cînd conduceau cu 14-10? 
Aceasta denotă lipsa de dîrzenie, 
de finalitate, elemente atît de im
portante în voleiul de luptă care 
se practică astăzi. Cu ocazia aces
tui turneu au fost folosiți mai 
mulți jucători tineri care au dat 
în parte satisfacție. E vorba de 
Emil Kleici, Horațiu Nicolau și Ni- 
colae Răducanu. Dintre aceștia o 
frumoasă comportare a avut Ni
colau, în schimb Emil Kleici s-a 
arătat lipsit cu totul de combati
vitate. Slab s-au comportat jucă
torii cu experiență Sebastian Mi- 
hăilescu și Ion Sușelescu. La sla
ba comportare a echipei a contri
buit în mare măsură și antreno
rul Gh. Petrescu care s-a dovedit, 
în primul rînd lipsit de autorita
te și care a făcut, pe de altă 
parte, în timpul jocurilor o serie 
de schimbări nepotrivite.

Apoi, echipa masculină ca și 
cea feminină au întreprins un 
turneu în Uniunea Sovietică. Cu 
toate că în jocurile susținute la 
Moscova și Kiev s-a înregistrat un 
oarecare progres față de primele 
întîlniri internaționale din acest 
an, echipa noastră masculină a 
dovedit încă lipsuri numeroase. 
Slabei forțe de atac și blocajului 
defectuos, i s-au adăugat un joc 
lipsit de variație și cu pase de
fectuoase din linia a doua. De Ța- 
semenea. lipsa de finalitate și-a 
spus din nou cuvîntul. In jocurile 
susținute în U.R.S.S. s-a remarcat 
din nou Horațiu Nicolau, a dove
dit o revenire Sebastian Mihăiles- 
cu, s-a evidențiat Tănăsescu prin 
serviciile sale puternice. In schimb 
căpitanul echipei Ștefan Roman 

a fost sub valoarea lui obișnuită.
Extraordinar de slabă și de-a 

dreptul condamnabilă a fost com
portarea jucătorilor noștri în me
ciul susținut la Budapesta, cu re
prezentativa R. P. Ungare. Aici, 
înaintea deficiențelor de ordin teh
nic și tactic, s-a situat moralul 
scăzut, lipsa de convingere cu care 
au înțeles voleibaliștii noștri să a- 
pere culorile patriei. Luînd această 
întîlnire internațională drept un 
simplu joc de antrenament, sub- 
apreciindu-și adversarul și, mai ales, 
neînțelegîndu-se între ei pe teren, 
jucătorii noștri n-au făcut de loc 
cinste sportului din R.P.R., pe care 
îl reprezentau acolo. Din această 
cauză au pierdut primul set, deși

C. Mitran — București (Dinamo 
Buc. — Știința Cluj).

Al. Toth — Oradea (Locomotiva 
Tg. Mureș — Locomotiva. Grivița 
Roșie).

D. Dinulescu — București (Di
namo Orașul Stalin — Flamura 
roșie Arad).

Gh. Keppich — Timișoara (Mi
nerul Petroșani —- Progresul Ora
dea).

Șt. Tașula — București (Metalul 
Cîmpia Turzii — Locomotiva Ti
mișoara).

Ilie Drăghici — București (Ști
ința Timișoara — Metalul Hune
doara).

Jocul C.C.A. — Flacăra Ploești 
a fost amînat.

Iată acum de unde se reia cam
pionatul:
Flamura roșie Arad 13 9 3 1 20: 9 21
C.C.A. 13 7 4 2 2012 18
Dinamo București 13 5 6 2 27:18 16
Locomotiva Timiș. 13 6 3 4 28:12 15
Flacăra Ploești
Locomotiva Gri

13 6 3 4 22:13 15

vița Roșie 13 6 2 5 24:22 14
Știința Timișoara 
Locomotiva Tg.

13 1 11 1 13:13 13

Mureș 13 5 3 5 16:17 13
Știința Cluj 13 6 1 6 14:18 13
Minerul Petroșani
Metalul Cîmpia

13 4 4 5 13:16 12

Turzii *
Dinamo

13 3 5 5 10:14 11

Orașul Stalin 13 3 3 7 11:16 9
Progresul Oradea 13 0 6 7 9:22 6
Metalul Hunedoara 13 1 4 6 11:36 6

conduceau cu 13-11, iar în cele
lalte două s-au comportat sub ori
ce critică, apărîndu-se doar. La 
crearea unei atmosfere nesănătoa
se, chiar în timpul jocului a con
tribuit în primuL rînd căpitanul e- 
chipei, Ștefan Roman. Chiar și ju
cătorii care au fost folosiți ulteri
or au suferit influența nefastă a 
acestei atmosfere. Astfel, că pre
zența lor nu a putut aduce reviri
mentul așteptat. Cu totul lipsiți de 
convingere au jucat Apostol Se
bastian, Ion Sușelescu și Alex. 
Mușat, ultimul dovedindu-se — , în 
plus — un element dizolvant, ge
nerator de noi neînțelegeri în e- 
chipă.

Numai simpla enumerare a a- 
cestor diferite aspecte din compor
tarea echipei noastre masculine în 
ultimele meciuri internaționale ne 
poate da o imagine asupra gravei 
situații în care se află această e- 
chipă, în care anul trecut se pu
seseră atîtea speranțe.

C.C.F.S., împreună cu Comisia 
Centrală de volei analizînd, într-un 
puternic spirit critic, toată acea
stă situație a luat anumite mă
suri. Astfel, au fost îndepărtați din 
lotul republican: I. Sușelescu, pen
tru indiferență față de pregătire și 
joc, Apostol Sebastian pentru neserio
zitate, A. Mușat pentru atitudinea 
sa nesănătoasă față de coechipieri, 
Novac pentru abateri disciplinare. 
Au primit avertisment B. Teodo- 
rescu pentru abateri și M. Rădu
canu pentru indolență în munca 
de pregătire, iar lui Ștefan Roman 
j s-a retras cinstea de a fi căpi
tanul echipei.

Aspru criticat a fost antrenorul 
Gh. Petrescu care, cunoscînd situ
ația ; gravă a echipei, starea 
de spirit nesănătoasă din rîn-
dul jucătorilor, dezinteresul lor
față de antrenamente, nu a
luat la timp măsurile ce se im-
puneau. Dimpotrivă, el a tolerat 
numeroase ieșiri ale unor jucă
tori, nereușind să le insufle dorin
ța de a munci cu temei și hotărî- 
rea de a apăra cu cinste presti
giul sportiv al patriei, fapt care 
dovedește inexistența unei munci 
educative și politice cu componen- 
ții lotului.

Ne aflăm încă în plin sezon 
competițional. In fața reprezenta
tivei noastre masculine mai stau 
numeroase întîlniri internaționale, 
care pot constitui tet atîtea ocazii 
pentru reabilitarea prestigiului cu
cerit de această ramură de sport 
cu un an în urmă Aceasta nu se 
poate rezolva, însă, dec*t cu pre
țul unor serioase eforturi, cu do
rința fermă de a face acest lucru 
și mai ales prin ridicarea pregă
tirii morale și de voință, prin edu
carea acestor sportivi fruntași in 
spiritul unui înalt patriotism.

Masele de sportivi așteaptă cu 
încredere roadele care, în mod 
firesc, trebuie să urmeze unei ast
fel de pregătiri.

ALEX. GRUIA 
director adjunct al Direcției 

jocuri sportive C.C.F.S.

C. Nedelcu (Dinamo), Iosif Popa (Dinamo) și Nicu Ștefan (Vo
ința), noii campioni ai curselor de viteză pe circuit la 'clasele 125 
cmc sport, 100 cmc și 125 cmc curse.

La sfîrșitul celui de al treilea campionat automotociclist
Prin întrecerile automotocicliste 

desfășurate duminică, alergătorii 
noștri au încheiat disputele celui 
de al treilea campionat republican.

Pînă acum motocicliștii și auto- 
mobiliștii s-au întrecut în cadrul 
campionatului de motocros, a cam
pionatului de viteză în coastă și 
în campionatul de viteză pe cir
cuit. Singurul campionat ale cărui 
dispute încă nu s-au încheiat este 
acela de regularitate, rezistență și 
turism, pentru care motocicliștii 
continuă să se pregătească, între
cerea finală urmînd să aibă loc 
în curînd.

Făcînd un bilanț al rezultatelor 
obținute de alergătorii noștri în 
competițiile de pînă acum, vedem 
că acestea sînt dintre cele mai 
bune. In ceea ce privește perfor
manțele obținute de ei, de data 
aceasta, meritul nu-1 au atît ma
șinile, care nu mai corespund, ci 
alergătorii, care cu un frumos 
spirit inventiv au adus motocicle
telor continue îmbunătățiri. In ceea 
ce privește pregătirea tehnică și 
tactică, de la o cursă la alta, mo
tocicliștii s-au prezentat cu cunoș
tințe sporite.

Un nou fapt pozitiv al întrece
rilor de anul acesta este și acela 
al creșterii cadrelor fruntașilor mo- 
tociclismului și automobilismului 
nostru. In urma finalei campiona
tului de viteză pe circuit dispu
tată duminică, titlurile de cam
pioni ai țării la clasele 250 cmc. 
sport, 250 cmc. curse, 750 cmc. 
ataș și auto pînă la 2 1. au reve
nit unor tineri care pînă anul a- 
cesta erau cu totul necunoscuți. 
La aceste clase și în ordinea pe 
care am trecut-o, noii campioni ai 
întrecerilor de viteză pe circuit 
sînt următorii: Iosif Hatzack (Fla
căra Mediaș), Vladimir Sucevea- 
nu (Metalul), Mihai Dănescu — 
Hugo Szitzler (C.C.A.) și Alex. 
Uță (Dinamo). Frumoasele lor vic
torii nu sînt întîmplătoare. In ca
drul celor trei probe, toți aceștia 
au acumulat cel mai bun punctaj, 
reușind prin comportarea lor să-i 
întreacă pe alergători încercați ca: 
Gh. Ioniță și D. Dumitrache 
(C.C.A.), Traian Matei și Gh. Bu- 
dacă (Dinamo), N. Niculici (C.C.A.) 
și V. Arpad (Voința), I. Spiciu — 
Al. Huhn (C.C.A.) și Sandi Ște
fan — Fr. Szizer (Dinamo).

