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De-acolo unde bacurile, șlepurile 
și vapoarele își leagănă corpurile 
greoaie pe apele cenușii ale Dună
rii, de Ia șantierul naval 
din Galați, corespondentul Gh. 
Ștefănescu ne scrie despre 
brigada sportivă de tineret 23 Au
gust, „brigadă în care e greu să 
alfgi pe cei mai buni'’. Toți ti
nerii acestei brigăzi, fie fotbalistul 
Gh. Botez, canotorul Ștefan Vicol, 
înotătorul Fănică Grigoraș sau Mi
hai Lupușor, au prins mai abitir 
ciocanul pneumatic, iar niturile în
roșite sfîrîiau mai puternic. încă 
din primele zile de ia angaja
mentul pe care și l-au luat în 
cinstea lui 23 August, tinerii aceș
tia și-au depășit norma cu 118 la 
sută. Constructorii de vase de Ia 
secția mecanică, conduși de Nico
lae Mihăilescu, nu s-au lăsat nici 
ei mai prejos. Tînărnl Mihăilescu, 
responsabil sportiv pe șantier, își 
îndeamnă adesea băieții spunîndu- 
le: „E vorba de cinstea colectivu
lui I Dați-i zor, să fim primii și la 
muncă, la fel ca în sport". Așa 
cum muncesc, cu siguranță că-și 
vor îndeplini angajamentul de a 
da în folosință cu 20 de zile îna
inte de termen toate mașinile de 
vapor care se găsesc în reparație 
la secția mecanică. Printre cei mai 
buni, se pot număra și Nicolae Ni- 
stor, un bun trăgător ți Victor 
Tălvan, din echipajul caiacului du
blu și mulți alți tineri constructori 
navali cărora sportul le-a devenit 
ur» bun prieten.

★

Cernescu Dinu ne-a trimis de la 
Sighișoara o veste îmbucurătoare : 
„La 18 iulie, tînărul inovator Oară 
Ștefan de la depoul de Locomoti
ve C.F.R. Sighișoara a terminat

A. Ruzsi în concursul de lupte li
bere (categoria cea mai ușoară).

După o luptă dîrză, echipa de 
polo a R. P. Romîne a învins re
prezentativa Egiptului, alcătuită 
din aceiași jucători care au evoluat 
la Jocurile Olimpice de la Hel
sinki și care vor participa la cam
pionatele europene de la Torino.

Cei peste 10.000 de spectatori 
prezenți astăzi seară în tribunele 
Stadionului Popular au încurajat 
călduros pe boxerii noștri care și-au 
atras simpatii datorită stilului lor 
combativ și bunei pregătiri tehnice. 
De altfel ei au obținut în reuniunea 
din seara aceasta 5 noi victorii. Din
tre ele cele mai valoroase sînt cele 
realizate de Dănilă Done care l-a 
învins la puncte pe Vinogradov 
(U.R.S.S.) și Glu Negrea care a 
dispus înainte de limită de campio
nul R. P. Ungare, Plachy.

Intr-o serie de întreceri desfă
șurate azi, sportivii sovietici au
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Spartachiada satelor—o minunată sărbătoare sportivă
i /l.STEA organizării celei de a 
V două ediții a Spartachiadei a po

posit în satele noastre odată cu 
primele zile de mai. Din nou s-au 
înălțat flamuri, din nou terenurile 
de sport au cunoscut însuflețirea 
marilor întreceri, tinerii țărani 
muncitori și-au strâns iarăși voini
cește mtiriile la startul competiției 
din care se angajaseră să facă o 
neuitată sărbătoare sportivă a sa
telor noastre.

Și parcă niciodată întrecerile 
n-au fost atît de dirze. Sute de mii 
•le tineri sportivi de la sate și-au 
disputat cu multă ardoare intiieta- 
tea la gimnastică, atletism, oină 
și trintă, sporturi din ce în ce mai 
cunoscute și îndrăgite de tineretul 
de pe ogoare. Primele vești au în
semnat și primele succese. La Or- 
țișoara. in regiunea Timișoara, la 
■Incul, m regiunea Cluj, Obîrșia, re
giunea Craiova, Păușești, regiunea 
Pitești, în fiecare comună, în cătunul 
cel mai îndepărtat, Spartachiada 
satelor a reunit la startul întrece
rilor primei etape aproape întreg 
tineretul satelor și, alături de el, 
atâția și atiția oameni vîrstnici care 
n-au putui rezista îndemnului de a 
lua parte la frumoasa sărbătoare 
sportivă. S-au întrecut împreună mai 
bine de o lună de zile. Apoi, cei 
mai buni au primit cinstea de a 
reprezenta comuna lor, în întrece
rile celei de a doua etape. Lupta 
sportivă a fost și aici tot ații de 
însuflețită. Spartachiada satelor se 
apropia de sfîrșit, dar ultimele în
treceri nu avuseseră încă loc. Cei 
mai buni sportivi ai satelor noas
tre s-au întilnit în urmă cu două 
zile, în finalele acestei importante 
competiții. Cu toate că, în acest 
an, etapa raională a însemnat de 
fapt și finala Spartachiadei satelor, 
în multe raioane, întrecerile s-au 
ridicat aproape la nivelul finalelor 
primei ediții, desfășurată anul tre
cut pe stadionul Dinamo din Capi
tală. La Rm. Vâlcea, la Buzău, la 
lași și în alte raioane, participan- 
ții s-au dovedit a fi bine pregătiți, 
obținind rezultate care, chiar dacă 
nu ating valoarea celor realizate 
de sportivii noștri fruntași, dove
desc totuși cu prisosință faptul că 
sportul de performanță a pătruns 
adine în satele noastre. Frumoasele 
performanțe dobindite la 100 m. 
plat de Gh. Popescu (12,5) com. 
Budești, Vasile Rîtan (12,5) comu
na Merci, fon Tudose (12,5) comu
na Costești ș.a. vorbesc destul de 
clar despre aceasta.

Dacă primele întreceri au dove
dit, de asemenea, larga răspîndire 
a unor sporturi mai puțin cunoscu
te în satele noastre pină nu de 
mult, cum sint atletismul și gim
nastica, precum și dragostea cu ca
re zeci de mii de tineri practică 
cele două sporturi naționale, oină 
și trinta, finalele Spartachiadei sa
telor au arătat că satele noastre 
sînt un izvor continuu și nesecat 
de cadre tinere talentate și că, in 
viitor, Spartachiada satelor se va 
bucura de un și mai mare succes.

Dacă la Rm. V'ilcea, Siria (reg. 
Arad). Recas (reg. Timișoara) și în 
alte părți ale țării cea de a treia 
etapă a Spartachiadei satelor s-a 
bucurat de un frumos succes, au 
fost însă și cazuri în care orga
nizatorii nu au făcut totul pentru 
reușita acestor întreceri. Astfel, 
la Drăgănești Olt (reg. Pitești), 
datorită slabei munci de populari
zare, o parte din echipele de oină

Rezultatele bune obținute de atleții cehoslovaci
l.a Praga a luat sfîrșit cea de a 

treia Spartachiada de vară a Ar
matei Cehoslovace. La diferitele 
întreceri au participat aproape 
1000 dintre cei mai buni sportivi 
militari.

In cadrul competiției de atletism 
au fost obținute o serie de rezul
tate remarcabile. Astfel, îji proba 
de ștafetă 4x1500 m., sportivii mi

și trîntă nu s-au prezentat la star
tul întrecerilor, iar la atletism au 
fost probe la care au participat 
unul sau doi concurenți. Sub orice 
critică s-au desfășurat și întrecerile 
de la Tulcea, Tg. Neamț, Bujorul 
și Buzău, din care cauză în aceste 
raioane Spartachiada satelor nu 
și-a atins decit în mică măsură 
scopul. In majoritatea lor, aceste 
lipsuri aparțin activiștilor comite
telor raionale C.F.S., consiliilor 
regionale Recolta și președinților 
colectivelor sportive respective. Au 
fost însă și unele cazuri cînd ase
menea deficiențe au fost provocate 
de lipsa de preocupare a sfaturilor 
populare. Astfel, sfatul popular al 
raionului Bacău a găsit că este 
tnult mai nimerit ca în perioada 
de organizare și desfășurare a în
trecerilor din cea de a treia etapă 
să trimită activiștii comitetului ra
ional C.F.S. în alte munci. Lipsuri 
serioase în acțiunea de organizare 
și mobilizare a participanților la 
startul întrecerilor din această eta
pă au manifestat șt comitetele ra
ionale U.T.M. Bujorul (reg. Ga
lați), Slatina (reg. Pitești), fapt 
care a dus în primul r’md la o sla
bă participare a utemiștilor.

Actuala ediție a Spartachiadei a 
scos la iveală o serie de impor
tante lipsuri, care, așa după cuni 
arătam mai sus, privesc în egală 
măsură asociația Recolta, comite
tele raionale și regionale C.F.S., 
ca și mai toate organizațiile de 
masă. Este necesar ca toate aceste 
lipsuri să fie supuse unei analize 
temeinice și lichidate că desăvâr
șire, cunoscînd că buna reușită a 
acestei competiții poate constitui 
un pas înainte pe drumul dezvol
tării și propășirii sportului la sate.

Spartachiada satelor, această 
mare sărbătoare sportivă a satelor 
noastre, a luat sfîrșit. Aceasta nu 
înseamnă însă că de acum nu mai 
trebuie făcut nimic, așteptîndu-se 
doar viitoarea ediție a acestei com
petiții. in întrecerile desfășurate 
timp de aproape trei luni de zile, 
s-au evidențiat mulți tineri care, 
atît în probele atletice, la gimnas
tică cit și la oină și trintâ, pot rea
liza performanțe mult mai bune 
dacă vor fi ajutați și îndrumați în 
permanență. Secțiile organizate cu 
prilejul întrecerilor Spartachiadei 
nu trebuie lăsale în părăsire, așa 
cum s-a întimplăt, uneori, anul tre
cut, ci temeinic consolidate, mun- 
cindu-se pentru angrenarea în a- 
ceste secții a unui număr mereu 
mai mare de tineri. Finalele Spar
tachiadei au dovedit, de asemenea, 
că în multe locuri, comisiile raio
nale au ajuns la o temeinică ma
turitate organizatorică și acest lu
cru nu trebuie uitat de comitetele 
raionale C.F.S. care au’ datoria să 
se preocupe și în viitor de organi
zarea unor competiții asemănătoa
re, pe plan local.

Larga inițiativă a tinerilor care 
în nenumărate sate au pornit cu 
entuziasm la amenajarea de noi 
baze sportive, a căror inaugurare 
au sărbătorit-o tocmai prin întrece
rile SpartaTniadei, va trebui stimu
lată și folosită pentru sporirea nu
mărului existent de baze sportive.

Marea întrecere a celor aproape 
300.000 de tineri sportivi ai satelor 
noastre a însemnat o încununare a 
eforturilor depuse de aceștia, un 
adevărat succes al activității spor
tive de la sate, al întregii noastre 
mișcări de cultură fizică și sport 

litari au parcurs distanța în timpul 
de 15’26”4/10, rezultat care 
constituie a doua performanță mon
dială. Maestrul emerit al sportului 
Emil Zatopek a alergat 10.000 m. 
îu timpul de 30’08”, iar tînăra 
atletă Merfova a stabilit un nou 
record al R. Cehoslovace la proba 
de aruncare a discului cu porfor- 
maajvi de 46,60 m.

MEREU IN FRUNTE!...

Ce tovarășul Lew Max îl cu- 
L nosc foarte bine mulți ieșeni, 
încă din 1918, cînd fabricile au 
fost smulse din miinile burghe
ziei, el s-a avintat plin de însu
flețire în munca nouă, lipsită de 
exploatare, căutînd să îmbunătă
țească necontenit metodele de lu
cru din țesătorii. El a reușit o 
serie de inovații care i-au făcut 
repede cunoscut numele. In ultima 
vreme, îl preocupa intens prototi
pul unei casete-rapid, pentru exe
cutat țevi la războaie (bătături). 
Vechile mașini Leesona erau foarte 
scumpe și de o construcție com
plicată. iar această deficiență făcea 
ca pe fiecare țeava să rămînă 
2—5 metri de fir de bumbac, con
siderate deșeuri. Tehnicianul Lew 
Max s-a așternut pe treabă cu 
hotărîre și a construit o nouă ma
șină, mai puțin complicată, care 
poate fi executată în orice turnă
torie. Ea costă mult mai ieftin 
decit ..Leesona", iar deșeurile sînt 
eliminate datorită inovației: două 
roți dințate și o „inimă" plină 
care face cursa de „du-te — vino" 
pe țeava.

Pentru meritele sale în muncă, 
Lew Mck a fost confirmat fruntaș 
al întrecerii socialiste încă din a- 
riul 1952, fiind distins cu Diploma 
de onoare a Ministerului Industriei 
Ușoare.