Dar nu numai comportarea aces
tor noi tineri campioni, reflectă 
că în motociclism cadrele tinere se 
afirmă pe zi ce trece. Cei care 
au urmărit desfășurarea întreceri
lor de duminică au putut admira 
spiritul combativ al talentatului 
strungar din Reșița (18 ani) Os
car Kladni (Metalul). Kladni, care 
a concurat la clasa 125 cmc. sport 
nu a ezitat să se ia la „harță" 
și cu alergătorii clasei 125 cmc. 
curse, cu care clasă și categorie 
cei de la 125 cmc. sport, au mers 
cuplat. Locul doi ocupat de el Ia 
sfîișitul întrecerii nu reflectă fidel 
posibilitățile pe care le are. Tot

Un reprezentant al cinematografiei noastre despre concursul 
de fotografii turistice

Cunoscutul operator de luat ve
deri, W. Olt, laureat al Premiului 
de stat, fiind rugat de un redac
tor al ziarului nostru să-și spună 
părerea asupra concursului de foto
grafii turistice organizat de Direc
ția Turism și Excursii din C.C.S. 
în colaborare cu „Sportul popu
lar", a declarat următoarele :

,,M-am bucurat mult cînd am 
aflat din ziarul dvs. că se orga
nizează un concurs de fotografii 
turistice. Îmi aduc aminte de înce
puturile mele și pot spune că pri
mele mele încercări le-am făcut tot 
în domeniul fotografiei de peisaj.

Fotografia de peisaj a devenit 
pentru mine o preocupare care m-a 
învățat să văd frumusețile țării 

foarte bine s-a prezentat și tînă- 
rul dinamovist Mihai Popp, care 
l-a pus în dificultate pe Romano 
Moldovan și l-a învins pe Nicu 
Ștefan (Voința). De asemenea, a 
fost apreciată și comportarea tî- 
nărului Barbu Predescu (Metalul), 
care a dovedit că acum posedă 
suficiente cunoștințe tehnice, pen
tru ca asociația Metalul să'-i re
partizeze o motocicletă mai bună.

Tot ca un fapt pozitiv al a- 
lergărilor de duminică este și felul 
în care motocicliștii și automobi- 
liștii și au prezentat' mașinile la 
startul probelor. Deși s-au înre
gistrat defecțiuni mecanice și a- 
bandonuri, față de alte competiții, 
acestea au fost cu mult «mai pu
ține. Motocicliștii și automobiliștii, 
în general, au arătat de data a- 
ceasta o mai atentă preocupare în 
ceea ce privește punerea la punct 
a mașinilor. Rezultatul a fost că 
la finala de duminică nu s-au mai 
ivit situații penibile, de genul a- 
celora petrecute cu ocazia altor 
curse, în care, la unele probe, 
spre sfîrșitul alergării rămînea pe 
traseu doar cîte un singur concu
rent.

După cum am arătat în croni
ca finalei, organizarea întrecerilor 
a corespuns și ea, aceasta- contri
buind în bună măsură la succesul 
campionatului. Au existat însă și 
unele aspecte negative și aceasta, 
atît în ceea ce privește organiza
rea cît și comportarea alergăto
rilor.

In ceea ce privește organizarea, 
un fapt negativ l-a constituit slaba 
calitate a transmisiilor făcute de 
crainicul concursului. Spicherul a 
debitat o serie întreagă de inexac
tități, de cuvinte fără rost, care 
au produs de multe ori ilaritate 
în rîndul spectatorilor.

In ceea ce privește alergătorii, o 
comportare nejustă a avut-o Alex. 
Frim (Voința), alergînd îr. cadrul 
probei rezervată automobilelor de 
peste 2 1. Frim a indignat pur și 
simplu publicul spectator prin fap
tul că a căutat prin mijloace ne
corecte să-l împiedice pe Jean Cal- 
cianu — adversarul Iui diredt —1 
să-l depășească.

In încheiere, socotim că este ne
cesar să atragem atenția forurilor 
competente să găsească posibilita
tea ca desfășurarea întrecerilor de 
viteză pe circuit să nu mai dureze 
7—8: ore încontinuu. Aceasta, nu 
numai că nu este pe placul spec
tatorilor, care sînt nevoiți să stea 
ore de-a rîndul în picioare sub ar
șița soarelui, dar dăunează direct 
unor concurenți, care sînt obligați 
să aștepte pînă spre amiază rîn
dul de a se alinia la startul pro-i 
bei lor.

Sugerăm ca alergările de viteză 
pe circuit, indiferent că este vorba 
de probe de campionat sau con
cursuri obișnuite, să se desfășoare 
de-a lungul a două zile și nu în
tr-o singură zi.

G. ȘTEFĂNESCU

noastre nu numai ca un călător 
oarecare, ci ca un om care este 
îndrăgostit de munții, rîurile, pă
durile și plaiurile noa~tre.

Primele mele încercări în peisaj 
mă ajută și azi în munca mea de 
operator de luat vederi și întot
deauna caut ca în filmele pe care le 
realizez să includ peisagii frumoase 
din țara noastră. Mă gîndesc că 
unii dintre participanțil la acest 
concurs, vor ajunge poate, ca din 
dragoste pentru frumusețile patriei, 
să se numere printre fotografii ce
lebri sau printre operatorii cine
matografiei noastre.

Urez succes pariieipanfilor la a- 
cest concurs'.



După campionatul de canotaj al juniorilor Concurs de aeromodele la Arad
Fără L.uuială, duminica diminea

ța lacul Herăstrău a fost „teatrul 
de desfășurare'" a uneia din cele 
nai frumoase competiții de cano
taj disputată în ultima vreme la 
noi. Așa cum arătam și în cronica 
noastră de ieri, succesul finalelor 
campionatului de juniori se dato- 
rește nu numai unei participări 
mai numeroase ca oricînd, dar 
și nivelului tehnic ridicat la care 
s-au situat cea mai mare parte 
a disputelor. Din punct de vedere 
al interesului întrecerii, probele de 
duminică dimineața au depășit cu 
mult chiar unele probe ale cam
pionatului de seniori. Pentru că, în 
timp ce la seniori, atît la schit 
cît și Ia caiac, sînt o serie de pro
be la care, ia ora actuală, cîștigă- 
torul poate fi cu ușurință prevăzut 
(deoarece avem unele echipaje de 
valoare net superioară), în între
cerea juniorilor — la care atu luat 
parte sportivi din orașe diferite și 
cu comportări încă necunoscute — 
fiecare probă a ridicat un semn de 
întrebare a-supra cîștigătorului. Și, 
ceea ce a făcut și trai pasionante 
întrecerile, acest semn de întrebare 
s-a menținut în multe probe pînă 
Ia ultimii metri ai parcursului...

BUCUREȘTENII SUPERIORI 
LA CAIAC...

Dacă privim tabloul campionilor 
Vom face o constatare interesantă, 
din care se pot trage concluzii va
labile: probele de caiac din cadrul 
finalelor au revenit tinerilor cano
tori bucureșteni (Tînărul dinamo- 
vist și Progresul F.B.), cu o sin
gură excepție: aceea de la simplu, 
unde, totuși, cîștigătorul moral al 
întrecerii este tot un bucureștean 
(Cornel Todea, descalificat pentru 
nerespectarea culoarului). Acest lu
cru dovedește că în cadrul celor 
mai multe din colectivele sportive 
din Capitală se acordă o mai mare 
atenție probelor de caiac. Conclu
zia aceasta este confirmată de rea
litățile de pe teren. Astfel, la Tî
nărul dinamovist, preocuparea pen
tru schif este redusă și — ca ur
mare— la probele de schif „tinerii 
dinarroviști'" nici n-au fost măcar 
prezenți în finale1 Nici vorbă de 
succese în această ramură... Acest 
lucru este profund greșit. Condițiile 
de lucru și de antrenament pe care 
te au la dispoziție tinerii care prac
tică sporturile nautice în acest cerc 
s-au dovedit a fi din cele mai bune 
si și-au găsit confirmarea în cele 
patru titluri de campion pe care 
Ic-a cucerit Tînărul dinamovist la 
raiac. Nu încape nicio îndoială că, 
dacă ar exista preocupare și pentru 
schif, Tinărul dinamovist ar putea 
să dea canotajului nostru elemente 
valoroase și în această direcție. 
Este de datoria sportivilor frun
tași schifiști de ia Dinamo, ca —• 
urmind exemplul maeștrilor spor
tului I. C.ojocaru și R. Huțan, care 
au merite deosebite în succesele 
obținute de juniorii caiaciști — să 
se preocupe de întărirea subsccției 
de schif a cercului Tinărul dina
movist din București.

...IAR PROVINCIALII LA SCHIF!

Trecînd la probele de schif, con
statăm că toate cele șase probe

Ce trebuie să știe participant la Pronosport?
I jPînă la închiderea concursului 
PRONOSPORT Nr. 17 au mai ră
mas cinci zile pentru participanții 
idin provincie și șase zile pentru 
cei din Capitală. Firește, con
cursul a intrat în faza cînd parti
cipanții s-au documentat pe deplin 
asupra formațiilor și valorii echi
pelor și acum depun buletinele. 
„Programul PRONOSPORT'", in
formațiile apărute în „Sportul 
popular", „Steagul roșu". Informa
ția Bucureștiului", „Neuer Weg“ 
si organele locale de presă i-au a- 
jufat pe participanți să cunoască 
toate amănuntele despre îrțtîlnirile 
din acest concurs. Dealtfel, înce

pînd de ieri se constată că partici
panții se grăbesc să depună bule
tinele și să-și asigure formularele 
d- concurs.