Meritelor șl realizărilor lui Lew 
Max în producție, li se adaugă 
frumoasele realizări pe tărîm spor
tiv. El a fost ales președinte al 
colectivului sportiv Voința Iași și, 
muncind cu avînt alături de cei
lalți tovarăși, și-a dus colectivul 
sportiv spre titlul de fruntaș pe 
oraș. Deseori, harnicul muncitor 
și sportiv Lew Max poate fi văzut 
printre tineri și tinere pe terenurile 
de sport. Anul trecut în campiona
tul pe asociație — faza pe regiune 
— Lew Max s-a clasat pe locul 
II la tir și, în luptă cu va
lurile, a ocupat locul III. Anul a- 
cesta. el vrea să obțină clasifica
rea la motociclism.

EUG. URSU - corespondent

Succesele sportivilor noștri in ziua a Il-a a J. M.U.V.
BUDAPESTA 2 (prin telefon de 

la trimisul nostru). — Cea de a 
XH-a ediție a J.M.U. de vară est» 
în plină desfășurare. Pe stadioa
nele, în sălile de sport și în bazine 
au continuat întrecerile în cele 10 
ramuri de sport, întreceri începute 
duminică dimineața. S-a- adăugat 
la acestea și concursul de tenis 
de cîmp care a început pe terenu
rile de pe insula Margareta.

In întrecerile desfășurate azi, 
reprezentanții tineretului nostru 
universitar au dobîndit o serie de 
succese. Astfel echipa feminină de 
volei, confirmînd buna comportare 
avută în fața reprezentativei bul
gare, a dispus de echipa R. Ceho
slovace cu 3—2. O comportare fru
moasă a avut și scrimerul Uray, 
care a ocupat locul 3 în clasamen
tul final al probei de floretă, în- 
trecînd un lot de valoroși trăgători 
maghiari. O medalie de bronz a 
adus patriei noastre și luptătorul

j&Âsatea de
23 AUGUST

PRETUTINDENI, în fabrici, în uzine, pe ogoarele întovărășiților,în 
satele și cătunele îndepărtate, sărbătoarea Iui 23 August este în- 

tîmipinată cu drag și oamenii muncii îi împletesc cunună de realizări. 
Vești care vorbesc despre realizările și munca acestor oameni 

ne sosesc zilnic Ia redacție. Din țara Oașului sau de la Calafat, de 
la Medgidia sau din Gura Humo rului, de la Salonta sau de la Cluj, 
de la Galați sau de la Jimbolia, scrisorile corespondenților noștri 
vorbesc în rîndurile lor despre fapte; mărunte poate, dar care dove 
dese dragostea oamenilor muncii 
rării.

pentru marea sărbătoare a elibe- J
■

inovația pe care o închină sărbăto*  
rii dragi".

Inovația tînărului sportiv reduce 
staționarea locomotivelor în depou 
de la 36 h. la 18 h., aducîn4 eco
nomii lunare de 54.000 lei.

Pe pieptul acestui tînăr străke- 
cește astăzi insigna G.M.A. gr. (I 
recent obținută și îl poți vedea a- 
deseă antrenîndu-se în orele libere 
pe zgura pistei de alergare. Și n« 
e de mirare dacă rezultatul obținut 
la Spartachiada sindicală îl v» cla
sa printre cei mai buni.

*
„In valea Jiului, acolo unde cu*  

rind minerii își vor sărbători ziua 
lor, ziua minerului, acolo unde în 
străfundurile pămîntului curajoși 
mineri ca Geza Kopetin și luliu 
Hajdu s-au luat la întrecere ca 
timpul, se duce azi cu succes ma
rea bătălie pentru îndeplinirea ft 
depășirea planului. Brigăzile de tt*  
neret de la întreprinderea 702 con
strucții Vulcan traduc în viață lo
zinca „Primii în sport, primii In 
producție", scrie corespondentul 
Alexandru Neguț de la subredacția 
din Petroșani.

In fruntea acestor brigăzi de pe 
șantier, în fruntea tinerilor care au 
reușit să depășească planul ou sută 
la sută în cinstea zilei de 23 Au
gust, se găsesc fotbalistul Gh. An- 
ghel, conducătorul brigăzii, fotba
listul Nicolae Florescu și boxerul 
Gh. Ristea. Exemplul acestor tineri 
este urmat și de celelalte brigăzi 
sportive de tineret.

★

Sînt doar cîteva fapte, cîteva spt< 
cuiri din noianul de corespondențe, 
din șiragul nesfîrșit al realizărilor 
din țara noastră, înfăptuite în cin
stea zilei de 23 August.

cucerit numeroase locuri fruntașe. 
Așa, de pildă, la lupte libere re
prezentanții Uniunii Sovietice au 
obținut în patru categorii două 
medalii de atir și două de argint. 
Comportări remarcabile au avut, 
deastmenea, echipele de volei, mai 
ales cea feminină, caire a întrecut 
reprezentativa R. P. Polone.

întrecerile de natație și scrimă 
au fost caracterizate de superiorita
tea sportivilor maghiari. Astfel, în 
probele de înot ei att\frehl,izat 3 noi 
recorduri mondiale . universitare, 
cucerind 4 medalii de aur. Dease- 
menea, în întrecerile de natație 
s-au impus și reprezentanții R. P. 
Chineze.

Scrimerii maghiari au ocupat 
locurile 1 și 2 în proba de floretă 
iar jucătorii de tenis de masă din 
R.P.U. își vor dispuți finalele pro
belor de simplu feminin și mascu
lin.

TUDOR VORNICII



Zile de concurs !... Zile minunate, care au făcut 
să freamăte de voioșie și entuziasm zeci de 

stadioane din cele mai îndepărtate colțuri ale țării. 
In aceste zile, cei mai buni sportivi din rîndurile 

oamenilor muncii de la sate și-au disputat cu dîr- 
zenie îutîietatea în faza de raion a popularei com
petiții sportive: Spartachiada satelor. Veniți din 
toate comunele, tineri și vîrstnici, țăranii munci
tori și colectiviști s-au întrecut pe pista de aler
gări, și-au măsurat puterea la aruncarea greutății, 
s-au luptat cu ambiție și dîrzenie în întrecerile 
de trîntă, oină și gimnastică, și apoi cei mai buni 
dintre ei au primit premii frumoase.

Poate, în viitoarea luptei sportive, clipele au 
trecut prea repede... Dar, nici unul dintre cei care 
au participat la aceste întreceri nu va uita curînd

emoțiile și clipele înălțătoare pe care le-a trăit pe 
stadion. Este și acesta un motiv pentru care spor
tul devine din zi in ’zi un prieten mai drag al 
țăranilor muncitori din satele patriei noastre.

Întorși acasă, majoritatea participanților la 
aceste frumoase întreceri sportive vor exclama : 
„Au fost zile minunate1" Și într-adevăr este greu 
să exprimi în cuvinte tot entuziasmul, toată prie
tenia cu care s-au întrecut țăranii muncitori în 
faza de raion a Spartachiadei satelor. Rezultatele 
spun poate prea puțin, însă ceea ce rămîne după 
o asemenea întrecere este bucuria, elanul și cu
rajul cu care tinerii țărani muncitori s-au avîntat 
în întreceri, lată de ce, atunci cînd încerci să te 
gîndești la aceste zile, spui aproape fără să vrei : 
„Zile minunate"...

Pe scurt...

Ultimii metri ai cursei... Lupta a fost dirză și cea mai bună 
dintre concurente a ciștigat. Cele trei sportive au devenit însă 
cu această ocazie prietene bune, care se vor mai întilni și altă
dată pe stadion.

In orășelul de pe Olt
...De mult timp n-a mai cunoscut 

stadionul din Zăvoi (Rm. Vîlcea) 
o zi atît de agitată. Doar, că tic 
astădată, nu era vorba de o obiș
nuită partidă de fotbal, vole> sau 
baschet. Pe gazonul verde, presă
rat cu dungi albe de var, douăzeci 
și doi de tineri, plecați de la ariile 
de treier sau de la turmele de oi 
de pe dealurile Parîngului, dove
desc o neîntrecută pricepere în jo
cul nostru național, oină, smulgind 
■ropote de aplauze numărului im
presionant de spectatori. Ce păcat 
că printre cei prezenți în frumoasa 
tribună nu se află și colectivistul 
D-tru Deliu din Păușești I Ar ve
dea cu propriii săi ochi cum anga
jamentul luat cu o seară înainte 
de Cosiel, fiul său, va deveni un 
fapt împlinit. Spre mîndria satu
lui și a colectivei, echipa de 
oină din Păușești va duce în satul 
pitit de după dealuri rezultatul 
unei lupte îndîrjite, bucuria vic
toriei...

După disputarea probei de 100 
m. plat-băieți, care, de altfel, a fost 
una din cele mai pasionante între
ceri, concurenții se string roată în 
jurul cîștigătorului. Și nu mică le 
este mirarea cînd, la întrebarea

Pe aria de treier, în dimineața 
asta de duminică, batozele și-au în
cetat duduitul și carele cu spice au
rii stau tăcut înșiruite sub paza 
cîtorva săteni mai vîrstnici. Mai 
încolo, unde-i terenul de fotbal, 
s adunaseră grupuri de tineri. De 
prin satele vecine, au prins să vină 
căruțe cu sportivii din Stoicănești, 
Văleni, Comani, aici, la Drăgă- 
nești-Olt, unde avea loc în această 
dimineață faza pe raion a Sparta
chiadei satelor. Mulți dintre ei se 
cunoșteau și aveau să-și poves
tească o seamă de lucruri. Dar în
ceputul Spartachiadei a întrerupt 
povestirile și întrecerile au pornit. 
Pe pista de alergări s-au înșiruit 
la start concurenții la 100 m. plat. 
Florea Purcărea, din Drăgănești, a 
rupt primul firul alb al sosirii, în- 
rcgistrînd timpul de 13,5 sec. La 
fete, o copilă cu codițe aurii a țîș- 
nit prima. „Vasilica Rogojînaru n-a 
împlinit încă 15 ani, dar la fugă 
n-o întrece nimeni la noi în Stoi
cănești’’ — o laudă tovarășele ei 
iin școala din sat. Apoi, pe rînd, 
probele s-au desfășurat dovedind 
prin cifre că echipa care s-a 
pregătit mai bine a. fost aceea din 
comuna Stoicănești, care s-a re
marcat și prin disciplină și ținută 

cronomt trorului care ii este numele, 
învingătorul răspunde încă plin de 
emoția cursei: Gh. Popescu, direc
torul școlii din Budești. Cu bucurie 
l-au aplaudat și cele două echipe 
de gimnastică băieți —. și fete — 
compuse din pionieri, care au sosit 
din comuna Prodănești la invitația 
comitetului raional U.T.M., pentru 
a susține cîteva exerciții demons
trative. Și, in timp ce purtătorii 
cravatei roșii mai alungă din emo
țiile provocate de așteptările apro
piatei evoluții, în probele atletice 
se întrec cu pasiune tinerele Ioana 
Brad, Tudorache Paraschiva, Nina 
Săndulescu, care, alături de ceilalți 
participanți, au înscris în cartea 
sportivă a tinerilor din raionul R. 
Vîlcea noi victorii și izbînzi...

Dar, despre minunata întrecere 
sportivă, desfășurată în prima zi 
de august în orășelul de pe malul 
Oltului, sint încă multe de spus. 
Oamenii muncii din patria noastră 
vor avea însă prilejul »ă vadă 
această frumoasă întrecere sportivă 
intr-unui din viitoarele jurnale de 
actualități ale studioului de filme 
documentare „Al. Sahia” din Bu
curești.

B. MARICA

Au ciștigat «toicăneftenii
cu adevărat sportivă. Din cele 20 
de diplome de locul I, 13 au fost 
obținute de sportivii din Stoică
nești. întrecerile au fost viu dis
putate. Lupta pentru locul 1 la mai 
toate probele a prilejuit o luptă 
dîrză. Ștacheta, înălțată la 1,10 m., 
a fost trecută cu ușurință din pri
ma încercare de Maria Dinu din

Florea Purcărea din Drăgănești. 
conducător de brigadă la ocolul 
silvic, s-a clasat primul la 100 m. 

plat, cu timpul de 13,5 sec.

Ca la marile concursuri!
„In curind, in partea, arcaptâ a 

terenului se va da startul la 8.000 
m. plat, iar in partea stingă se 
vor întrece săritorii la lungime. 
Iată acum și rezultatele primei 
serii la 100 m. plat băieți"... In 
Iedul acesta, spectatorii de la con
cursurile fazei de raion, de 'a Bu
zău, a Spartacniadei satelor. au 
fost ținuți în permanență la cu
rent cu tot ceea ce s-a petrecu*  
pe teren
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N-a fost deloc ușoară crearea 
„ad hoc“ a unei instalații locale 
de radio-amplificare, daT greută
țile au fost înlăturate datorită unei 
rodnice colaborări între consiliul 
regional al asociației Recolta, co
mitetele C.F.S. raional și orășe
nesc și U.T.M. Au fo6t aduse a- 
parate, s-au făcut racordări de 
cahle, iar pentru prevenirea unei 
eventuale defecțiuni a fost adusă 
și o mașină-stație. Totul pentru 
informarea spectatorilor ! Iar crai
nicul, în persoana președintelui 
comitetului orășenesc C.F.S., n-a 
avut o clipă de răgaz. Astfel, pu
blicul a cunoscut la timp pe Va- 
sile Rîtan, din comuna Merei, în
vingător la 100 m. plat, pe Aneta 
Jantea, din Gura Aninoasei, cea 
mai bună aruncătoare de grenadă 
din raion, pe Mania Anghel, de la 
Vadul Pașii, cîștigătoarea probelor 
de 100 m. plat și lungime.