Făcînd o vizită pe Ia agențiile 
din Capitală am constatat unele 
lucruri deosebit de interesante 
pentru participanți. Dealtfel, cele 
pe care le vom aminti sînt lipsuri 
niai vechi care trebuie remediate, 
neapărat. Prima și cea mai impor
tantă este aceea că participanții 
nu scriu citeț adresa și pronosti
curile. Acest lucru se observă mai 
ales la cei care participă „cu com- 
binații"" și depun multe buletine.

Alți ->articipanți nu verifică dacă 
seriile de pe cele trei taloane sînt 
identice, iar alții nu sînt atenți 

pînd copiază pronosticurile de pe 
Sin talon pe altul. Din această

Un aspect din proba de schif 4+1 fete
disputate în cadrul competiției de 
duminică dimineața au revenit ca
notorilor din provincie. Timișorenii 
au ieșit învingători la simplu fete, 
simplu băieți, 4-ț-l băieți și 8+1 
fete, iar arădenii (prin Flamura 
roșie U.T.A.), la 8-ț-l băieți și 
4+1" cu vîsle-fete. Meritele unor 
antrenori ca Zoltan Torok (Arad), 
Schwartz, Fenio, Baia (Timișoara) 
sînt indiscutabile în această pri
vință. Din păcate însă, provincialii 
s-au prezentat slab. — sau in ori
ce caz nu la înălțimea probelor 
de schif — în întrecenie de caiac.

Campionii de canotaj- 
juniori pe 1954

Schif simplu fete: E. Mihăi- 
lescu (Progresul Timișoara)

Schif 4-ț-l (vîsle) fete: Fla
mura roșie Arad.

Schif simplu băieți: A. Cseh 
(Metalul Timișoara).

Schif 8-ț-l fete: Constructorul 
Timișoara.

Schif 4-ț-l băieți: Progresul 
Timișoara.

Schif 8-ț-l băieți: Flamura 
roșie Arad.

Caiac simplu fete: E. Ber- 
lescu ( tînărul dinamovist Buc.)

Caiac simplu băieți : A. Koza- 
nețchi (Progresul Arad)

Caiac 2 fete : Tînărul dina
movist București.

Caiac 2 băieți : Progresul
F.B.  București.

Caiac 4 băieți : Tînărul dina- 
mofvist București.

Canoe 2 băieți : Tînărul dina
movist București.

Canoe 10-f-1 băieți : Flamura 
roșie Constanța.

Și dacă Aradul a arătat o preocu
pare mai accentuată pentru caiac 
(locul II la simplu fete, locul prim 
la simplu băieți, locul 4 la dublu 
fete, locul 3 la caiac 2 băieți), în 
schimb Timișoara n-a arătat preo
cuparea necesară, deși condițiile 
de practicare sînt aici cel puțin 
egale cu cele ale Aradului.

Consemnăm aici și faptul că

cauză uneori pronosticurile de pe 
taloanele lor nu coincid cu cele 
înaintate pentru triere. De aici, 
oontestații, muncă inutilă ș. a.

O afta serie de participanți, de
altfel numărul acestora este foarte 
redus, nu cunosc încă modul de 
completare a taloanelor. Astfel, 
unii nu dau pronosticurile meciuri
lor de rezervă (și buletinele se a- 
nulează), alții trec la meciurile pe 
care le scontează egale 0 în loc 
de X, iar alții completează prima 
și ultima casetă, iar restul le 
lasă., să le completeze I. S. PRO
NOSPORT, după celelalte buletine 
pe care le-au depus. Firește, ast
fel de buletine sînt anulate chiar 
de la operațiunile de pregătire a 
trierii. Ca o concluzie a acestor 
constatări se impune ca partici
panții să completeze cu toată gri
ja buletinele lor, după indicațiile 
care sînt trecute chiar pe formula
rele de concurs. Firește, respon
sabilii de agenții pot să-i ajute pe 
participanți de a evita asemenea 
greșeli. Condiția este însă ca par
ticipanții să se prezinte din timp 
la agenții. Dacă participanții vor 
lăsa să depună buletinele în ulti
mul timp responsabilii de agenții 
nu vor mai putea să studieze cu 
atenție buletinele și se pot stre
cura greșeli. Ceva mai mult, unii 
chiar nu vor mai avea posibilita
tea să le depună din cauza aglo
merației.

sportivii gălățeni care, în general, 
erau recunoscuți pentru predilecția 
pe care o au pentru caiac, nu s-au 
prezentat la aceste campionate nici 
în numărul și nici la . valoarea 
scontată, chiar • la caiac !

LA CANOE

La canoe, probă relativ nouă la 
noi în țară, participarea a fost 
îmbucurătoare: atît prin numărul 
ambarcațiunilor care s-au prezen
tat la start, cît și prin faptul că 
au fost reprezentate nurr eroase 
centre (București, Constanța. Tg. 
Mureș, Galați, Arăd, Reghin). In 
mod deosebit trebuie să relevăm 
succesul echipajului de canoe 10 + 1 
al Flamurii roșii Constanța, care 
a arătat o bună pregătire tehnică 
și o excepțională putere de luptă. 
Desfășurarea probelor de canoe din 
cadrul finalelor campionatului de 
juniori precum și numărul foarte 
mare de tineri canoiști care s-au 
prezentat în concurs (aproape 100, 
la două probei), ne dovedesc că 
s-a pornit puternic pe drumul dez
voltării acestei ramuri a canota
jului. Comisia centrală de spor
turi nautice are datoria de a acțio
na astfel îneît să stimuleze din 
plin dezvoltarea-'mai departe a 
practicării canoei la noi.

Tot în legătură cu participarea 
numerică, trebuie să arătăm că la 
fete — la toate probele — participa
rea a fost mai puțin satisfăcătoare 
decit la băieți. Au fost probe de, 
fete la care nu s-au prezentat la 
start decit trei ambarcațiuni 
(schif simplu, schif 4+1 cu vîsle, 
de exemplu). Antrenorii tuturor 
colectivelor cu secții de sporturi 
nautice trebuie să-și îndrepte 
atenția în mod serios spre ele
mentul feminin, cu atît mai mult 
cu cît, în această privință, nici 
la senioare nu stăm mai bine.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
organizare. Comisia specială de 
organizare a finalelor a reușit — 
în ciuda dificultăților pe care le 
prezintă lacul Herăstrău — să se 
achite cu succes de sarcinite ce-i 
reveneau, asigurînd normala desfă
șurare a întrecerilor. Arbitrii și-au 
făcut c" succes datoria contribuind, 
prin aceasta, la succesul general 
al competiției.

R. URZtCEANU

• FOTBAL. In vederea reînce
perii campionatului republican de 
fotbal, echipele bucureștene Locomo
tiva Grivița Roșie și Spartac F.B. 
vor susține o întîlnire amica’ă. Me
ciul se va disputa pe stadionul Giu- 
lești, joi 28 iulie începînd de la 
ora 18.

— Jocul restanță pentru Cupa 
R.P.R. dintre echipele bucureștene 
Voința (categoria B) și Recolta 
M.A.S. se dispută mîine cu înce
pere de la ora 17 pe Stadionul Re
publicii.

BOX. Duminică dimineață, la 
ora 10, se va desfășura pe sta
dionul Dinamo (incinta velodromul 
lui) o interesantă gală de box în 
cadrul căreia se vor întîlni repre
zentativa colectivului sportiv Di
namo Orașul Stalin și selecționata 
Dinamo 9 București.

In cele 13 întîlniri vor evolua 
o serie de boxeri cunoscuți printre 
care : D. Țurlui (Dinamo 9), cam
pionul republican din acest an la 
categoria mijlocie ușoară. Al. Ba
logh, Iulian Mihai, VI. Carvanschi, 
C. Gherasim, C. Kiss, V. Bogoi, 
I. Relevici, N. Herman (Dinamo 
Orașul Stalin) și Mircea Mihai, 
A. Engheleiter, Lache Gh., I. Man- 
toma, T. Gheorghiu. Ivan Nicolaie, 
Gh. Rossler și Albert Blank (Di
namo 9)'.

Recent, a avut loc Ia Arad în 
organizarea cercului de aeromode- ) 
listn Nr. 1 un nou și interesant : 
concurs de aerontodele.

Timpul prielnic ca și buna otga- 
nizare a acestei întreceri, au permis 
obținerea unor performanțe valo
roase, încununând astfel intensa 
muncă desfășurată de aeromode- 
liștii acestui cerc. Iată acum rezul
tatele tehnice înregistrate

1. Gh. Mitică 825 pete (aeromo- 
delul dispărut după 15 mm. 45 
sec.) 2. L. Barescu 674 pete, (dis
părut după 14 min. 43 sec.) 3. I. 
Roge 378 pete, 4. Alex. Vancu 316 
pete; 5. F. Ignat 143 pete.

Norme pentru admiterea 
în Institutul de Cultură Fizică

Institutul de Cultură Fizică pre
gătește cadre de specialiști în ra
mura educației fizice, pentru învă- 
țămîntul superior și mediu, acti
viști pentru Comitetul pentru Cul
tură Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, activiști 
pentru asociațiile și colectivele 
sportive și antrenori pentru diverse 
ramuri de sport. '

Durita cursurilor este de patru 
ani.

In anii I și II se predau cursuri 
teoretice cu caracter general, iar 
cursurile practice asigură o pregă
tire multilaterală în cele mai im
portante discipline sportive.

începînd cu anul III, studenții 
urmează una din secțiile de spe
cializare:

I. Gimnastică
II. Atletism

III. Jocuri sportive (volei, bas
chet, -handbal)

IV. înot și sporturi nautice
V. Atletica grea (box, lupte și 

haltere).
VI. Schi.
In timpul celor patru ani de 

studii se predau ca materii princi
pale următoarele: marxism-leni
nism, limba rusă, anatomie, fizio
logie, teoria și metodica educației 
fizice, istoria culturii fizice, cul
tură fizică medicală, igienă, chi
mie, pedagogie și psihologie, gim
nastică, atletism, volei, baschet, 
handbal, box, tir, scrimă.

Planul de învâȚămînt al Institu
tului prevede pentru anul I și II 
un curs de schi și unul de înot.

Studenților Institutului li se a- 
cordă burse în conformitate cu re
gulamentul de atribuire al burse
lor elaborat de Ministerul Invăță- 
mîntuluî.

Institutul de Cultură Fizică are 
posibilitatea de cazare în cămine 
proprii a studenților bursieri din 
provincie, precum și asigurarea 
mesei la cantină pentru bursieri și 
solvenți.

Cursurile fără frecvență ale In
stitutului de Cultură Fizică du
rează cinci ani. Studenții de la 
cursurile fără frecvență studiază 
aceleași obiecte ca la cursul de zi 
și primesc aceeași calificare. Pla
nul de învățământ prevede specia
lizarea în anul IV și V numai la 
gimnastică, atletism și jocuri spor
tive.

Admiterea în Institutul de Cul
tură Fizică se face pe baza unui 
examen în conformitate cu Instruc
țiunile Ministerului Invățămîntu- 
lui publicate în ziarul „Scînteia” 
Nr. 3015 din 3 iulie a. c. și în „Ga
zata Invățăinîntulul” No. 275 din 
17 iulie a.c.

înscrierile pentru examenul de 
admitere se fac între 12 iulie și 10 
august a. c. pentru cursurile de zi 
și între 1 august—1 septembrie a.c. 
pentru cursurile fără frecvență.

Examenul medical care este obli
gatoriu și eliminatoriu pentru 
candid ații care se prezintă la e- 
ximenul de admitere pentru cursul 
de zi, se va ține la Institutul de 
Cultură Fizică între 1 —12 august 
a. c.

Candidați! de Ia cursul fără 
frecvență vor prezenta un certifi
cat de sănătate eliberat de Poli
clinica studențească sau de spita
lele unificate de adulți din care 
să rezulte că nu suferă de nici o 
boală care i-ar face inapți de a 
urma cursurile Institutului de Cul
tură Fizică.

Anul acesta Institutul nu va mai 
organiza cursuri de pregătire pen
tru studenții care se prezintă la 
examenul de admitere.

Examenul de admitere se va ține 
între 15-25 august a. c. pentru 
cursul de zi și între 10-20 septem
brie pentru, cursurile. fără frec

vență.

In urma performanțelor inregisf 
trate, primii doi clasați au obținut 
norma pentru brevetul de aeromo- 
delist gr. II, iar ultimii trei norma 
pentru gr. I. De asemenea, eoni 
curențilOr clasați pe locurile I, II 
și III li s-au acordat plachete d« 
aur, argint și respectiv bronz.

Cu prilejul acestor întreceri ju 
riul concursului a evidențiat pe în; 
structorii voluntari I. Lacâti ș 
I. Guiaș pentru merite deosebitr 
dobândite în munca de pregătire ș| 
instruire a tinerilor constructori ditț 
cercul de aeromodelism Nr. 1.

PETRE CURTU 
corespondent !

Acordarea burselor studențilc 
din anul I se va face pe baza iv 
telor obținute la examenul de ar 
mitere.

Pe durata examenului de adm 
tere pentru cursurile de zi, Inst 
tutui vi asigura pentru candidat-, 
din provincie cazarea și cantii 
contra cost, care se va achita a! 
ticipat.

Pentru informații suplimentai 
se va lua legătura eu Instituti 
de Oultură Fizică, sbr. Maior Eij. 
No. 12, Raionul Lcțnin, telefon Si 
cretariat 5.31.62 și 3.30.58.

NORME PENTRU EXAMENUL 
DE ADMITERE 
GIMNASTICĂ

I. Exercițiu la sol (băieți și feti
Stînd — rostogolire înainte 

depărtat — din forță ridicare 
stînd pe cap (menținut) — rost 
golire înainte în culcat — ridicări 
trunchiului șf îndoirei Iui pes 
picioare, cu capul la genunchi, 
pucat de glezne (menținut) — ro 
tognlire înapoi în apropiat stîn 
cu brațele lateral în sirs — cumpăr 
laterală pe un picior, brațul i 
deasupra lingă corp, cel de ded 
subt în sus (menținut) — doi 
rc-ți laterale în continuare și opr 
re în ~stînd cu brațele în sus și 
întorcere de 90 * la stingă sau 
dreapta —- cumpănă pe un picii 
cu brațele în sus (menținut) 
stînd pe mîini din avînt — roetț- 
golire înainte în ghemuit și re 
tabilire prin săritură în sus i 
extensie.

II. Bară înaltă — băieți
Atîrnat — prin balans urcare > 

sprijin călare și roată călare înai| 
te în sprijin călan; — balans pes 
cu întoarcere în jurul piciorul 
dinainte în sprijin — răsturna 
înainte din forță, prin echer în 
tîrnat — balans înapoi și săriții 
cu extensie cu întoarcere de 90'.

Bară joasă — fete.
Atîrnat stînd — prin răsturna 

înapoi urcare în sprijin — bala' 
peste în sprijin călare — roi . 
înapoi cu agățare și cădere înaț 
în atîrnat agățat și urcare cu agr. 
țâre în sprijin călare—balans pi 
te și întoarcere 180' în jurul pici' 
rrilui din față cu așezarea picior' 
lui de balan-s deasupra pei bară 
săritură cu extensie cu întoarcă 
90* în stînd cu un umăr spre . 
parat.

III. Să se execute ttn exercK 
liber ales la aparate sau Ia so

IV. Sărituri.
1. — Cu avînt, săritură cu f. 

cioarele printre mîini, îndoite cw 
genunchi (ghemuit printre mîir - 
peste lada în lungime (băieți).

2. — Cu avînt, săritură cu picii 
rele depărtate, întinse din gent5 
chi, prin afara mîinilor, peste la . 
sau calul așezat transversal
1', 10—1,20 metri înălțime (fete).

ATLETISM
Băieți f
—100 m. plat .... 13,2 s
— Săr. în lungime . 5,00 r
— Săr. în înălțime . 1,40 ti

— Aruncarea greutății 8,00 r
— 1500 m. plat . . . 5:30 m
Fete
— 100 m. plat
— Săr. în lungime
— Săr. în înălțime
— Arunc, greutății

, 15,5 s«
. 3,70 r
. 1,10 1
. 6,50 t

3:20 m— 800 m. plat
îndeplinirea la limită a norr 

lor specificate pentru fiecare pre. 
în parte este apreciată cu calj 
cativul suficient. Rezultatele sul 
rioare normelor vor fi aprecij 
după o tabelă specială de punci 
conform cu valoarea fiecărei d 
formanțe în parte.

JOCURI SPORTIVE
(volei, baschet, handbal)

Norma constă din joc, candid! 
fiind urmăriți și clasificați perț 
modul cum se vor comporta în p 
cesul de joc.



Din țările de democrație populară
PRIMA PROMO I IE DE ANTRE

NORI

PRAGA. — Pe lingă Institutul de 
Cultură Fizică din Praga func

ționează și școlile de antrenori cu 
durata cursurilor de 1 an. De cu- 
rind prima promoție a acestei școli 
a primit diplomele de absolvire ur- 
mîriid să activeze în cadrul asocia
țiilor sportive din R. Cehoslovacă.

La solemnitatea de înmînare a 
diplomelor au fost de față vice
președinții C.C.F.S.-ului, tovarășii 
Mucha și Plesko. Prima promoție 
numără 85 de antrenori în diferite 
discipline sportive. Printre noii ab
solvenți sînt roulți sportivi care au 
reprezentat cu cinste culorile pa
triei lor în diferite intîlniri inter
naționale.

SUCCESELE SPORTIVILOR 
POLONEZI 

TJARȘOVIA. — Cu prilejul celei
* de a X-a aniversări a eliberă- 

. rii Poloniei de sub jugul fascist de 
către glorioasa Armată Sovietică, 
în întreaga Polonie au avut loc 

. mari manifestații sportive cu pri- 
. lejul cărora au fost îmbunătățite 
j numeroase recorduri în diferite dis

cipline sportive.
Activitatea internațională a spor- 

- tivilor polonezi în cei zece ani de

Campionatul de fotbal ai U.R.S.S.
Din cele 15G meciuri cite progra

mează campionatul U.R.S.S., 117 
au fost de acum disputate. Au 
mai rămas să se desfășoare 39 

! de jocuri, după care va fi cunoscută 
. j echipa campioană, deținătoarea me

daliilor de aur ale campionatului, 
precum și configurația finală a 
clasamentului.