In timpul meciului de oină dintre 
echipele comunelor Gura Aninoa- 
sei și Vadul Pașii, spectatorii au 
fost ținuți la curent, tot prin inter
mediul megafoanelor, cu diferitele 
faze și reguli de joc. De asemenea, 
înaintea întrecerilor de trîntă, pu
blicul a primit informațiile nece
sare privitoare la regulamentul 
luptei, astfel că toată lumea a în
țeles de ce luptătorul de categoria 
a Il-a, Vrabie, care-și pusese de 
mai multe ori adversarul la pă- 
mînt — a fost totuși declarat 
învins.

Instalarea pe stadion a unei sta
ții locale de radio, cel puțin cu 
prilejul unor astfel de concursuri, 
constituie o măsură pentru care 
organizatorii din Buzău merită fe- 
Fcitări.

P. TOMA

Stoicănești și de Anica Nițulescu 
din Văleni.

Tot din prima încercare, cele două 
tinere au trecut 1,15 m., 1,20 m„ 
1,25 m. La 1,30 cele trei încercări 
au rămas însă fără rezultat. Poa
te... altădată ! Au pornit alături, 
pe drumul ce duce spre pădure, 
purtînd în priviri bucuria și liotă- 
rirea nestrămutată de a reuși mai 
mult în viitor.

Echipa de gimnastică din Stoică
nești a executat cu multă armonie 
exercițiile GAIA gradul I. Iar, pe 
teren, echipa de oină a aceleiași 
comune își dovedea superioritatea 
în fața echipei din Drăgănești, cîș- 
tigînd locul I.

Mulți, au fost acei care l-au luat 
în brațe pe Dan Mindroc, tînărul 
țăran muncitor din Drăgănești, 
cînd, după ce a condus tot timpul 
în dificila cursă de 3.000 m., a 
mai găsit forțe să sprinteze puter
nic aproape de linia de sosire, cla- 
sîndu-se, detașat pe primul Ioc.

S-a potolit frămîntarea și au în
cetat discuțiile, tîrziu cînd luna se 
suise parcă în vîrful cerului. Doar 
doi copii de o șchioapă mai șușo
teau peste gard : „Stoicăneștenii 
ăștia ne bat mai de fiecare dată, 
și azi la spartachiadă, și mai tot
deauna la fotbal”.

CARMEN CONSTAN ITNESCU

• La orașul. Stalin, concur enr 
ții s-au dovedit bine pregătiți. Ast
fel, la 100 m. plat învingător a fost 
Hans Preidt din Ghimbav, cu re
zultatul de 12,2 secunde, la 400 m. 
plat s-a clasat primul Hans Treis- 
ter cu timpul de 59,3 sec, iar la 
săritura în înălțime băieți primul 
loc a fost ciștigat de V. Ligner cu 
rezultatul de 1,75 m., urmat de T.. 
Debner cu 1,50 m.; la înălțime fete, 
învingătoare a fost R. Olesch cu 
1,30 m,, iar la aruncarea grenadei 
băieți II. Bodnarenco s-a situat pe 
primul loc cu rezultatul de 65.60 m.

GRIGORE CH1RIȚESCU 
corespondent

Bucuria
...Cînd soarele se ridicase de-o 

suliță pe bolta cerului, cei peste 
120 de sportivi calificați în etapa 
raională erau gata încolonați pen
tru defilare. învăluind cu privirea 
mulțimea de pe terenul de sport, 
aveam impresia că puțini mai pu
teau fi pe lingă gospodării. Pă
rea că tot satul se adunase la te
renul de sport pentru a asista la 
„programul sportiv" așa cum îl 
numesc țăranii muncitori din Bu
jor.

...Au început întrecerile. Pe 
chipul fiecărui participant se ci
tește emoția firească dinaintea 
concursului. 100 m. plat... arun
carea greutății... săritura in lun
gime. De fiecare dată, cîștigătorii 
probelor erau înconjurați cu dra
goste, iar suporterii începeau să 
vorbească despre tovarășii lor:

— li vezi, ce mîndrețe de flă
căi avem ? Cel de colo, Straiulat 
e de la noi din Bujor. Pină acum, 
a ieșit de două ori învingător, îmi 
spuse un om trecut de 40 de ani.

Intr-adevăr, Constantin Straiu
lat, un tinăr destoinic, s-a dovedit 
a fi cel mai talentat dintre concu
renți. El a reușit să cîștige titlul 
de campion raional la probele de 
400 și 3000 m. plat, iar în cadrul

Cine ride la urmă.,.
Abia se crăpase de ziuă. Norii 

plumburii care se tot roteau dea
supra satului de cîteva zile, înce
puseră să se destrame. Ici-colo 
se arăta albastrul senin al cerului. 
Tinerilor țărani muncitori din co
muna Fîstîceni raionul Vaslui le-a 
venit inima Ia loc. In cîteva mi
nute, unii au înhămat caii la că
ruțe, alții au plecat după muzicanți 
și într-o jumătate de oră se strîn- 
seseră în fața căminului mai bine 
de 30 băieți și fete. Muzica a în
ceput o bătută și pe nici unul nu 
l-a răbdat inima să nu coboare din 
căruță pentru a... stîmi colbul din 
șosea. Numai un țînc, Gheorghe 
Gherasim, striga de zor la o por
tiță scundă ca și el: „Lenta... Len- 
țaaa... hai că plecăm fără tine..."

A mai trecut o jumătate de oră 
și căruțele s-au urnit din loc, lă- 
sînd în urmă ecoul muzicii și al 
chiotelor. Prin satele pe unde au 
trecut „gălăgioșii", zeci de țărani 
se cocoțaseră pe porți, aruncindu-și 
priviri întrebătoare. Doar cei tineri 
au fost în stare să le explice că-i 
vorba dg Spartachiada satelor, la 
ale cărei întreceri participaseră și 
ei în primele două etape.

...La Vaslui au ajuns cam tîr
ziu. Cei peste 70 de tineri, mai 
„harnici", se și încolonaseră și erau 
gatq, să defileze. Cînd i-au văzut V. GODESCU :

Întrecerea sărbătorească a tinerilor din raionul Vaslui va incepef 
peste cîteva minute. lată-i defilind, finind in mîini vinjoase steagul I 

asociației Recolta.

« La Medgidia, s-au întrecl’ 
sportivi de la colectivele Reeolț 
G.A.S. și G.A.C. Țepeș Vodă, GA.® 
Mircea Vodă, G.A.C. Satul Nou 
G.A.S. Dorobanțul. O frumoa^g 
comportare au avut Stan Dan <B' 
la G.A.S. Țepeș Vodă, Alexandte 
Stoica, tractorist de la G.A.C. ȚÎ 
peș Vodă și tînăra Elena Bobim/i- 
de la același colectiv. De un dec' 
sebit succes s-au bucurat întrec*  
rile de trîntă, la care au participi 
34 de concurenți. Dintre ei, cei ml 
buni s-au dovedit .llcm-'f Săbii 1 
categoria I, Mustafa Refic la cț 
tegoria II și Giumali Omeia la ca
tegoria III.

GH. PALAU-corespondent!

victoriei
întrecerii la trîntă și-a întrecut toț 
adversarii. Un rezultat foarț 
bun a obținut și tînărul mur, 
citor agricol de la G. A. S. „3| 
Decembrie", loan Felea, care a iî 
runcat greutatea cel mai depărie. j

Și, în timp ce la groapa de sij 
rituri și la sectorul de aruncare | 
grenadei, întrecerile erau în to_- 
în mijlocul terenului au apăni 
sportivele din echipa de gimnaif 
tică a comunei Smulț. Iată-le 1' 
lucru, executind cu multă îndemn, 
nare exercițiile complexului G.MJH 
Maria Bosoi și Constanța Muri 
leanu numără numai 14 ani, daș 
sînt tot atît de pricepute ca și 1<! 
varășele lor mai mari. In acesj 
moment se *dă  plecarea în prole 
de 100 m. plat fete. Tinăra loiț 
dana lancu a luat un start bufi 
aleargă în forță și reușește se 
treacă prima linia de sosire. Șl 
Ia fel ca ea, Dumitru Lovin (c<0 
muna Văleni), Aurel Vlase (c<L 
muna Fîrțănești), Dumitru Burla 
cu (comuna Vîrlez) și încă alț- 
mulți tineri țărani muncitori ah 
trăit din plin clipele fericite alț. 
victoriei pe terenul de sport.

TR. IOANIȚESCLJ |

pe oaspeți, mulți prinseră a rîdț 
„De unde i-o fi cules" își zicea! 
unii. „Au venit și ei ca să fie prP 
zenți", glumeau * alții. „Asta-i ada 
vărat, că doar n-o fi venit să cit 
tige..."

Și, într-adevăr, tinerii din Fist*  
cerii, în majoritate școlari, dintit 
care mulți cu cravată roșie, nu 
inspirau prea multă încredere îrj 
tr-un concurs de amploarea acer 
tuia. Abia după ce au început iii, 
trecerile, cei ce au făcut haz mi 
înainte și-au dat seama că... circ 
rîde la urmă, rîde mai bine. Puț 
iii din Fîstîceni, sprinteni ca veviT 
rițele, au fost neînvinși la oinh 
Frumusețea stilului de joc i-a irrl 
presionat pe cei prezenți, care fă
ceau mișcări stîngace, voind parc!- 
să-i ajute pentru victorie. Tot ei a 
ocupat locul I la aruncarea greii 
tații fete, la gimnastică băieți i. 
fete, la grenadă fete și un loc II 
la greutate fete.

Am aflat cu acest prilej că îț 
comuna Fîstîceni se desfășoară ■ 
bogată activitate sportivă și cp 
numai în acest an, 50 de tineri a 
cucerit insigna G.M.A. De asemfi 
nea, merită să fie evidențiați, pen 
tru rezultatele obținute, tinerii dip1 
comunele Tanacu și Căzănești.
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XSOCIATIA METALUL CONTI

NUA SA FIE O PUTERNICA 
PEPINIERĂ

Deși n-au cîștigat vreun titlu de 
lampion, călăreții asociației Meta- 
ul au fost întîmpinați și în ace- 
te întreceri cu multă dragoste șl 
ntuziasm de către miile de spec- 
atori. Această firească simpatie 
și găsește explicația în primul rînd 

” n frumoasa comportare a tinerilor 
portivi ai acestei asociații.

Forjării W. Fleischer și Siegfried 
tecer, strungarii M. Stancu, P. 
itana, rabotorul I. Constantinescu 
i strungărița Inge Wachsmann 
-au dovedit a fi, în întrecerile la 

■ are au participat, tot atît de buni 
a și în producție. P. Stana, pe 
aiul Frani, a cîștigat locul I în 

' .. >rol>a juniorilor (manșa II), M. 
forojan, pc calul Șoim, a ocupat 

.’acul 2 după W. Fleischer tot de 
- - a Metalul, în manșa I-a a acele

ași probe. Și să nu uităm că unii 
lintre acești tineri sînt la primul 
n de activitate competițională 
M. Stancu, P. Stana. H. Richard). 

, •; Iată deci că asociația Metalul,
, Mvingînd unele greutăți obiective, 

îndeajuns de bine cunoscute, con- 
. îmua să fie o puternică pepinieră 

,.e formare a tinerilor călăreți. 
\ Trebuie însă ca și această aso
ciație sa fie preocupată de pregă

tirea unui grup de călăreți, fie el 
'•ța început chiar mai mic, pentru 
•irohele de dresaj, la care asociația 

..' . Metalul, n-a fost reprezentată in 
' .p.ilLiniul timp.

COMPORTAREA CALARE!ILOR 
DE LA C.C.A....

-.1 Prezentind un lot destul de nu- 
neros și bine pregătit, călăreții 

• e la C.C. A au reușit să cîștige, 
. jn afară de vînătoarea ușoară, ca- 
.e a revenit tinărului călăreț Gh.

toate celelalte probe ale 
patru cam-

A. Mi- 
C. (Zahei 
(vînătoare 
(vînătoare

- felea,
S •ampionatiiliii.
■ ioni de la 
aialcea (dresaj 

dresaj B), M. 
rțjrca) și D.