Meciurile din săptămîna trecută 
au adus de pe acum primele cla
rificări în lupta aprigă ce se dă 
pentru locurile de frunte. Recentele 
întîlniri din campionat au confir
mat cele scrise de noi în una din 

. ■ cronicele precedente, cu privire la 
■ forma tot mai bună pe care o ma
nifestă echipa Spartak Moscova, 

j Campionii țării au mai adăugat 
două victorii șirului lor de succese. 
După ce au învins cu 3—1, în de- 

j plasare, pe Aripile Sovietelor din 
Kuibîșev, iată că duminică Spar- 

: lak Moscova i-a întîlnit la Minsk 
1 pe colegii săi de club, echipa care 
’ se impusese ca un colectiv puternic 

și bine sudat. După o luptă aprigă, 
campionii țări și-au adjudecat vic
toria dar scorul de 3—2 reflectă bine 
întrecerea dîrză care s-a dat în li
mitele celor 90 minute de joc. In 

i felul acesta, Spartak Moscova a 
j trecut pe locul 2 în clasament dar, 

de fapt, a luat conducerea, căci 
prima clasată, Dinamo Moscova, 

. are un meci mai mult jucat.
• Eforturi considerabile pentru a-și 
I ameliora poziția în clasament face 

- și T.D.S.A. După insuccesul de la 
I Gorki, cînd militarii au fost între- 
< cuți cu 1—2 de echipa localnică

Torpedo, ei au acumulat 4 puncte 
învingînd, consecutiv, cu scorul de 
6—1 pe Dinamo Tbilisi și cu 2—0 
pc Lokomotiv Moscova. In felul 

? acesta, T.D.S.A. a trecut pe locul 
7 în clasament. Dacă ținem însă 
seama de numărul punctelor pier- 
tlule, militarii se află, de rapt, pe 
locul 5 cu 16 puncte pierdute față 

1 de 10 ale lui Spartak Moscova, II

Dinafno Moscova 
Sparlak Moscova 
Spartak Minsk 
Rezervele de muncă 
Dinamo Kiev 
Dinamo Tbilisi 
T.D.S.A.
Ar. Sovietelor 
Torpedo Moscova 
Lokomotiv Moscova nte- 
Torpedo Gorki 
Zenit Leningrad 
Lokomotiv Harkov

Tigran Petrosian, campion
MOSCOVA (Agerpres) TASS 

transmite:
La 25 iulie s-a desfășurat finala 

I turneului fulger de șah pentru 
; campionatul Moscovei. Au partici

pat 15 șahiști-învingători în tur- 
J neele eliminatorii și patru mari 

maeștri invitați: Vasili Smislov, 
David Bronșiein, luri Averbach șl 
Țigran Petrosian. Titlul de cam
pion a fost cîștigat de Tigran Pe
trosian care a acumulat 13 puncte 
din 14 posibile. Pe locul doi s-a 
clasat Vasili Smislov cu lO’/j 

viață liberă a fost foarte bogată. Nu
mărul întrecerilor sportive interna
ționale atît în țară cît și în străină
tate a crescut de la an la an. Ast
fel, în anul 1947, sportivii polonezi 
au susținut 60 de întîkwiri inter
naționale la care au participat 720 
de sportivi. In anul 1953 numărul 
întrecerilor sportive internaționale 
a crescut la 127 dintre care 70 
s-au desfășurat în diferite orașe 
din R. P. Polonă și 57 în străi
nătate.

Anul acesta, pînă acum, sportivii 
din R. P. Polonă au primit vizita 
a peste 1.000 de sportivi din dife
rite țări, iar peste 500 de sportivi 
polonezi au participat la diferite 
întreceri sportive în afara granițe
lor patriei lor.

Numărul sportivilor și colective
lor sportive a crescut de asemenea 
intr-un ritm ' vertiginos. In anul 
1949 numărul sportivilor legitimați 
tra de 600 000. In anul 1950 cele 
13.000 de colective sportive întru
neau 900.000 de sportivi. In amil 
1951 mișcarea de cultură fizică și 
sport întrunea 1.150.000 de spor
tivi, în anul 1952 numărul sporti
vilor a crescut la 1.260.000, iar în 
anul 1953 numărul sportivilor era 
de 1.600.000, ceea ce reprezintă 5% 
din populația tării.

■— Dinamo Moscova, 14 — Di
namo Kiev și 15 — Spartak Minsk. 
Cum vedem, deci, T.D.S.A. păstrea
ză șanse foarte bune în lupta pen
tru locul trei și eventual chiar doi, 
în cazul unei defecțiuni la Dinamo 
Moscova sau Spartak.

Dinamoviștii din Tbilisi, care la 
începutul campionatului au condus 
cîteva etape, nu și-au găsit în re
tur vechea lor cadență de joc, sufe
rind cîteva înfrîngeri grele. (0—5 
cu Spartak Moscova: 0—2 cu Di
namo Moscova și 1—6 cu T.D.S.A.). 
Duminică, la Moscova, gruzinii au 
întîlnit echipa Torpedo. Ei au fost 
într-o bună vervă de joc, au reușit 
chiar să conducă cu 2—0, dar, scă- 
pînd două contraatacuri, au fost e- 
galați și meciul a luat sfîrșit cu 
scorul de 2—2.

Totdeauna cînd un campionat de 
fotbal se apropie de sfîrșit și spec
trul retrogradării amenință echipe
le din coada clasamentului, acestea 
depun mari eforturi pentru a scăpa 
de locurile care atrag după sine 
trecerea înfr-o categorie inferioară. 
La același fenomen asistăm și în 
actualul campionat de fotbal al 
U.R.S.S. Torpedo Gorki și Zenit 
luptă cu multă însuflețire pentru 
a acumula punctele necesare evi
tării locurilor 12 și 13. Din această 
cauză, au de suferit fruntașele cla
samentului. Dinamo Moscova a lă
sat un punct în meciul cu Zenit 
iar Rezervele de muncă două puncte 
ia fel ca și T.D.S.A. în întîlnirea 
cu Torpedo Gorki. Derbiu1 Lenin
gradului, care a opus Rezervele de 
muncă și Zenit, s-a încheiat cu vic
toria la limită (1—0) a celor din 
urmă. Semnificativ este faptul că 
în cele 7 meciuri ale returului 
Torpedo Gorki a acumulat mai 
multe puncte (7) decît în toate 
cele 12 întîlniri ale primei jumătăți 
a campionatului (5).

Iată clasamentul, așa cum arată 
el după meciurile de duminică.

18 10 5 3 29:13 25
17 11 2 4 38:18 24
19 9 5 5 21:17 23
19 7 7 5 23:18 21

17 7 6 4 25:21 20
19 8 4 7 27:35 20
17 6 6 5 22:17 18
20 7 3 10 17:22 17

' 17 6 4 7 24:25 16
18 4 6 8 8:14 14
19 3 6 10 15:26 12
17 3 6 8 14:25 12
17 4 4 9 12:24 12

al Moscovei de șah-fulger
puncte, pe locul trei David Bron
stein cu 10 puncte.

Competiția s-a desfășurat după 
sistemul turneu. Timpul de joc 
pentru fiecare partida a fost fixat 
la 10 minute. Cele peste 100 de 
partide ale turneului s-au terminat 
în decurs de patru ore.

Turneul fulger de șah pentru 
titlul de campion al Moscovei a 
ajuns la cea de a 8-a ediție. Anul 
acesta, au participat la prima eta
pă aproape 5000 șahiști.

înaintea campionatelor europene de la Be* ia
Imemnări despre performanțele atlețiior sovietici (II)
In numărul nostru de sîmbătă 

am trecut în revistă cele mai bune 
performanțe ale atlețiior sovietici, 
analizînd totodată raportul de for
țe pe plan coniinental care există 
în diferitele probe programate să se 
desfășoare în cadrul campionatelor 
europene. Urmînd aceeași tematică, 
vom analiza în rîndurile de mai jos 

Trei dintre cele mai bune arun cătoare de suliță ale lumii. Atle
tele sovietice Alexandra Ciudina (dreapta), E. Gorceakova, și cam
pioana cehoslovacă Dana Zafopkova (mijloc), zîmbesc obiectivului 
pe stadionul olimpic din Helsinki.

performanțele atletelor din Uniunea 
Sovietică.

In general, supremația lor nu mi
mai în Europa ci și în întreaga lume 
este și mai evidentă decît a atlețiior. 
Sportivele Uniunii Sovietice dețin 
cele mai bune rezultate mondiale în 
marea majoritate a probelor atle
tice clasice. Plafonul performanțelor 
lor a crescut vertiginos și în probele 
în care altă dată reprezentantele a- 
pusului dețineau superioritatea. Ne 
referim mai cu seamă la alergările 
desfțrint, 80 m. garduri, săritura în 
înălțime, în care acum raportul de 
forțe înclină net balanța valorilor ' 
în favoarea atletelor din U.R.S.S. 
Această constatare este cu atît mai 
semnificativă cu cît, în ultimii ani, 
clasa atletismului feminin european 
a crescut considerabil. Astăzi -au 
devenit Curente pe continent, per
formanțe sub 12 sec. pe 100 ni., să
rituri în jurul a 6 m. la lungime, 
rezultate apropiate de 11 sec. pe 
80 m. garduri. Iată de ce, apropia
tele campionate europene promit și 
în probele feminine o dispută la fel 
<le interesantă ca și în cele mascu
line, pentru cucerirea medaliilor de 
aur de campioni ai Europei.

IRINA TUROVA SI NADEJDA 
DVALIȘVILI SI-ALJ ÎMPĂRȚIT 

PROBELE’ DE SPRINT

Irina Turova, fiica celebrei cam
pioane sovietice Galina Turova, nit 
mai este la ora actuală o speranță 
a atletismului din LLR.S.S. Confir
mând așteptările, a devenit titulara 
nr. I a curselor de viteză, reușind 
în acest -an un excepțional record 
unional pe 100 m., cu timpul de 
11,6 sec. Aceasta este prima perfor
manță europeană a anului și a doua 
mondială, dacă ținem seama de acel
11.3 sec. al sud-africanei Mas
kell, realizat însă cu vînt puternic 
din spate. De altfel, această perfor
manță nici nit a fost omologată ca 
record mondial. Irina Turova s-a 
arătat deosebit de constantă în re
zultate, alergînd în repetate rînduri 
clasica distanță de sprint sub 12 
sec. și cîștigînd în acest sezon toate 
concursurile la care a luat parte. 
Sub 12 sec. an mai alergat atleta 
ucraineană Vera Krepkina (11,8) și 
„patrusutista” Itkina (11,9). Exact 
în 12 sec. an încheiat această’cursă 
Dvalișvili și Kazanțeva. Cu șanse 
bune pentru finala de la Berna se 
mai prezintă reprezentanta R. D. 
Germane Stubnick, junioara maghia
ră Neszmelyî (11,8 sec.) ca și Koh
ler, Seliger (R.D.G.) și Cheesman 
(Anglia) — 12,0 sec.

Pe 200 m. Nina Dvalișvili a reu
șit, încă la începutul sezonului atle
tic, o excelentă performanță de 24,3 
sec. cu care s-a instalat în fruntea 
atletelor europene la această probă. 
Irina Turova a alergat distanța în
24.4 sec. iar Vera Krepkina în 24,7 
sec.1 In afară de atleta sovietică 
Kuznețova (24,8), sub 25 sec. an 

mai realizat în Europa Stubnick 
(R.D.G.) 24,5 sec., Kolarova (R. P. 
Bulgaria) 24,8 sec. și Klaussner 
(R.D.G.) 24,9 sec. Adăugind aces
tora pe Donath (R.D.G.) și John
ston (Anglia) — 25,0 sec. putem 
întrevede.i oarecum configurația fi
nalei fc:•bnine la 200 m. în cadrul 
campionilor europene, dacă, desi

gur, excludem surprizele care, de 
obicei, nu ocolesc marile compe
tiții...

806 m. PLAT PE LISTA PRO
BELOR CLASICE

Pentru prima oară in acest an, la 
Berna, un mare concurs de atletism 
care va desemna pe campionii și 
campioanele Europei cuprinde în 
program și cursa feminină de fond 
pe distanța de 800 m. A trecut des
tul de multă vreme pînă cînd Fede
rația Internațională a scos această 
probă din situația de „cenușăreasă 
a atletismului”, dîndu-i importanța 
și amploarea pe care o merită din 
plin. Un aport de primă importanță 
în realizarea acestui pas a fost ădus 
de alergătoarele sovietice și mai cu 
seamă de Nina Otkalenko, care, 
prin fenomenalul său record de a- 
nul trecut (2:07,3) a atras atenția 
întregii lumi atletice asupra aces
tei alergări, în care, totuși, ultimul 
cuvînt nu a fost spus.

2:07,3 1 Iată un timp care cu vreo 
30 de ani in urmă onora chiar și pe' 
un alergător. Acum este în puterile 
unei atlete să-l realizeze în fru
moasa întrecere a celor două ture 
de pistă.. Introducerea cursei de 800 
m. plat în programul campionatelor 
europene a înviorat simțitor aceas
tă probă, atrăgînd multe atlete spre 
practicarea ei. Alergătoarele sovie
tice, care dețin de multă vreme re
zultatele cele mai bune în această 
probă, vor avea la Bern i adversare 
deosebit de puternice în persoana 
reprezentantelor Angliei, Leather și 
Oliver care au alergat în jurul a 
2:10,0. De asemenea, Otkalenko și 
Cernoșek (2:08,8 și, respectiv, 2:11,0 
în acest an) vor întîmpina rezistența 
tinerei campioane maghiare Kazi 
(2:11,0) ca și al recordmanei mon
diale pe 400 ni. Donath (R.D.G.) 
2:11,4. Cea de a treia atletă sovieti
că, Lisenko, a realizat în acest se
zon 2:12,0.

MARIA GOLUBNICEAIA 
CONSTANTĂ LA 11,0 SEC. 

PE 80 m. GARDURI

Cu precizia unui metronom Go- 
lnbniceaia a încheiat în 11,0 sec. 
majoritatea curselor de 80 m. gar
duri la care a luat parte. Cn aceas
tă performanță ea vine, desigur, ca 
mare favorită în întrecerile de la 
Berna. Adversare principale îi vor 
fi concetățenele sale Alexandrova și 
Gurvici (11,2 sec.), recordmana ma
ghiară Gyarmati (11,3) ca și Kohler 
(R.D.G.) și Blankers Koen (Olanda) 
care au reușit același timp. In 
timpul vizitei de la București, fosta 
recordmană mondială Blankers Koen 
a declarat că după campionatele eu
ropene (în cadrul cărora va con
cura numai la 80 in. garduri) aban
donează atletismul. Ea însăși a spus 
că nu speră s-o învingă pe Golub- 
niceaia, care în momentul de față 

este indiscutabil cea mai bună din 
lume. De altfel, pentru comparație, 
putem arăta că cele mai bune re
zultate ale atletelor australiene și 
sud-africane nu au coborît sub 11,2 
sec. (Wallace 11,2 sec., Maskell 
14,3 sec.) .

CIUDINA ARE PRIMA SANSA 
LA ÎNĂLȚIME ȘI LUNGIME

Excelenta polisportivă Alexandra 
Ciudina, care a cucerit 3 medalii 
de argint la Jocurile Olimpice de la 
Helsinki, a realizat în acest an un 
excepțional record mondial, trecând 
1,73 m. la înălțime. Trebuie să su
bliniem că la toate concursurile la 
care a participat în actualul sezon, 
ea a cîștigat cu performanțe de 
peste 1,65 tn. La Berna, principalele 
sale adversare vor fi Modracbova 
(R. Ceh.) — 1,67 ni. și tînăra noas
tră recordmană Iol anda Balaș (1,65 
rn.). Nina Kossova a trecut în acest 
an, 1,60 rn. la fel ca și Tylor (An
glia) și Peironne (Franța).

La lungime, Ciudina a reușit în 
acest an o perforrjjanță de 5,99 m. 
Pe lista atletelor europene ea este 
întrecută doar de Nina Dvalișvili 
(6,25 m.). Disputa lor va fi cît se 
poate de interesantă, mai cu seamă 
că la lupta pentru primul loc pot 
participa cu succes Vinogradova 
5,93 m., tînăra studentă poloneză 
Fusion 5,92 m., Stubnick (R.D.

G.)  5,84 m, Desforges (Anglia) 
5,84 in.

TÎȘKEVICI, ARZUMANOVA Ș! 
KONEAEVA DOMINA PROBELE 

DE ARUNCARE

Iubitorii de atletism de pretutin
deni au urmărit cu mult interes pa
sionanta dispută între cele două 
aruncătoare de greutate din U.R.S.S., 
cele mai bune din lume, Galina 
Zibina și Tamara Tîșkevici. In 
foarte multe concursuri aceasta era 
ordinea în care cele-două atlete fi
gurau pe primele locuri ale clasa
mentului. în acest an însă, Tîșke
vici a reușit s-o învingă pentru 
prima oară pe Zîbina, ocupînd pri
mul loc pe lista celor mai bune 
atlete mondiale, cu o performanță 
de 15,78 m., față de 15,62 ni. ai 
Galinei Zîbina. Peste 15 m. a arun
cat în acest an și atleta sovietică 
Dojnikova (15,34 m.), iar foarte 
aproape de 15 m. tînăra Kn2nețova 
(14,91 ni.). Recordmana Germa
niei, Werner; și-a îmbunătățit în 
acest an. performanța la 14,86 rn. 
cu care poate sconta un Ioc de 
frunte la Berna, deși îi va fi peste 
puteri s-o învingă pe Zîbina sau 
pe Tîșkevici. Trebuie notată și per
formanța de 14,06 m. a cehoslova
cei Tislerova.

Reintrarea recordmanei mondiale 
la aruncarea discului Nina Dnrn- 
badze a fost salutată cu bucurie de 
amatorii de atletism. La primul 
său concurs din acest an, celebra 
atletă a reușit o performanță de 
48,94 m. cu care ocupă momentan 
locul 11'în lume după eleva sa, 
tînăra Arzumanova (49,85 na.).
Peste 48 m. a aruncat și Zîbina 
(48,52). Pînă în prezent însă, cam
pioana olimpică a probei, Nina 
Romașcova, nu a luat parte la 
concursuri din cauza un i indispo
nibilități. Odată restabilită, ea se 
prezintă ca o concurentă cu mari 
șanse la locul I. Anul trecut, Ro
mașcova a avut o performanță de 
pesie .54 ni. Campioana germană 
Verner are în acest an un rezultat 
de peste 46 m. (46,10 m.).

Și recordul lumii la aruncarea 
suliței a fost îmbunătățit în acest 
an cu aproape 3 m. de'către atleta 
sovietică Nadejda Koneaeva. 55,11 
rn., iată performanța cu care se 
prezintă ea la startul întrecerilor 
de la Berna. A doua clasată. Ale
xandra Ciudina, a reușit 49,79 m., 
cu un centimetru mai puțin decît 
campioana olimpică, cehoslovaca 
Zatopkova. Tinerele Aover și Gor- 
ciakova au performanțe peste 48 rn. 
(48,96 și, respectiv, 48,66) ca și 
reprezentantă Germaniei Krfiger, 
care a reușit 48,60 in. 48,00 na. aț 
aruncat recordmana nuighia».. 
Vigil.

Privind listele celor mai bune 
performanțe europene în probele fe
minine, remarcăm faptul că atletele 
sovietice dețin primul loc în toate 
probele. In special la greutate, 
disc și suliță, la 80 ni. garduri, 
100 și 200 m. plat, numărul repre
zentantelor Uniunii Sovietice care 
intră în tabelul primelor 10 este 
impresionant. Cele mai bune din
tre ele vor lua startul la sfârșitul 
lunii august la campionatele euro
pene de la Berna. In marea majo
ritate a probelor ele păstrează cele 
mai mari șanse.

VALER1U C1IIOSE



Dynamo Praga joacă mîine Ia Arad cu Flamura roșie
Meciurile susținute de echipele 

de fotbal din R. Cehoslovacă în 
R.P.R. au furnizat întotdeauna 
spectacole de bună calitate și au 
prilejuit un schimb de experiență 
care a ajutat dezvoltării fotbalu
lui din cele două țări prietene.