Cei
C.C.A.':

A), 
Timu 
Velicu

Mijlocie) s-au dovedit bine pregă- 
■ iți. ciștigînd pe merit. Iată și cîteva 

asupra celorlalțicurte aprecieri
1 ălăreți de la C.C.A.M r*u , . ____ r____ ,____
.ompleta de călărie, a dovedit mult

I. Oprea s-a arătat în progres 
pregătirea sa pentru proba

uraj pe teren, ajutat la aceasta 
i de buna sa pregătire de polispor- 
iv. D. Velicu s-a remarcat și de 
lata aceasta prin pregătirea ți cu- 
ajul său precum și prin simțul 
cvestru dezvoltat pe care-1 posedă, 
eea ce l-a ajutat, de altfel, să 
ormeze cu calul său. Fildeș, un 

., tiplu aproape perfect. Gh. Langa, 
' urajos și dornic să realizeze com- 
>ortări cit mai bune, H. Petre și 

I ah. Gliițuran la care se mai re- 
' imte uneori lipsa de experiență, 

■ ■ iind călăreți în formare, V. Băr- 
- luceanu care s-a comportat bine 
; țîștigînd două probe și L. Voinea,

Pentru participant la
IAșa e omul 1 In fața marilor 

rumuseți simte nevoia să împărtă- 
ească și altora sentimentele 
ale. Aceasta explică in bună mă- 

‘ șură de ce nouă, turiștilor, ne 
llace să fotografiem, să fixăm pe 
eltculă frumusețile patriei noastre 

" ? a să le arătăm apoi și priete- 
iilor și cunoscuților noștri.M ti î m 4 rvi zl r- i l-x - t r- It •< z-, - , « < « if

■

eliculă frumusețile patriei noastre 
a să le arătăm apoi și priete-

fi Nu 
'jacetn 

edea 
oare 
iritat.

De obicei, sîntem influențați 
nijlocul naturii de o mulțime 

"Vi enzații și sentimente care fac 
lie placă un anumit loc: adierea 
i ilăcută a unui vînt răcoros, mi- 

’> casma brazilor, liniștea inalțimi- 
or, bucuria de a fi ajuns la țintă 

, i un drum anevoios. Aceste 
senzații fac să ne placă locul

întotdeauna însă reușim să 
astfel de fotografii care să 

cu putere frumusețea îmbie- 
a peisajelor care ne-au în-

în 
de 
să

ri, luPă

>ccla nespus de mult: în fotogra
ie însă aceste senzații și senti
mente nu pot fi decît foarte greu 
edate. Aparatul de fotografiat 
.vede” numai.

O fotografie bună de peisaj tre
mie neapărat să redea ceea ce 

ț- A '.«te specific, tipic, in regiunea res
pectivă, fie că este vorba de floră, 

ie conformația terenului sau de • 
irhitectură, etc. Căutarea specifi- 
ului. înțelegerea și redarea lui 
ustă stau la baza celor mai buna

care în campionat n-a prea avut 
prilejul . să se evidențieze, au 
completat lotul călăreților de ob
stacole.

Dintre călăreții participanți la 
probele de dresaj s-a remarcat bu
na pregătire a actualului campion 
de dresaj _ categoria B, C. Zahei, 
ca și a lut N. Mihalcea, campionul 
probei de dresaj categoria A.

...DE LA DINAMO BUCI REȘTI

Pentru prima oară în ultimele 
ediții ale campionatului .republican, 
dinamoviștii bucureșteni — fără a 
se prezenta însă la un nivel scă
zut — n-au reușit să cîștige nici un 
titlu de campion. Probele în care 
dinamoviștii au ocupat primul loc 
au fost: dresaj I, juniori și juni
oare. (manșa a IlI-a) și proba de 
forță în care F. Țopescu a împăr
țit primul loc cu N. Niculescu și 
Ionel Jipa.

Dintre victoriile realizate de că
lăreții de la Dinamo București, 
cea mai valoroasă este cea obținu
tă de I. Budișanu în proba de rire- 
saj I. Acest lucru nu scade însă 
cu nimic comportarea avută de F. 
Țopescu în proba de forță.
..SI DIN CELELALTE ECHIPE 

HIPICE
Vom începe cu tînărul Gh. Velea 

care, prin comportarea frumoasă pe 
care a avut-o a constituit o plă
cută surpriză, cucerind titlul de 
campion. Concurînd cu mult curaj 
pe calul Revoluția el a reușit să 
întreacă o serie de călăreți fruntași 
printre care Gh. Antohi și alții.

In ordine, trebuie subliniată com
portarea călărețului N. Niculescu, 
pe calul Nor care, participînd la 
proba inversată, unde parcursul a 
fost tot atît de dificil ca și cel al 
probei de campionat la vînătoare 
mijlocie, a cîștigat detașat. De alt
fel, buna pregătire a acestui con
curent l-a ajutat să termine fără 
penalizare și proba de forță, la e- 
galitate cu ceilalți doi cîștigători ai 
probei.

In celelalte probe de obstacole și 
dresaj s-au remarcat Ionel Jipa, 
Grigore Lupancu, Ion Stoica. De 
asemenea, nu putem trece cu ve
derea performanța realizată de 
compomenții echipei de ștafetă din 
Oradea : Gh. Velea, 1. Ambert și 
I. Jipa, care au întrecut printre alții 
și puternica ștafetă a dinamoviști- 
lor bucureșteni.

Primele constatări pe marginea 
campionatului republican de călă
rie pot și- trebuie să constituie un 
bun prilej de serioasă analiză a 
stadiului de pregătire în care se 
găsesc călăreții noștri fruntași, de 
îmbunătățire necontenită a metode
lor de antrenament, de lichidare a 
lipsurilor sezisate, astfel incit, la 
viitoarele concursuri și întîlniri in
ternaționale, sportul nostru călare 
să se poată afirma cu și mai multă 
tărie.

concursul de fotografii
fotografii. Fără acest element, fo 
tografiile devin șablon.

Am observat că mulți începă
tori aglomerează fotografiile lor 
cu o mulțime de detalii inutile. 
Aceștia ar trebui să-și analizeze 
mai bine imaginile prinse, să taie 
cu foarfecă marginile în care e 
prea multă iarbă sau cer, sau pă
dure sau vreun element nelegat 
de esențial. Și atunci vor vedea 
cît cîștigă în valoare o fotografie 
tratată in acest fel.

Spațiul nu-mi îngăduie să intru 
în amănunte. înainte de a ter
mina mai vreau să dau un sfat: 
avem mult de învățat din experien
ța' fotografilor peisagiști sovie
tici. Fotografiile lor minunate se 
găsesc aproape în fiecare număr 
din „Ogoniok", „Smena“, „Uniu
nea Sovietică", etc. Răsfoind co
lecțiile acestor reviste și analizînd 
fiecare fotografie de peisaj în 
parte putem trage multe învăță
minte folositoare pentru viitoare
le noastre fotografii. Vom vedea 
cum, cu mijloace simple și clare, 
acești mari artiști ai fotografiei 
ne vorbesc cu dragoste de fru
musețile patriei sovietice, de mă
reția ei.

E. IAROVICI 
conferențiar la Institutul 

de Artă Cinematografică

ERA
[ti articolul intitulat „Închiderea 

i ucrărilor conferinței pe țara a 
\’J.T.M", apărut în nr. 2466 din 2 
lugust. ac al ziarului nostru, s-a 
strecura! o greșeală. Utthna frază

T A
din paragraful 2, coloana a doua 
a articolului, trebuie citită astfel:

„După citirea salutului, partid- 
panții la Conferință ...etc. etc\

Eforie, o și jumătate diminea
ța. Pe terasa imensă care 
înconjoară toată vila, stă un 
băiețel în pijama și se uită 
la mare. E destul de vorbăreț. Po
vestește de îndată că îl chiamă 
Nelu, că învață la școala nr. 9. 
Tace o clipă și pe urmă, întrebat, 
spune: „Mie îmi place aici în ta
bără. Acasă nu mă joc decît eu ~~ 
2—3 copii pe cînd aici sînt 270 
care se joacă. Și totuși, este ceva 
aici care mă supără foarte tare.

_  ????
— Goarna. Goarna de diminea

ță. După mine, sună mult prea 
tîrziu. Abia la ora 6, după ce soa
rele s-a sculat de mult. Cînd am 
să ajung eu director într-o tabără 
ca asta am să pun detașamentul 
de serviciu să sune deșteptarea 
la 4...

Din nou tăcere. Deodată, în toa
tă nemișcarea înconjurătoare se 
aude stridentă, goarna. Cît ai cli-
pi din ochi imensa clădire de lingă 
terasă începe să freamăte de viață. 
Picioare mici, desculțe, gonesc 
peste dale. Zeci de perechi de san
dale tropăie pe scări, în jos. învio
rarea! Timp de 20 de minute cîteva 
sute de copii între 7 și 14 ani în 
cămășuțe, flanele, pijamale fac 
gimnastjcă de înviorare într-o gră
dină mare înconjurată cu flori. In
tr-un colț, cei mai mici, conduși de 
profesorul Belu fac săritura ca 
mingea. Intr-altul, un grup de fe
tițe cam de vreo 10 ani, execută 
ritmat comenzile profesoarei Urania 
Erdberg. Și într-altul, trei detașa
mente conduse de către profesorul 
Mihail Lupescu se întrec, în ca
drul unui joc, să treacă tîrîș sub 
o masă...

Astfel începe o nouă zi cu soare 
în tabăra nr. 3 C.C.S. din Eforie. 
Ce mai urmează? Dușul... Cafeaua 
cu lapte... Și apoi nenumărate ore 
pe plajă.

Pentru cel care are ocazia să 
stea doar cîteva zile în mijlocul 
tuturor acestor copii este nease
muit de greu să prindă în cuvinte 
nenumăratele aspecte care mai de 
care mai semnificative, mai hazlii...
Cel care ar vrea să povestească nu

sănătate pentru copii
știe despre ce să înceapă a povesti 
mai întîi...

Ion Cimpoi (școala nr. 34) își 
iubește atît de tare toba încît și 
noaptea în pat doarme ținînd-o 
strîns la piept... Micul Anidrei Cris
tian (școala nr. 4 București cl. I 
elementară) face gargară cinci 
minute în șir cu seriozitatea 
unui om mare... Intre timp 
Andrei Mezincescu a prins pe o 
așchie o omidă verde și ține cu 
voce răgușită un curs de zoologie 
unui grup de școlari mai mici... 
Intr-o seară cu ocazia unei șezători 
s-au dat în tabără și „rezultatele" 
sportive. Florea Anton (școala nr. 
29 băieți) a bătut recordul taberei la 
săritura în înălțime. Detașamentul 
VI, cel mai bun la volei... iar deta
șamentul IX campion pe tabără la 
jocul „trece mingea prin tunel". 
Mai tîrziu cineva a citit o scri
soare:

Scumpă marnă directoare,
„Am ajuns cu bine acasă cu ac

celeratul 203. Grădina, e de nere
cunoscut. Tata cind trine de la mi-

pescu și cu mine plănuim in cup
rind o ascensiune pe munți. Vom 
face acolo un ierbar numai cu plan
te de munte și vi-l vom trimite 
pentru expoziția taberei".

Coman Stelian (Petroșani)

...iar „mama directoare", profe
soara Lidia Stoica de la liceul nr. 
2 din București, strînige cu dragoste 
scrisoarea copilului din Petroșani 
în servieta în care mai stau și alte 
zeci de scrisori. Dar nu numai în 
tabăra nr. 3 din Eforie primesc 
profesorii și instructorii scrisori da 
acest fel. Pe tot litoralul plouă cu 
scrisori.

Concluzia? Concluzia o vor tra
ge părinții de pe întreg cuprinsul 
țării, părinții din Focșani, din Pe
troșani, din Baia Mare, din Gis- 
nădie, sau Petrila care așteaptă cu 
nerăbdare să primească vesti de Ia 
copiii lor, plecați în sute și suta 
de tabere, la munte, la mare...

Și care vor îmbrățișa la sfîrșîtu! 
vacanței niște voinici de nerocu- 
noscut, arși de soare, cu ochii lu
citori, plini de voioșie...

nă o înfrumusețează mereu. Po- M. IRIMIE

DESPRE ACTIVITATEA UNOR ANTRENORI
De la apariția deciziei Comite

tului pentru Cultură Fizică și Sport 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri, 
cu privire la calificarea și clasifi
carea antrenorilor, și pînă în pre
zent, în multe colective sportive 
antrenorii au înțeles pe deplin ro
lul și sarcinile ce le revin. Priri- 
tr-o muncă susținută, ei an reușit 
să aducă o contribuție de seamă în 
procesul creșterii elementelor tine
re, a instruirii și educării sporti
vilor, a ridicării măiestriei lor 
sportive. Dacă majoritatea antre
norilor au înțeles rolul și sarcinile 
ce le revin, sînt însă și unii din
tre ei, cum este cazul celor de la 
colectivele sportive Metalul S.R.N. 
și Locomotiva C.F.R. Tr. Severin, 
care nu au desfășurat o muncă sa
tisfăcătoare.

Astfel, la secția de box a colec
tivului Metalul S.R.N. funcționează 
antrenorul Petre Alexandrescu. In 
munca sa, acest antrenor a obți
nut unele succese ca amenajarea 
sălii de antrenament în condițiuni 
corespunzătoare, confecționarea unui 
ring acceptabil, organizarea cîtor- 
va gale de box. In schimb, ce era 
mai important în activitatea lui, 
întocmirea documentelor de plani
ficare, în baza cărora putea să-și 
ducă munca în mod planificat, fișa 
individuală a sportivului, caietul 
de evidență, graficul creșterii teh
nice a sportivilor, documente im
portante pentru munca lui de an
trenor, tov. Petre Alexandrescu nu 
a reușit nici pină acum să și le 
întocmească. Scuzele pe care le 
invocă antrenorul Petre Alexan
drescu cu privire la lipsa acestor 
documente, că „nu a avut de unde 
să și le procure”, că „nu i-a ară
tat nimeni cum să le întocmească”, 
nu sînt valabile, deoarece acest 
antrenor nu a avut nici un fel de 
preocupare în această direcție, nu 
s-a preocupat să-și îmbogățească 
cunoștințele profesionale, mulțu- 
mindu-se doar să pregătească spor
tivii în mod empiric.

La același colectiv, la secția de 
fotbal, activează tov. Toma Constan
tin. Acest tovarăș, în afară de re
gistrul în care se poate vedea cla
samentul campionatului regional 
da fotbal, locul ocupat de echipa 
Metalul S-.R.N. și cîteva cărți de 
specialitate, nu are nimic altceva. 
Respectivul tovarăș primește sal a- 
riul de antrenor fără a avea cali
ficarea respectivă. Toate aceste lu

cruri sînt posibile din cauza in
suficientului sprijin acordat de con
ducerea sindicatului respectiv, care 
nu îndrumă și nu controlează așa 
cum trebuie activitatea consiliului 
colectivului sportiv» și a faptului 
că nu s-a cerut, în această direc
ție, sprijinul comitetului de partid.

La colectivul sportiv-Locomotiva 
C.F.R, Tir. Severin o muncă rod
nică desfășoară antrenorul loan 
PîrjoL El se ocupă temeinic de 
creșterea cadrelor de pitici și jm 
niori, repșind să formeze două e- 
chipe de pitici, în cadrul cărora se 
găsesc elemente cu reale perspec. 
tive. El nu a reușit însă să ob
țină sprijin suficient d'in partea 
consiliului colectivului sportiv pen
tru promovarea cu curaj a ele
mentelor tinere în prima echipă, 
unde mai activează încă fotbaliști 
destul de vîrstnici.

Dacă antrenorul loan Pîrjol jus
tifică, prin activitatea sa, calita
tea de antrenor, nu același lucru 
se poate spune despre antrenorul 
Ionescu-Crum care pregătește pri
ma echipă.

Munca antrenorului Ionescu- 
Crum se rezumă mai mult la două 
deplasări sîptămînale de la Cra
iova la Tr. Severin (Ionescu-Crum 
își are domiciliul la Craiova) și, 
eventual, o a treia deplasare atunci 
cînd echipa joacă în alt oraș.

Deși ne aflăm la sfîrșitul semes
trului II, jucătorii din prima echi
pă nu au fișă individuală, deoare
ce, așa cum motivează tov. Dia- 
conu, președintele colectivului, „nu 
a venit medicul să le întocmeas
că”, și „nu a fost găsit medicul 
respectiv”.

Documentele de planificare ale 
antrenorului Ionescu-Crum se gă
sesc de obicei asupra lui, acasă. 
Apoi, se pune întrebarea cum poa
te tov. Ionescu-Crum să muncească 
efectiv în cadrul colectivului Lo
comotiva Tr. Severin, cînd el do
miciliază la Craiova unde este, 
totodată, și antrenor în cadrul șco
lii sportive de tineret la atletism ? 
Antrenorul Ionescu-Crum nu cola
borează într-o măsură suficientă cu 
antrenorul loan Pîrjol pentru ridi
carea unui cît mai mare număr de 
elemente tinere necesare echipei 
prime.

Munca în cadrul colectivelor Me
talul S.R.N. și Locomotiva C.F.R. 
din Tr. Severin putea, desigur, să 
fie îmbunătățită dacă tov. Vasile

Buricea, președintele comitetur- 
lui orășenesc C.F.S. Tr. Seve
rin, care cunoaște toate aceste lip
suri, ar fi luat din timp măsurile 
cuvenite pentru lichidarea lor. Nu 
este mai puțin adevărat că o par
te de vină o au și tovarășii de Ia 
comitetul C.F.S. regional Craiova, 
care din luna decembrie 1953, după 
cum declară tov. Buricea, nu au 
mai venit la Tr. Severin. Acti
viștii de la comitetul C.F.S. regio
nal Craiova se mulțumesc doar să 
țină legătura prin telefon, adrese 
și ședințe la regiune și nu prin 
deplasări pe teren și luarea ur
gentă de măsuri pentru lichidarea 
lipsurilor constatate.

Tot atît de adevărat este și fap
tul că lanțul lipsurilor în muncă 
trece mai departe pe la consiliile 
regionale și centrale ale asociații
lor, ajungind la comisiile centrate 
și inspecțiile de specialitate din 
C.C.F.S., care nu trec la luarea de 
măsuri imediate pentru îmbunătă
țirea activității antrenorilor.

Conducerile sindicatelor și ale 
colectivelor sportive respective tre
buie să înțeleagă că salariul de 
antrenor se acordă — pe bază de 
contract — celor ce sînt calificați, 
iar antrenorii trebuie să dove
dească în munca lor de zi cu zi că 
își merită calificarea, că justifică 
salariile ce le primesc.

Consiliile colectivelor sportive 
au datoria să îndrume, să contro
leze și să tragă la răspundere pe 
antrenori asupra activității ce o 
depun.

Consider că este de datoria cole
giilor regionale și centrale de an
trenori să îndrumeze și să contro
leze activitatea antrenorilor res
pectivi, să organizeze consfătuiri 
metodice cu ei, în vederea îmbună
tățirii muncii profesionale, cu sco
pul ca aceștia să dea maximum de 
randament.

Numai cu o pregătire profesio
nală corespunzătoare, antrenorii 
pot face față cu succes sarcinilor 
ce te revin. Pentru aceasta este 
necesar ca antrenorii să studieze 
temeinic și să aprofundeze zi de zi 
materialul de specialitate.

LUPU NICtH.AI 
din direcția instruirii sportive 

a C.C.F.S.
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Ziie de muncă; ale celor mai tineri înotători
ln minunatul parc sportiv din 

Oradea, la bazinul de înot s-a 
deschis in dimineața zilei de 20 
iulie tabăra republicană de înot 
rezervată copiilor, juniorilor și ju
nioarelor de categoria l-a. Au ve
nit aici peste 60 de tineri înotă
tori din diferite coifuri ale țării. In 
tabără sînt copii (băieți și fete) 
din orașele București, Cluj, Ora
dea, Reșița, Timișoara, Mediaș. 
Pentru mulți dintre ei aceste locuri 
erau străine. De asemenea, cei mai 
mulți din această tabără nu se cu
noșteau între ei, nu se mai văzu
seră niciodată. Totuși, ei auziseră 
de numele fiecăruia, citind de 
prin ziare performanțele lor pro
mițătoare în diferitele probe de 
foot. încă din primele ore de șe
dere împreună, tinerii înotători au 
început -să lege prietenii, să dis
cute cu mult interes ultimele lor 
performanțe și să-și exprime, in 
•celași timp, dragostea lor de a 
învăța în această tabără cît mai 
multe din tainele natației.

După primele două zile, în care 
perioadă medicul taberei, dr. Mo- 
rariu, s-a îngrijit îndeaproape de 
întocmirea fișelor individuale, co
piii au luat pentru prima oară 
contact cu apa. Din ziua aceea, 
pentru antrenorii N. Zonenwirth 
(Oradea), Iosif Enăceanu (Bucu
rești), Tudor Pătulea (București) 
?î E. Beniamin (Timișoara), a în

Cum au crescut copiii in secția de natație a colectivului Știința - București
Nu se poate spune că secția de 

natație Știința București are o tra
diție; ea este foarte tînără, iar 
munca organizată in cadrul acestei 
secții nu a început propriu-zis de- 
cît odată cu punerea în funcție a 
bazinului acoperit de la Floreasca.

Ca orice început nici acesta nu 
a fost ușor. Problema principală 
care a stat atunci în fața condu
cerii secției a fost aceaa a organi
zării și recrutării de cadre tinere. 
Astfel, în iarna 1951—1952 s-a 
luat legătura cu profesorii de edu
cație fizică de la diferite școli, 
propunîndu-li-se ca în locul lecției 
de gimnastică sau sport elevii să 
fie aduși în bloc la . bazinul aco
perit de la Floreasca, unde timp de 
o oră vor putea înota și vor fi su
puși, în același timp, unui examen 
nu atît cu privire Ia cunoștințele 
lor în materie, cît asupra posibili
tăților ce li se întrevăd pentru vii
tor.

In cursul iernii au fost triați 
astfel 683 de copii, dintre care vreo 
80 au fost primiți în secție cu ti
tlul - provizoriu. Concursuri de ve
rificare periodice au scos la iveală 
posibilitățile unora, dar și defi
ciențele altora. Fiecare concurs era 
urmat de o evidențiere sau de o 
Înlocuire a tînărului respectiv cu 
alți copii aleși în cadrul unor se
lecții similare. Cît de grea a fost 
această muncă rezultă din simplul 
amănunt că Știința nu (beneficia pe 
«cea vreme, decît" de trei ore de 

Fiecarp copil din secția de natație a colectivului sportiv Știința 
București este obiectul unei atente preocupări din partea antrenorului.

ceput adevărata muncă de îmbu
nătățire și perfecționare a nivelu
lui tehn'c și fizic al fiecărui băiat 
sau fată, în parte. Fiecare antre
nor a !uat în primire o grapă de 
care se ocupă, nu numai din punct 
de vedere tehnic, ci și din punct 
de vedere politic și educativ. Dat 
torită faptului că tabăra urina să 
dureze 30 dc zile, au fost întoc
mite din vreme și în mod științi
fic programele de antrenament, 
după care lucrează astăzi cei pa
tru antrenori. Bunele condiții de 
cazare și aTmentație ce le-au lost 
asigurate copiilor de către. Comi
tetul pentin Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de Mi
niștri, sub a cărui îndrumare și 
control se desfășoară activitatea 
în această tabără, contribuie în 
mare măsură la executarea cu 
mult succes a antrenamentelor.

Dacă pînă la data cînd a fost 
organizată această tabără orașul 
Oradea cunoștea o prea mică ac
tivitate la înot a copiilor și junio
rilor, astăzi lucrurile se prezintă 
altfel. Zilnic vin la bazinul de 
înot tot mai mulți copii, dornici să 
învețe și să practice acest frumos 
sport.

La sfîirșitul fiecărei săptămîni de 
muncă, grupul tehnicienilor tabe
rei organizează întreceri de înot 
la care participă toți copiii din ta
bără. Cu aceste ocazii se fac con

antrenament săptămînal și că, în 
decursul unei singure ore, cei doi 
antrenori, irecînd de la lecția co
lectivă la cea individuală, trebuiau 
să se ocupe de fiecare copil în 
parte, să încerce să-l cunoască, să 
și-l apropie.

Timp de trei luni de zile s-a 
dus o muncă asiduă, punîndu-se 
un accent deosebit pe tehnica in
dividuală. Din cauza faptului că 
exercițiile nu erau totdeauna atră
gătoare, ba cîteodată erau chiar 
plicticoase, trebuia găsit un sti
mulent, care să le dea copiilor un 
nou imbold în muncă. Acest sti
mulent l-a constituit primul con
curs oficial, un concurs cu punctaj 
organizat de C.C.F.S.. dotat cu o 
cupă aparte pentru copii. Cu acea
stă ocazie, munca depusă în direc
ția ridicării masive de noi cadre 
și-a arătat pentru prima dată roa
dele. Fără a obține un loc prim la 
probele individuale de băieți, cu re
zultate mediocre la fete, Știința a 
cucerit locul I în clasamentul ge
neral datorită numai masei de co
pii care au participat la concurs. 
Această primă victorie, ca și între
cerea cu copiii de la celelalte co
lective, le-a dat copiilor noștri acea 
încredere, atît de necesară, în pro
priile lor forțe și a stimulat în mod 
cu totul deosebit dorința lor ds 
afirmare, care încetul cu încetul s-a 
transformat în pasiune pentru a- 
ceastă ramură sportivă.

Copiii începură să înțeleagă ros- 

troale amănunțite fiecărui copil in 
parte, urmărindu-Se progresul teh
nic și fizic înregistrat. Antrenorii 
sînt foarte aten-ți asupra felului 
cum înotătorii iau plecarea, cum 
înoată, cum lespiră în timpul îno
tului sau cum fac întoarcerile. 
După terminarea întrecerilor, ur
mează analiza activității depusă 
de fiecare în parte. în timpul săp- 
tămînii. Copiii care dau dovadă de 
mai multă sîrguință .în învățarea 
înotului sint evluențiați și dați ca 
exemplu pe întreaga tabără., Pînă 
acum s-au evidențiat în mod deo
sebit înotătoarele Elena Sasu, în 
etate de 16 ani, din colectivul 
sportiv Constructorul București, 
Astrid Gobel. de 15 ani, din co
lectivul Știința București, Maria 
Casovici. în etate de 14 ani, din 
Oradea și Emil Blajek, în etate de 
16 ani, de la Știința București. Se 
cere însă din partea înotătorilor și 
înotătoarelor din colectivele spor
tive bucureștene, mai multă seriozi
tate și disciplină, ceea ce le lipsește 
celor mai mulți dintre ei.

In fiecare săptămînă, elevii ta
berei de înot din Oradea fac ex
cursii rn împrejurimile orașului, 
merg la teatru, văd filme. Tot
odată, micii înotători își trec. nor
mele F.G.M.A., astfel. îneît la sfîr- 
șitul taberei fiecare va avea bucu
ria să capete frumoasa insignă.