Prima echipă cehoslovacă care 
ne vizitează în acest an este Dy
namo Praga, care numără în rîn- 
durile sale numeroși internaționali 
cunoscuți publicului din R.P.R.

Dvnamo Praga activează în pri
ma categorie a țării, deținînd un 
loc fruntaș în fotbalul cehoslovac. 
Ca și celelalte echipe de fotbal din 
R. Cehoslovacă, dinamoviștii prac
tică un fotbal modern, tehnic, iar 
punctul forte al echipei îl consti-

apărarea. Linia de atac cu-tuie 
prinde jucători, buni, care, atunci 

cînd sînt în posesia balonului, știu 
să-și depășească adversarii, iar în 
fața porții au calmul necesar pen
tru a ține balonul și a-șt crea con
diții optime de șut la poartă.

Mîine, la Arad, fotbaliștii ceho
slovaci susțin un joc cu Flamura 
roșie Arad, fruntașa clasamentului 
categoriei A.

In vederea meciurilor pe care 
Dynamo Praga le susține în 
R.P.R. conducerea colectivului a 
alcătuit un lot în care au fost in
troduse numeroase elemente tinere 
de la echipele aceleiași asociații, 
care activează în categoria a 
doua, elemente care vor mări ran
damentul întregii echipe.

Iată lotul de jucători deplasat 
de oaspeți:

Jonak, Kabicek, Kocourek, Jp- 
ser, Hampejis, Huml, Urban, Tru- 
baci, Hubalek, Marek, Svoboda, 
Muzikar, Cadek, Sery, Skocido- 
pole, Dohnal, Dușek, Tașka și 
John

Privind lista jucătorilor, vom 
regăsi nume pe cane le-am mai 
întîln-it atît cu prilejul meciurilor 
dintre reprezentativele R.P.R. și 
R. Cehoslovace, cît și cu prilejul 
meciurilor internaționale susținute 
de reprezentativa R. Cehoslovace 
cu reprezentativele altor țări.

Cei mai cunoscuți publicului 
nostru sînt: Jonak, Jpser, Kocourek, 
Urban și Svoboda.

6 săptămimO cursă ciclistă de...

Campionatele 
mondiale de caiac canoe

Mircea Anastasescu (R.P.R.) pe locul 3 in finala probei
masculine de caiac simplu

PARIS. Duminică pe lacul Bre- 
uil din apropierea orășelului Ma
son au continuat campionat);țe 

mondiale de canoe-caiac, la care 
participă sportivi din R.P. Ungară, 
R. Cehoslovacă, R.P.R., Suedia, 
Finlanda, Danemarca, Anglia, Bel
gia, Germania Occidentală, Lu
xemburg, Franța și alte țări. Și 
în cea de a doua zi de întreceri 
reprezentanții țărilor de democra
ție populară au repurtat o serie 
de frumoase succese.

Cu foarte mult interes a fost 
așteptată finala cursei masculine 
de caiac simplu. întrecerea, la 
care a luat parte și reprezentan
tul nostru, maestrul sportului Mir
cea Anastasescu, a fost deosebit 
de disputată. De abia pe ultimii 
metri a fost decis învingătorul, în 
persoana suedezului Frederiksson. 
El a parcurs distanța de 500 m. 
în 1.59,2, devenind astfel campion 
mondial. Pe locul 2 s-a clasat 
Miltenberger (Germania Occiden
tală) cu timpul de 2:00,3. Repre
zentantul nostru, Mircea Anasta
sescu, a ocupat locul 3 cu tim
pul de 2:01,2. fiind distins cu me
dalia de bronz. Faptul că a reușit 
să se claseze pe un loc de frunte 
în întrecerea celor mai buni ca- 
iaciști din lume reprezintă un

■

Tua*ul Franței
Ieri s-a desfășurat cea de a 

’7-a etapă a Turului ciclist al 
Franței pe distanța Lyon—Greno
ble (182 km ). Etapa a fost cîș- 
tigată de Lucien Lazarides (Fran
ța Sud Est) care a străbătut dis
tanța în 5 ofe 40 min. 43 sec. 
(Media orară 32,500 km.). El a 
fost urmat de Schaer (Elveția) și 
Kubler (Elveția) la un minut și 
21 sec., respectiv un minut 25 
sec. In același timp cu Ktibler a 
mai sosit un pluton în care 
alau Ockers (Belgia), 
(Franța), Dotto (Franța) 
card (Franța Sud Vest), Apo La
zarides (Franța Sud Est), Clerici 
(Elveția), Mallejac (Franța), Ro- 
driguez (Spania/ etc.

In clasamentul, general continuă 
să conducă Louison Bobet (Fran
ța-), urmat la o diferență de 9 
min. 44 sec. de Schaer (Elveția), 
Kubler (Elveția) la 10 min. 30 
sec., Mallejac (Franța) la 16 min 
54 sec., etc.

Astăzi se aleargă etapa a 18-a, 
Grenoble-Brianțon (216 km.),

mare succes al tînărului sportiv 
romîn.

Proba de caiac dublu bărbați — 
1000 m. a revenit perechii ma
ghiare Meszaros-Meszaros, cu tim
pul de 4:07,0. Ei au devenit ast
fel campioni mondiali. Pe locul 
2 s-a clasat cuplul german Sche- 
uer-Schmidt, care a fost întrecut 
cu aproape 10 secunde. Medaliile 
de bronz au revenit perechii ger
mane Knoller-Kraner.

Și proba de caiac dublu femei 
— 500 m. a fost dominată net de 
reprezentantele R. P. Ungare. Pe 
traseu s-a dat o luptă foarte 
strînsă între cele două echipaje 
maghiare Pinter-Banfalvi și Liesz- 
kovzky-Egresi. Aproape pe tot tra
seul ele au mers unul lingă altul, 
secondate îndeaproape de pere
chea germană Schwarz-Amail. Pe 
ultimii metri, cele trei echipaje 
fruntașe fac eforturi excepționale 
în lupta pentru victorie. Cu re
surse fizice mai mari, perechea 
Pinter-Banfalvi trece prima linie 
de sosire în timpul de 2:07,5, re
zultat care aduce celor două spor
tive maghiare titlul de campioane 
mondiale. La o zecime de secun
dă în urmă a rămas perechea 
Lieszkovzky-Egresi.
Campionatele continuă.

Turneul de șah 
de la Bușteni

BUȘTENI, 26 
In turneul de 
și candidaților 
se desfășoară în localitate, în ul
timele runde au fost înregistrate 
următoarele rezultate:

Runda a V-a : Troianescu—Bo
tez 1—0, Crețulescu—Șutiman 1—0, 

. Ciocîltea—Alexandrescu V2—'I2, Er- 
dely—Drimer 1—0, Seimeanu—Ra
dulescu 1—0, Reicher—Șoos 1—0, 
Runda a Vl-a : Alexandrescu—Voi- 
culescu V2 — V2, Erdely — Botez 
‘/a — 'It, Șutiman — Troianescu 
V2—'I2, Ciocîltea-Șeimeanu între

ruptă, Reicher—Rădulescu întrerup
tă, Șoos—Drimer 1—0. Runda a 
VH-a: Erdely—Soos V2—'I2, Ale
xandrescu—Crețulescu Vs—V», Șu
timan—Botez V2—V2, Voicu-lescu— 
Seimeanu 1—0, Ciocîltea—Reicher 
■/a—Va. Rădulescu—Drimer V2—Va- 
Runda a VIII-a : Erdely—Șutiman 
întreruptă, Alexandrescu — Troia
nescu 1—0, Crețulescu—Seimeanu 
întreruptă, Voiculescu — Reicher 
V2—Va. Ciocîltea—Drimer */a—’/a. 
Rădulescu—Soos 1—0.

Astăzi au loc partidele între
rupte, iar mîine (N.R. azi) ju
cătorii au zi de odihnă. Runda a 
IX-a va avea loc miercuri.

(prin telefon). — 
șah al maeștrilor 
de maeștri, care

TRAIAN ALEXANDRESCU
corespondent

Primele de
au sosit

(Agerpres) MTI

se
Bobet 
Bran-

BUDAPESTA 
transmite:

Sîmbătă seara a sosit la Buda
pesta primul grup de sportivi din 
R.P. Chineză în vederea participă
rii la cea de a XlI-a ediție a Jocu
rilor Mondiale Universitare de 
Vară. Trenul în care se aflau spor
tivii chinezi a fost însoțit de la 
frontieră pînă la Budapesta de dele
gați ai tineretului maghiar și ai 
biroului de organizare a Jocurilor.

Gara de vest era frumos pavoa
zată. Aici se aflau mii de tineri 
din Budapesta, care au făcut o pri
mire entuziastă sportivilor chinezi. 
Fanfara a intonat 
Chineze și R.P. 
au fost salutați 
mitetului Central 
retului Muncitor

imnurile R;P. 
Ungare. Oaspeții 
de secretarul Co
al Uniunii Tine- 

din R.P. Ungară,

După turneul

participant! Ia J. M. U 
la Budapesta

*
Ervin Hollos, care a subliniat că 
Jocurile 
contribui 
unității 
țări.

Intr-o

Mondiale Universitare vor 
la întărirea prieteniei și 

între tinerii din diferite

declarație făcută cores
pondentului Agenției MTI, Tien 
De-min a spus că sportivii din 
R.P. Chineză sînt bucuroși că vor 
participa la întîlnirile cu studenții 
din întreaga lume. Sportivii chi
nezi vor lua parte la întrecerile de 
baschet, volei, tenis de masă, atle
tism și înot.