TFOOOg ROIBU

tul muncii depuse, începură să-și 
dea seama că adversarul lor prin
cipal este acel instrument denu
mit cronometru, ale cărui ace nu 
se opresc decît la sosirea concu
rentului. Nu locul ocupat în con
curs, ci îmbunătățirea — chiar nu
mai cu zecimi de secundă — a ve
chiului record personal, acesta era 
scopul pe care-1 urmăream.

Odată cu venirea verii și cu ie
șirea în aer liber au survenit noi 
dificultăți. Neavînd-o bază proprie, 
antrenamentele Se făceau acum la 
lacul Floreasca, pe lățimi, unde 
o supraveghere a tehnicii era im
posibilă. Ăpa fiind însă foarte cal
dă, fetele și mai ales băieții stăteau 
ore întregi în apă. Aici, copiii din 
secția noastră au primit primele 
noțiuni in materie de po’o pe apă. 
Doi dintre sportivii mai vîrstnici 
din secție, Ulpian Bota și llie 
loan Radu, au ltJat asupra lor cile 
o grupă de 4—5 băieți, au primit 
o minge de polo și sarcina de a 
executa în mijlocul lacului jocuri 
întrerupte periodic de exerciții de 
mînuire a balonului. In felul acesta, 
mai în joacă, mai în serios, copiii 
au învățat să prindă o minge, s-o 
arunce, să înoate cu ea.

Rezultatele din primul an erau 
mulțumitoare, în special la fete, și 
toate concursurile care se organi
zau în Capitală erau pentru copii 
prilejuri binevenite de verificare și 
de măsurare a forțelor cu copiii din 
celelalte colective. O deplasare la 
Cluj, la care în lipsă de seniori au 
luat n-'te cițiva dintre copiii cei 
mai buni, a constituit un puternic 
stimulent din punct de vedere 
moral.

Din acest an, roadele muncii 
noastre au început să apară din ce 
în ce mai mult. Antrenamentele
secției de natație au crescut atît 
în intensitate cît și pe zile. In anul 
1953, secția noastră și-a început 
activitatea cu 120 de copii, băieți 
și fete. In acest an, toate întrece
rile de înot susținute de colectivul 
nostru cu alte colective sportive 
care au secții de natație de copii 
au fost cîștigate, de fiecare dată, 
cu multă autoritate. In momentul 
de față, colectivul sportiv Stiinta 
deține, din cele 12 recorduri R.P.R. 
la probele de copii, 4 recorduri 
R.P.R. la fete și 3 recorduri R.P.R. 
la băieți.

Despre progresul actual al sec
ției noastre de natație ne vorbesc 
destul de clar rezultatele deosebit 
de bune obținute anul acesta de o
serie de copii. Astfel, Astrid Gobel 
a parcurs 200 m. bras îp timpul de 
3:29,2, performantă ce constituie 
normă de clasificare pentru cate
goria I-a. Rezultate valoroase au 
mai obținut și Veronica Dodan (13 
ani) la 100 liber : 1:25,2, Constan
tin Marinescu, Covaci, Chirvăsuță 
și Blajek.

Muncind în felul acesta, avînd 
sprijinul permanent al consiliului 
sportiv regional Știința București, 
sînt sigur că voi reuși să dau pa
triei noastre dragi . înotători de 
înaltă valbare.

I9SIF ENACEANIJ 
antrenor de înot al colec
tivului Știința București

ln toată țara nenumărați copii învață să înoate. Se începe, ca în 
fotografia noastră, cu exercițiile de uscat, apoi se trece la antre
namentele din bazin.

Au fost desemnați 
ai asociației

Brăila 2 (prin telefon). - — Du
minică seara s-a desfășurat pe 
stadionul Locomotiva D.R.N.C. 
reuniunea finală a campionatului 
de box al asociației sportive Lo
comotiva. Această întrecere, care a 
durat nouă zile, s-a bucurat de o 
bună organizare, de o participare 
numeroasă (peste 100 meciuri), 
iar unele întilniri au fost deose
bit de atractive și îndîrjite. In to
tal, au avut loc 10 reuniuni, din
tre care opt s-au desfășurat la 
Brăila, iar celelalte la Galați și 
— respectiv — Macin. Pe-jte 20 
mii de spectatori au urmărit între
cerile, în cursul cărora s-au evi
dențiat o serie de tinere elemente, 
printre care: N. Dică (Ploești),
I. Bocianu (București), Șt. Rusa 
(Măcin) etc.

Primul meci a opus, în limitele 
categoriei aer, pe Al. Ouatu (Ga
lați) lui C. Anghel (Brăila). Vic
toria și titlul de campion pe aso
ciație i-au revenit lui C. Anghel.

In limitele cat. hîrtie s-au întîl- 
nit, -într-un meci foarte spectacu
los, G. Popa (Galați) și V. Dică 
(Ploești). Victoria a fost de partea 
pugilistului gălățean, după ce ad
versarul său, care a boxat foarte 
bine, a primit un avertisment.

Sandala Mcmet (Constanta) a 
fost declarat campion la cat. mi
nimă, fără adversar.

După o luntă foarte dîrză, Ion 
Zlătarii (Brăila) a dispus la punc
te de Virgil Filiuță (Galati)i me
ciul fiind viu aplaudat. Filiuță i-a 
dat o replică plină de curaj lui 
Zlătaru.

In cadrul cat. cocoș, tînărul I. 
Bocianu (București) a cucerit o 
frumoasă victorie, depășindu-1 la 
puncte pe I. Băcanu (Galați).

Pe marg’nea concursul® ciclist de duminică
Concursul de ciclism de dumi

nică după-amiază de pe velodro
mul Dinamo s-a desfășurat în 
condițiuni deosebit de proaste. 
Astfel, arbitrii cronometrori au în
registrat cu diferente destul de se
rioase timpurile, au fost de multe 
ori neatenți și nu opreau sau nu 
porneau la timp cronometrele. In 
lipsa crainicului obișnuit al reu
niunilor cicliste, această misiune 
a fost încredințată, în mod greșit, 
unui arbitru care nu-i cunoștea pe 
toți cicliștii și nici modul de des
fășurare a celor două probe care 
se disputau pentru prima oară. 
Din această cauză, el a făcut o 
serie de afirmații inexacte, a a- 
nunțat greșit rezultatele, creînd 
nemulțumiri în rindul spectatori
lor. In cursa de semifond, arbitrii 
care trebuiau să înregistreze tre
cerile la sprint au făcut aceasta 
cu scăpări, încurcînd de citeva ori 
ordinea trecerii la sprint. De ase
menea, arbitrul care trebuia să 
bată clopotul penlru a anunța 
pe alergători că următorul tur 
este de sprint pentru punctaj, a 
omis Ia unul din sprinturi să facă 
aceasta, astfel că punctajul Ia 
acel sprint a fost acordat ce
lor patru cicliști care se aflau 
din întimplare în capul plutonu
lui în acel moment, fără ca ei să 
fi luptat pentru acest lucru.

Aceste lipsuri grave trebuie să 
dea serios de gîndit tovarășilor 
din comisia orășenească de ci
clism, cît și tovarășilor din in
specția de ciclism, care au datoria 
să cerceteze cauza acestor lipsuri 
și să ia toate măsurile pentru ca

campionii de box 
Locomotiva

Bocianu s-a dovedit unul din cei 
mai valoroși pugiliști din cadrul 
acestui campionat.

Matei Godeanu (Craiova) a ter
minat învingător, cîștigînd titlul 
de campion la cat. pană, după ce 
adversarul său. D. Grădinara (Ga
lați), a fost descalificat.

La cat. semiușoară. Stan Bogoi 
(Brăila) l-a învins la puncte pe 
Marin Spătarii (Timișoara).

In limitele cat. ușoară, au în
crucișat mănușile St. itoafă (Cons
tanța) și D. Dascălu (Brăila). 
Itoafă a obținut victoria la puncie.

Susținînd întîlnirea cu Anghel 
Prunescu (Galați), în cadrul cate
goriei semimijlocie, Ion Vasilov 
(București) a terminat învingător 
la puncte. Boxerul bucureștean a 
fost superior tot timpul, reușind 
acțiuni foarte eficace.

La cat. mijlocie mică, a devenit 
campion pe asociație N. Legrade 
(Brăila). Arbitrul a oprit întîlni
rea sa cu N\ Tătaru (Galați) din 
cauza inferiorității acestuia.

ln limitele cat. mijlocie, 1. Bu
șea (Brăila) l-a învins prin aban
don pe Șt. Bușu (Măcin).

N. Bătrinu (Craiova) a cîștigat 
titlul de campion la cat. semigrea, 
dispunînd la puncte de Liviu Coc 
(Ploești), după un meci foarte 
îndîrjit.

La cat. grea, A. Dumitru și-a 
adjudecat victoria prin cnocaut în 
prima repriză, învinsul său fiind 
1. Dărăbuș (Galați).

Cea mai bună comportare în a- 
cest campionat a avut-o reprezen
tativa Brăilei, care a cucerit cele 
mai multe titluri de campioni.

VAL. STOIC 
corespondent

ele să. nu se mai repete.
Desfășurarea celor două probe 

noi — ștafeta și cursa australia
nă — a arătat că alergătorii no
ștri, deși nepregătiți îndeajuns 
pentru acest gen de alergări, au 
posibilitatea să obțină rezultate 
bune în viitor. Dacă alergătorii de 
la cursa australiană au nevoie de 
o rezistență deosebită (și antre
norii lor trebuie să-și îndrepte a- 
tentia în această direcție), la șta
fetă, alergătorii și antrenorii lor 
trebuie să pună un accent deose
bit pe tactică și pe obținerea u- 
nui sprint cît mai bun. Perechea 
Reinhardt—Dan Marin, clasată pe 
locul II, a pierdut primul loc nu
mai din cauza unei greșeli de tac
tică. Reinhardt, unul dintre sprin
terii noștri buni, l-a lăsat pe Dan 
Marin să conducă tocmai în turul 
de sprint, dar acesta, avînd posi
bilități mai reduse, a fost învins. 
In proba de semifond, s-a eviden
țiat din nou Baciu dc la C C.A, 
care a cîștigat foarte sigur.

O comportare meritorie au a- 
vut și V. Dobrescu (Constructo
rul), Tupa, Ciohodaru (C.C.A.), Șe- 
laru (Dinamo) și Poreceanu' (Re
colta).

Finala probei de viteză băieți a 
prilejuit o luptă foarte strinsă în
tre Navrea și Reinhardt. Ambii a- 
lergători au arătat o formă bună 
în reuniunea de duminică. In ge
neral însă, se remarcă faptul că 
viteziștii nu luptă destul pentru 
obținerea unor timpuri mai bune. 
Duminică, în afară de Navrea, 
care a realizat un timp bun; 12,5 
sec., nici un aii alergător n-a 
coborit sub 13 sec.



S-au reîntors canotorii de la campionatele mondiale
La începutul săptămînii trecute, 

sportivii noștri au primit o veste 
care le-a umplut inimile de bucu
rie. Departe de țară, intr-un orășel 
din Franța, Mircea Anastasescu — 
cunoscutul nostru caiacist — a a- 
dăugat o nouă verigă lanțului de 
succese de mare răsunet pe care 
le-a obținut în ultima vreme spor
tul nostru. După valoroasele rezul
tate obținute nu de mult la Roma 
de echipa noastră de gimnastică, 
Mircea Anastasescu a adus patriei 
un nou loc fruntaș în ierarhia spor
tivă mondială: locul al treilea la 
proba de caiac simplu viteză.

Asupra felului cum a realizat 
Mircea Anastasescu această exce
lentă performanță, nu cunoșteam 
decît foarte puține amănunte. A- 
ceasta pînă sîmbătă, cind, spre ora 
prînzului, un telefon ne-a vest't : 
„In jurul orei 14, sosesc la aero
portul Băneasa canotorii care au 
fost la Mațon..."

După puțin, mașina redacției 
noastre ne ducea la aerogara Bă
neasa, unde un grup de sportivi 
și reprezentanți ai C.C.F.S., făceau 
ultimele pregătiri pentru primirea 
celor care, peste puțin timp, aveau 
să coboare, zîmbitori, din avionul 
de Praga.

De-abiâ sosiți, cei șapte membri 
ai delegației noastre la campiona
tele mondiale de caiac-canoe sînt 
înconjurați de cei ce i-au așteptat 
și. firește, copleșiți cu tot felul de 
întrebări.

L-am „răpit" și noi, pentru eîte- 
va minute, pe Mircea Anastasescu.

„Sînt fericit — ne spune el — 
că am adus țării noastre un loc 
de cinste in finala probei de caiac 
simplu viteză. .-1 fost o întrecere 
deosebit de dificilă. Pînă la finală 
am mai avui de parcurs două 
curse de calificare..."

Și, încet-încet, Mircea Anasta
sescu începe să depene firul ispră
vii sale...

Aflăm că la proba de caiac sim
plu pe 500 metr', au participat 31 
de concurenți, din 24 de țări. Ei 
au fost împărțiți din capul locului 
în cinci serii de califica-e. - Mircea 
Anastasescu a concurat’în seria 
a Il-a, alături de belgianul Ver- 
bruge, cehoslovacul Cepceanski și 
finlandezul Huhtanieni. Concuren
tul romîn a condus tot timpul și a 
cîștigat seria cu un timp foarte 
bun, cel mai bun din calificări : 
2.00.2! Cei 18 concurenți rămași 
au fost din nou împărțiți în trei 
serii de cîte șase. Și în această 
serie (semifinală), Mircea Anasta
sescu a ieșit pe locul prim !

Pentru finală s-au calificat pri
mii trei clasați din cele trei serii, 
deci 9 concurenți, printre care și 
renumitul campion mondial și o- 
limpic, suedezul Friederiksson, cel 
care avea să cîștige și de astă 
dată titlul.

Finala probei de caiac simplu 
500 metri a fost cea mai tare cursă 
a■ campionatelor, prilejuind o în
trecere pasionantă. Dar, mai bine, 
să-i dăm cuvîntuț lui .Mircea:

„Mă îndreptam către start cu 
oarecare emoție... Căutam culoarul 
4, pe care aveam să merg, cind 
— privind puțin în stingă — am

Echipa de baschet „1
joaca astăzi la

Orașul Stalin (prin telefon). 
Astăzi, pe terenul Dinamo', se va 
desfășura întîlnirea internaționala 
de baschet dintre echipa din R P. 
Chineză „1 august" și selecționata 
Orașului Stalin.

Oaspeții au sosit în Orașul 
Stalin luni seara. Partida, care se 
va desfășura în nocturnă, trezește 
un puternic interes în rindul spor
tivilor.

Selecționata Orașului Stalin (an- 

constatat că vecinul meu de cu
loar era chiar suedezul Friederiks
son ! 11 cunoșteam bine, încă de 
acum doi ani, cind am concurat 
împreună la Olimpiada de la Hel
sinki. Atunci el a ieșit pe locul 
prim, eu pe locul 14... Dar, de a- 
tunci, au trecut doi ani 1 In dreap
ta mea, maghiarul Szigetti, iar lin
gă acesta germanul Meltenberger, 
concurent redutabil...

Se dă startul I Din plecare, Frie
deriksson a luat un mic avans, ca 
și Meltenberger. Eu am mers o 
bucată de parcurs cam pe același 
plan cu restul concurenților. Pe la 
jumătatea cursei, eram al șaselea, 
pe la 300 metri era," 01 cincilea. 
Intrasem in ultima sută de metri 
cind am mai întrecut un adversar I 
In fața mea se mai aflau acum 
numai Friederiksson, Meltenberger 
și Szigetti. Am început să „trag" 
cu îndoită dîrzenie. Dorința de a 
aduce țării un loc de frunte în a- 
ceastă mare întrecere sportivă mon
dială mă anima. puternic. L-am a- 
juns pe Szigetti, l-am întrecut, 
m-am apropiat și de concurentul 
german, dar... tocmai atunci se 
pleca fanionul de la sosire. Eram 
al treilea în campionatul lumii... 
Ah, de-ar fi fost traseul mai lung 
cu cîțiva metri!..."

Cititorii noștri cunosc rezultatul 
acestei probe. Multiplul campion 
mondial și olimpic Friederiksson a 
terminat primul cu 1.59.2, Melten
berger l-a urmat la o secundă și 
2 zecimi, iar Anastasescu s-a cla
sat al treilea, la 8 zecimi de se
cundă. De notat că, cu timpul din 
serii (2.00.2), Anastasescu ar fi 
fost al doilea ! In orice caz, per
formanța lui este un mare succes, 
mai ales dacă ținem seama că cei 
care l-au întrecut sînt canotori de 
valoare mondială, ocupanți ai pri
melor locuri in toate marile com
petiții de caiac din lume. Specia
liștii, ziarele, au găsit cuvinte din 
cele mai frumoase pentru compor
tarea tînărului reprezentant al țării 
noastre, care a fost o adevărată 
revelație. Stilul l<ui a fost apreciat 
în mod deosebit, ceea ce a făcut ca 
Mircea Anastasescu să fie'princi
palul obiectiv al aparatelor de fil
mat.

Mircea Anastasescu a mai făcut 
parte și din echipajul de caiac 4 
pe 1000 metri. La această probă, 
formația Budacec, Anastasescu, 
Andreescu, Neculce a avut o ser e 
de calificare foarte grea : cu R.P. 
Ungară , (care a devenit, de altfel, 
și campioană a probei respective), 
R. Cehoslovacă, Finlanda, Olanda, 
întrecerea a fost foarte vie și s-a 
încheiat cu o sosire strînsă. Echi
pajul R.P.R. a terminat pe locul 4, 
înamtea celui al Olandei, realizînd 
totodată, cel mai bun timp al no
stru pe această distanță : 3 mi
nute. 28 secunde.

De acum încolo, alături de An
gelica Rozeanu, de Iosif Sirbu, de 
lori Soter, de Elena Leuștean și 
alții vom cita și numele lui Mircea 
Anastasescu, ca unul dintre spor
tivii romîni, fruntaș printre sportivii 
lumii.

RADU URZICFANU

august“ (R. P. Chineză)
Orașul Stalin

trenor Gh. Roșu) va întrebuința 
următorul lot : Niculescu, Roșu. 
Răducariu, Mîzgăreanu, Stoian, 
Bota. Gh. Stinghe, V. Stinghe, 
Szabo, Simionescu, Furnică, Cion
tea, Gușan, Gruber.

Partida va fi arbitrată de C. Ar- 
mășescu (București) și /. Dumitru 
(Orașul Stalin).

A. ORBAN 
corespondent

UN SLAB ÎNCEPUT DE RETUR...
Mai este nevoie oare să spunem 

cu cită nerăbdare a fost așteptată 
reluarea campione .ului căicgoriei 
A la fotbal? Cil interes a provo
cat in rîndurile sutelor de mii de 
iubitori ai fotbalului de pe tot în
tinsul țării reînceperea întrecerii 
dintre cele mai bune echipe ale 
noastre? Firește că nu. Campiona
tul categoriei A la fotbal este cea 
mai populară competiție a țării și 
desfășurarea ei este urmărită mi 
numai de spectatorii din orașele 
care au echipe în cadrul ei, ci, in
direct (prin presă și radio), de 
alți zeci și zeci de mii 4e sportivi 
pe care-i interesează fotbalul și 
care doresc să fie la curent cu 
succesele fotbaliștilor fruntași.

Prima etapă a returului campio
natului categoriei A a fost însă 
departe de ceea ce așteptau ma
sele de sportivi.- Cu excepția în- 
tîlnirii de la Tg. Mureș, jocurile 
au fost la un nivel total necores
punzător. inadmisibil chiar pentru 
o reîncepere de competiție. In loc 
ca returul să .însemne o continua
re progresivă a turului, el se ara
tă acum, dimpotrivă, ca un regres. 
Faptul acesta dovedește că echi
pele noastre nu s-au pregătit cum 
trebuie în perioada de întrerupere, 
că nu au folosit zilele de pauză 
pentru a lichidă lipsurile manifes
tate în tur, pentru a-și perfecționa 
jocul.

Cauzele trebuie căutate în: ZZp- 
sa de interes manifestată de con
ducerile echipelor in perioada în 
care acestea nu joacă, in ezitările 
antrenorilor noștri de a lua măsu
rile cuvenite unei bune desfășurări 
a muncii de instruire și, mai ales, 
în lipsa de conștiinciozitate cu 
care se pregătesc jucătorii.

Lipsa de interes a conducerilor 
de colective și secții cu echipe în 
campionatul categoriei A se ma
nifestă prin aceea că, atunci cind 
formațiile sînt în plină perioadă 
competițională. toată lumea se 
preocupă — de multe ori chiar în

După jocul Dynamo Praga - C. C. A.,.
Bucureștenii nu mai văzuseră 

de o bună bucată de vreme o e- 
chipă de colectiv cehoslovacă. Ei 
au avut acest prilej duminică 
după masă, cînd, pe stadionul „23 
August", au văzut „la lucru" e- 
chipa Dynama-Praga. La cele 
spuse în cronica meciului asupra 
calităților și pregătirii oaspeților 
noștri nu mai sînt multe de adău
gat. Este interesant însă de știut 
că în echipa cehoslovacă figurează, 
în afara fotbaliștilor de la Dynamo 
Praga, doi jucători ,tot ai asocia
ției Dynamo, dar care joacă în a 
doua categorie: Muzikar, mijloca
șul dreapta, și Svoboda, interul 
dreapta. Primul face parte din e- 
chipa Dynamo Budejovice, iar al 
doilea joacă la Dynamo Karlovi- 
vary. Ei au arătat în jocurile de 
campionat o bună pregătire și ca
lități de excelenți tehnicieni. Pen
tru aceste motive au fost selecțio
nați în lotul care a făcut depla
sarea în țara noastră. Atît în par
tida de la Arad, cît și în cea din 
Capitală, amîndoi au dat satisfac
ție, fapt care îi indică pentru viitor

...ȘI ÎNAINTEA ÎNTÎLNIR1I DINTRE SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ

Mulți dintre cei oare au fost 
duminică pe stadionul „23 Au
gust" se vor revedea mîine, dar 
de data aceasta pe stadionul Re
publicii, pentru a asista la o nouă 
întîlnire a fotbaliștilor cehoslovaci. 
Dynamo Praga va întilni o selec
ționată divizionară. Joc frumos in 
perspectivă, fiindcă avem dreptul 
să sperăm într-o comportare îm
bunătățită a fotbaliștilor noștri.

Dynamo Praga va juca, fără în
doială, cu toată ardoarea, pentru 
a confirma rezultatele valoroase 
obținute în primele două partide 
susținute la noi. Oaspeții vor in
tra pe teren în formația utilizată 
la Arad și la București.

Selecționata divizionară va fi al
cătuită din următorul lot: Voi
nescu, Zavoda II, Apolzan. For
mați. Căl'no:u, Serfozo. Călin. Ma

Turneul echipelor maghiare Dorogi Banyasz și Tatabanya
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

vom avea noi jocuri internaționale 
de fotbal. Cu ocazia „Zilei Mine
rului" vom primi vizita a două 
echipe maghiare: Dorogi Banyasz 
din categoria A și Tatabanya din 
categoria B. 

mod exagerat — de condițiile • în 
care se pregătesc jucătorii,, pentru 
ca, în momentul cind intervin pau
ze în activitate, grija și, mai ales, 
controlul asupra muncii de instrui
re să scadă brusc, să se transfor
me intr-un dezinteres dăunător. 

,Așa se face că unele echipe din 
campionatul categoriei A nu au 
efectuat ședințe serioase de pre
gătire, mulți dintre jucători lipsind 
cu regularitate de la antrenamen
te (cazul echipelor Metalul Hune
doara, Minerul Petroșani). Condu
cerile colectivelor și ale secțiilor ar 
fi trebuit să intervină — întărind 
autoritatea, antrenorilor — și să 
ia măsuri împotriva jucătorilor ne
disciplinați, neconștiincioși. Altfel 
ar merge lucrurile dacă, așa cum 
am accentuat în repetate rînduri, 
activiștii noștri ar fi preocupați 
efectiv de progresul echipelor pe 
care le conduc și nu de rezultate 
de moment și dacă ei nu ar da do
vadă cînd de interes și grijă exa
gerată față de echipe (mat ales 
după victorii), cînd de neglijență 
totală față de jucători și antre
nori (mai ales după înfrîngeri sau 
în perioadele de întrerupere).

Ezitările antrenorilor in luarea 
măsurilor ce se impun, atit față de 
lipsurile în pregătire, cit și. față 
de abaterile disciplinare fac ca ni
velul echipelor noastre să rămînă 
încă scăzut, să asistăm la jocuri 
de foarte slabă valoare. Mulți din
tre conducătorii tehnici ăi echipe
lor noastre trec cu vederea insu
ficiențele fizice, tehnice și tactice 
ale jucătorilor, precum și compor
tarea lor în afara terenului de 
teama de' a nu-i „pierde" din for
mație, frica de a nu avea insuc
cese. Aspectul acesta al problemei 
este determinat însă și de atitudi
nea unor conduceri de colective (de 
exemplu Metalul Hunedoara și 
Flacăra Ploești), care au o ati
tudine necorespunzătoare față de 
antrenori, nesprijinindu-i în mi
siunea lor, ba chiar subminîn- 

ca jucători de prima categorie. A- 
precierea este cu atît mai valabilă 
pentru Muzikar, care a jucat ală
turi de mijlocașul naționalei ceho
slovace, Ipser, și față de care nu 
a fost cu nimic mai prejos.

Dintre ceilalți 9 jucători ceho
slovaci care au evoluat pe stadi
onul „23 August", o impresie bună 
au lăsat, de asemenea. Urban, 
care, pe lîngă faptul că a înscris 
toate cele 3 goluri ale echipei, s-a 
arătat a fi și un bun creator. Bun 
plasament și intervenții sigure au 
avut cei doi fundași Kocourek șj 
Stadler, care folosesc mult echipei 
prin rutina și calmul lor.