■Ar
Duminică dimineața a sosit și o 

delegație sportivă studențească din 
Chile. Delegația este alcătuită din 
doi sportivi și o sportivă. Repre
zentanți ai biroului de organizare 
a Jocurilor au întîmpinat cu 
dură pe sportivii chilieni.

echipei de fotbal a Norvegiei in O.R.S.S
DECLARAȚIA ANTRENORULUI VV. HAHN

A început intiinirea dintre 
tenismanii sovietici și polonezi
LENINGRAD (Agerpres).
Pe stadionul Dinamo din Lenin

grad a început zilele trecute întîl- 
nirea internațională prietenească 
de tenis dintre echipele din U.R.S.S. 
și R.P. Polone

. La juniori, echipa tinerilor spor
tivi sovietici a cîștigat cu rezulta
tul de 9—2.

In competițiile pentru seniori 
s-au întîlnit echipele „Stal" R.P. 
Polonă și „Snartak" U.R.S.S. In 
probele masculine, jucătorii sovie
tici‘Andreev, Korciaghin și Belo- 
nenko au terminat victorioși in 
fața jucătorilor polonezi. Perechea 
Ozerov-Kopozaghin a cîștigat pro
ba de dublu.

S-a desfășurat și o întîlnire de 
tenis de masă pe care au cîști- 
gat-o jucătorii din U.R.S.S. cu re
zultatul final de 12—6

OSLO 
mite:

Ziarul 
terviul i

(Agerpres) TASS trans

„Friheten" a publicat in- 
dat de W. Hahn, antreno

rul principal al Federației norve
giene de fotbal, care a vizitat de 
curînd Uniunea Sovietică; împreună 
cu echipa selecționată de fotbal a 
Norvegiei.

O deosebită 
asupra noastră, a spus Hahn, fru-

impresie a făcut

Performanțe valoroase
BRATISLAVA, 

s-au desfășurat 
Cehoslovace de 
pe anul 1954. 

bune a obținut 
Astfel la proba
înregistrat timpul de 11,9.

In cadrul întrecerilor au fost sta
bilite și două recorduri ale țării.

— In localitate, 
campionatele R. 

ciclism pe pistă,
Rezultate foarte 
ciclistul Foucek. 
de 200 m. el a

In Vaslui, ca și în alte orașe ale 
țării, se găsesc destui tineri dor
nici să practice ciclismul. Dar cum 
colectivele sportive locale nu s-au 
învrednicit să-și ridice materialele 
repartizate de I.D.M.S. 
că vasluienii au rămas 
clete ,,curslere“, cum li 
în vocabular ciclist.

Totuși, tinerii nu s-au 
pubași. Dimpotrivă, au făcut ce-au 
făcut (unii au mai umblat la car
netele de C.E.C., alții au... ocolit 
cofetăriile) și pînă la urmă au reu
șit să-și cumpere cite o bicicletă.

Apoi, au început să se antreneze. 
Dar n-au fost atît de lungi și o- 
bositoare drumurile pe care le fă
ceau în cursul antrenamentelor, 
cele pe care le bateau zi de zi... 
la Comitetul raional C.F.S.. 
întrebtnd cînd se organizează o 
întrecere ciclistă, ca să-și măsoare 
puterile.

Cînd perseverezi, reușești. Și 
într-o zi, nu mică a fost bucuria 
posesorilor de biciclete din Vaslui, 
aflînd că pe la începutul lunii iu
nie, colectivele Voința și Progresul, 
în colaborare cu Comitetul raional 
C.F.S., organizează o cursă ciclistă 
pentru ei.

După cum ne relatează corespon
dentul nostru Avram Herșcovici, în 
ziua fixată, multi cicliști, și odată

lași, iată 
fără bici- 
se spune

lăsat pă-

cu ei și i 
adunat la 
că ora începerii concursului trecuse 
de mult și., toată lumea stătea pe 
loc. Ce se întlmplase ? Organiza
torii nu reușiseră să facă rost de 
o mașină sau de o motocicletă, pen
tru controlul de la punctul de în
toarcere! Și fin-te așteptare, pînă 
ce, intr-un tîrziu, s-a anunțat că 
alergarea se amînă pentru săptă- 
mîna următoare.

De-atunci a

un numeros public, s-au 
locul plecării. Dar iată

trecut, săptămînă

La ora aceea, ștrandul l.C A.S. 
Floreasca nr. 1 era plin. Sute și 
sute de oameni, goniți de căldură, 
veniseră aici să se mai răcorească, 
să se bucure de o odihnă plăcută 
după o zi de muncă...

Deodată, privirile tuturor fură a- 
trase de un spectacol neprevăzut: 
clțiva tineri, dintre care unul cu o 
minge la subțioară, fugeau în spre 
apă, iar în urma lor. gîfiind și 
ștergîndu-se de transpirație, un ce
tățean robust, agita amenințător, 
cînd o mină cînd cealaltă. Ajuns 
pe malul lacului, tînărul cu mingea 
s-a oprit, gata să sară în apă.

— Să vă fie rușine ce faceți! i 
se adresă cel care îl urmărise. 
Aici, la ștrand v-ați găsit să ju- 
cați volei ? Și încă pe nisip, să lo
viți oamenii ?...

Apoi, cu un ton mai blind, dar 
totuși dojenitor, administratorul

moasa formă sportivă a rușilor, 
controlul perfect al balonului, ușu
rința cu care se mișcă pe teren și 
ritmul lor rapid de joc. Călătoria 
în Uniunea Sovietică a fost pen
tru noi foarte interesantă și am în
vățat multe lucruri noi de la fot
baliștii ruși.

Hahn a subliniat ospitalitatea 
fotbaliștilor sovietici, care au pri
mit pe sportivii norvegieni ca pe 
niște prieteni.

ștrandului, tov. Ribu continuă:
— La Ștrand nu se face sport... 

Aici vine omul să se odihnească, 
să se scalde, să se prăjească 
soare...

Cineva din mulțimea care se 
dunase, riscă o întrebare:

— Să... înotăm, e voie?
Văzîndu-se luat peste picior, to

varășul 
foc:

la

a-

administrator se supără

ale cicliștilor cehoslovaci
Primul record a fost realizat de 
ciclistă Doubrava Șpilkova, care, 
la proba de 1 km. cu start de pe 
loc, a realizat timpul de 1:22,9. Al 
doilea record a fost realizat de 
juniorul Duchon (1:16,5) tot la 
proba de 1 km. cu start de pe 
loc. La aceeași probă, Foucek a 
realizat timpul de 1:11,8.

după săptămina — vreo șase 
număr! — și bieții cicliști vaslu
ieni tot așteaptă, doar-doar s-o 
întîmpla o... minune și s-o găsi. In 
tot Vasluiul, o mașină cu care să 
se poată face controlul cursei...

In orice caz. iată o cursă ciclistă 
care durează de 6 săptămîni... fără 
să fi început însă!

E și ăsta un record...

— Lăsați-vă de glume. Nu se 
face sport la strand. Ștrandul e 
strand I Auzi d-ta, să vii în mijlo
cul oamenilor, pe nisip, și să a- 
runci cu mingea!

— Credeți că nouă ne place pe 
nisip ! replică un tinăr. Dar ce fa
cem ? Pe terenurile de volei și bas
chet este o sgură mare, nepisată, 
care îți înțeapă picioarele.

Administratorului i se lumină 
ochii...

— Eheit Eu am pus-o t Și astăzi 
am dat dispoziție să scoată și bu- 
lumacii din pămînt. să nu mai știe 
nici dracul că pe aici a fost un te
ren de sport I

Și credeți că nu s-a ținut de cu- 
vint iov. Ribu ? Ba fiindcă stllpii 
de volei erau greu de scos, din 
cauză că erau prinși in beton, s-a 
trecut la o adevărată operație, sco- 
țîndu-se stilpii cu beton cu tot șt 
lăsînd în loc niște gropi cît toate 
zilele... N-au scăpat decît stilpii 
de pe terenurile de tenis, dar asta 
nu pentru că intre timp s-a înmuiat 
inima tov. administrator Rîbu, ci 
pur și simplu pentru că erau mai 
mici de stat și nu le-a 
pădurea de bălării care 
jur...

Tov. Rîbu n-a făcut
numai de capul lui. I-o fi spus ci
neva... Asta înseamnă că unii to
varăși din conducerea I.C.A.S.-ului 
nu prea văd cu ochi buni sportul. 
Asta înseamnă că nici consiliul co
lectivului sportiv al acestei unități, 
nici Comitetul raional C.F.S. nu 
s-au deranjat să vadă ce se întîm- 
plă la ștrandul Floreasca. Oricum, 
asta mai înseamnă că dacă vă du
ceți la ștrandul Floreasca, veți avea 
mereu ocazia să vedeți unul sau 
mai mulți tineri fugind din toate 
puterile și pe tov. Rîbu alergînd 
în urma lor, ca într-o șarjă pe trei 
sferturi la rugbi...

observat în 
a crescut în

ce a făcut,

EPIGRAME
Sfatul Popular din Galați 
nu ia măsuri pentru a- 
menajarea bazinului aco
perit din oraș.

Și-au
Mai poate
Cine-l vede cum arată
Dacă-i bazin... acoperit ?...

spus ei cu judecată: 
sta neîngrijit!

JACK BERARIU 
VALERHJ CHIOSE 

EMÎL IENCEC

Unii jucători de polo vo
ciferează în timpul meciu
rilor.

Nu le spun o noutate,
Ci le cer c-atunci cînd joacă, 
Precum peștii să înoate
Și la fel ca ei să... tacă I

POPAV. D.

-»
Redacția și Administrația, București, str. C- -t. Mill? Nr. 17, țelebn 5.39.36—5.3(1.37 Nr. 1—9—52 STAS 3452—52, Intr. Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nr. 23—25. Abonamen

tele se fac la oficiile roștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi. ’ j