Dar, să vedem și părerea oaspe
ților noștri asupra înitîlnlrii cu e- 
chipa C.C.A. Și, firește, vom da 
mai întîi cuvin tul antrenorului e- 
chipei Dynamo, HOLECEK’ ..Echi
pa noastră s-a pregătit intens in 
vederea turneului din R.P.R. Față 
de greșelile din meciul de la A- 
rad. am. stabilit ca in jocul de la 
București să jucăm numai pe jos. 
Ne-au reușit în mare măsură cele 
ce ne-am propus, datorită jocului 
bun făcut de mijlocașii Ipser și

ȘI DYNAMO PRAGA
rian, Ozon, Petschowski, Suru, 
Szokb, Băcuț I, Băcuț II, Onisie, 
Bone, Vaczi, Olaru, Urcan și Pa- 
raschiva.

! Programul jocurilor de mîine 
( de pe stadionul Republicii este
| următorul : ;î Ora 15.45: Voința București j — Selecționata taberei de ju- ' l niori de la Bistrița.
| Ora 17.30: Selecționata divi- ' 
| zionard — Dynamo Praga.

In deschidere, voni avea prilejul 
să urmărim o întrecere intre tinerii 
fotbaliști. Se vor întilni echipele 
Voința București și selecționata 
taberei de juniori de la Bistrița. 
In afara jucătorilor de 'a Voința, 
care au marcat un frumos progres 
în ultimele întîlnîri, va fi intere

Dorogi Banyasz va juca dumi
nică 8 august la Petroșani, iar 
Tatabanya în aceeași zi cu Me 
talul, la Baia Mare.

Echipele maghiare vor mai sus
ține apoi cîtc un joc. La LI au

I du-le autoritatea. In privința ac- 
I tivității antrenorilor, ca urmare 

directă a modului cum s-au compor
tat echipele noastre în prima etapă 
a returului, credem că este cazul 
să se cerceteze de către colegiul 
central de antrenori felul în care 
a fost efectuată pregătirea în pe
rioada de întrerupere, fiindcă în 
jocurile de duminică cele mai mul
te echipe au manifestat o insufi
cientă pregătire fizică (pe lingă 
lipsurile tehnice), unele părîud 
chiar obosite.

In sfîrșit, jucătorii au arătat că 
nu sînt ia înălțimea misiunii lor. 
S-a manifestat, mai ales în parti
dele de la București și Cîmpia 
Turzii, o lipsă de interes față de 
întrecere, față de apărarea culo
rilor colectivului. Mulți dintre fot
baliștii noștri au ajuns blazați, 
plictisiți, convinși că nu mai au 
nimic de învățat, că nu mai tre
buie să asculte pe nimeni. Este 
o atitudine complet greșită care 
determină nu numai coborîrea va
lorii fotbalului, dar îi pune pe 
fotbaliștii noștri fruntași într-o lu
mină urîtă, îi coboară în ochii ze
cilor de mir de iubitori ai fotbalu
lui, care au pentru ei considerație 
și stimă. Mulți dintre fotbaliști nu 
duc o viață sportivă. Rodeanu si 
Guriță (Locomotiva Timișoara), 
de pildă, nu au făcut o pregătire 

. conștiincioasă pentru retur și au 
dus și o viață nesportivă.

Toate acestea își arată efectul 
în jocurile slabe cu care au reînce
put campionatul. Trebuie făcute 
acum eforturi serioase pentru re
venirea la un nivel Corespunzător 
primului campionat al țării, pentru 
îmbunătățirea pregătirii jucători
lor noștri, pe care-i așteaptă, pe 
lîngă întîilnirile grele din între
cerile interne și întîlnirî interna
ționale cu echipe puternice, în care 
prestigiul fotbalului nostru trebuie 
nu numai menținut ci și întărit.

Muzikar". Ne-a interesat părerea 
antrenorului cehoslovac asupra jo
cului echipei C.C.A. Asupra aces
tui punct, el ne-a spus: „Firește, 
fotbaliștii romîni pot mult mai 
mult decît au arătat duminică. Din 
punct de vedere al principiilor de 
joc, echipa C.C.A. a jucat asemă
nător nouă. Pasele nu au fost 
precise și, mai ales, nu s-a știut 
a se fructifica pasele lui Petschow- 
ski. Aceasta a făcut ca jocul de 
ansamblu să sufere. Voinescu, 
care mi s-a părut nervos, este par
țial vinovat la primele 2 goluri. 
Nu vreau să închei declarația mea 
înainte de a sublinia valoarea 
bună a arbitrajului și obiectivitatea 
publicului, care a apreciat și a- 
plaudat fazele frumoase pe care 
le-am reușit".

HAMPEJS, stoperul lui Dynamo, 
a declarat următoarele: „Echipa 
noastră a căutat să joace cit mai 
bine, pentru a reprezenta cu cinste 
fotbalul cehoslovac. La rîndul nos
tru, vom căuta să primim la Pra
ga cit mai bine pe fotbaliștii ro
mîni, care ne-au făcut o primire 
atît de călduroasă".

sant să vedem pe unii dintre cel 
mai talemtați juniori ai noștri cave 
au urmat un program special de 
pregătire în luna iulie. Selecțio
nata taberei de la Bistrița își va 
forma echipa din următorul lot: 
Kaiser (Progresul Bistrița), Iones- 
cu (Știința Timișoara), Constanți- 
nescu (Dinamo 18 București). 
Graf (Flacăra Mediaș), V. Dâră- 
ban (Locomotiva Timișoara), Mu- 
reșan (Metalul Steagul roșu Orașul 
Stalin), Bikosy (F'acăra Mediaș). 
Mateianu (Flacăra Boldești), KjMn 
(Locomotiva Timișoara), Ieney (FL 
roșie Arad), Siklay (Locomotiva 
Timișoara), Ursu (Știința Timi
șoara), Petenghi (Progresul Bucu
rești), Drai (Locomotiva București), 
A. Ne am fu (Avîntul Toplița). An
trenori: E. Stepan. C. Teașcâ șt
C. Ghica.

gust Dorogi Banyasz va întîlni 
Minerul, la Lupeni, iar Ta’abunua 
pe Voința, la București.
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DE CE NU ȘI IN CAPITALA?
In actuala perioadă competiționa- 

lă motocicliștii bucureșteni nu au 
avut prilejul să se întreacă în ora
șul lor decît în cadrul a două aler
gări de viteză pe circuit : proba a 
I(-a și a IlI-a a campionatului re
publican.

Or, în vederea acestor două com
petiții importante — probe de cam
pionat — nici un colectiv sportiv 
din Capitală și nici comisia orășe
nească de auto-moto nu s-au îngri
jit să organizeze concursuri pregă
titoare pentru alergătorii bucu
reșteni. Cu toată comoditatea și 
lipsa lor de interes, colectivele spor
tive presate de alergători, au ajuns 
totuși la o soluție pentru împăca
rea lucrurilor și anume aceea de 
a-și trimite motocicliștii în provin
cie pentru a participa la concursu
rile organizate de colectivele spor
tive mai harnice din diferite orașe. 
Așa s-a făcut că pretutindeni în 
țară, unde se organiza vreo între
cere motociclistă de viteză pe cir
cuit. la startul probelor erau pre- 
zenți și a’ergătorii bucureșteni.

Despre unele acțiuni nepermise 
in sportul luptelor

Ce este permis și ce nu este 
permis în sportul luptelor? >De 
fapt, regulamentul acestei discipli
ne sportive răspunde întrebării pe 
foarte multe pagini și în foarte 
multe articole. De aceea, în rîn- 
durile de mai jos nu vom co
menta regulamentul. — în general 
— ci ne vom ocupa — mai ales — 
de acele apucături pe care a- 
ceastă „carte de căpătîi" a ori
cărui luptător le socotește ca r.e- 
pertnise și — bineînțeles — le 
sancționează. Art. 14 din regula
mentul internațional și 34 din cel 
național atrag atenția asupra lor, 
iar cu cîte un articol mai departe 
sînt specificate și sancțiunile.

Printre cele mai întîlnite acțiuni 
prinderea și 

Această situa- 
ales în lupta 
fiind întrebu- 
care se apără

nepermise figurează 
răsucirea degetelor, 
ție o întîinim mai 
la parter, acțiunea 
ințată de luptătorul 
și care. în mod neregulamentar, 
încearcă să respingă atacul ad
versarului, îndoindu-i degetele. De 
obicei, acțiunea este greu sezisa- 
bită, cel care se apără fiind cul
cat pe saltea, iar mîinile celor 
doi luptători sînt prinse sub a- 
cesta. Este permisă însă numai a- 
pucar,a palmelor adversarului la 
metacarpului) de la 
in lupta la parter, 
luptători obișnuiesc, 
se află deasupra

mijloc. Tot 
, unii dintre 

atunci cînd 
și atacă, să

prindă brațul adversarului mai 
jos de cot și să-l răsucească Ia 
spate, într-o poziție ce depășește 
unghiul drept. Este o apucare in
terzisă și arbitrii sînt datori să 
oprească acțiunea îndată ce au 
văzut felul apucării.

Astfel vor fi evitate chiar unele
accidente (fracturi, etc.)

Corect, brațul trebuie prins de 
sus, aproape de subțioară și ante
brațul adus spre spate într-un 
unghi ce nu depășește 90 grade 
și fără a-1 expune la vreo pre
siune.

De obicei, arbitrii noștri urmă
resc cu atenție în timpul luptei 
numai acțiunile desfășurate pe 
partea superioară a corpului și 

nu dau atenție acțiunii picioarelor. 
După cum se știe, în lupta cla
sică, picioarele au un rol pasiv, 
utilizarea lor fiind sancționată. Cu 
toate acestea, unii dintre luptă
tori, în mod conștient sau incon
știent, folosesc picioarele. De pil
dă, la finalele campionatului re
publican pentru juniori, cîțiva 
dintre tinerii luptători au pus pie
dică adversarului fără să vrea. 
deoarece nu cunosc bine utiliza
rea piciorului de atac. In acest 
caz. arbitrii vor atrage atenția 
celui în culpă, fără a-1 sancționa 
și bineînțeles nu vor acorda tuș, 
dacă unul dintre luptători l-a obți
nut prin procedeul de mai sus. 
Alți luptători însă pun frecvent 
piedică, fie că atacă, fie — mai 
ales — că se apără. In acest ul
tim caz, este suticient ca cel care 
este ridicat de către adversar, 
într-un salt prin centurare, să a- 
pese cu vîrful piciorului piciorul 
luptătorului în atac, pentru ca a- 
tacantul să cadă pe spate. De aci 
rezultă că arbitrii trebuie să fie 
foarte atenți la acțiunea picioare
lor și să sancționeze sever piedi
cile. Mai greu de sezisat sînt pie
dicile făcute prin călcarea ramei
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Campionatul de viteză pe circuit 
s-a încheiat. Colectivele sportive din 
capitală socotesc că și-a.i făcut da
toria și, probabil, activiștii consi
liilor colectivelor sportive bucure- 
ștene își string acum mîinile, feli- 
citîndu-se pentru succesele dobîndite 
de motocicliștii lot.

Lipsa de activitate de pînă acum
— în ce privește sportul cu motor
— continuă să se manifeste în ca
pitală din ce în ce mai vizibil. 
Și aceasta, în ciuda faptului că a- 
lergătorii’ vor să participe și mai 
departe în întreceri 1

Aflîod că la Oradea se va desfă
șura o importantă cursă organizată 
de asocațiia Voința, motocicliștii 
bucureșteni și-eu îmbarcat dm nou 
mașinile în vagoane și duminică 
i-iam găsit part c'ipînd în acest oraș 
la alergările de viteză pe circuit.

Pînă cînd sportivii motocicliști 
din capitală vor fi obligati să facă 
deplasări atît de costisitoare în 
dorința lor firească de a-și ridica 
continuu măiestria sportivă ?

g. st.

ghetei sau pantofului. Foarte ușor 
de sezisat sînt piedicile făcute cu 
mina, mai ales cînd unul dintre 
luptători își ridică adversarul 
prin rebur (centură inversată).

Picioarele sînt întrebuințate în 
mod nepermis 'de unii dintre 
luptătorii noștri, mai ales la exe
cutarea reburului. Aceștia utili
zează piciorul ca o pîrghie și-și 
ridică adversarul cu ajutorul ac
tiv al piciorului. Este permisă 
însă tragerea adversarului spre in 
sus pe genunchi, atunci cînd și 
mina se sprijină pe picior, și 
cînd piciorul de atac rămînc tot 
timpul în aceeași poziție. In a- 
ceste cazuri, arbitrii trebuie să fie 
foarte atenți pentru a ști cînd să 
oprească sau să lase liberă ac
țiunea.

Am amintit mai sus de rebur. 
Aceasta este nu numai o acțiune 
spectaculoasă, dar chiar și foarte 
eficace. Ea poate deveni insă pe
riculoasă, atunci cînd luptătorul 
în atac își ridică adversarul, și 
stînd în picioare, îl aduce pe a- 
cesta cu capul în jos, și cu pi
cioarele depășind capul atacantu
lui, și cînd, din această poziție, 
îi dă drumul vertical sau îl a- 
runcă cu capul pe saltea. Un ase
menea caz s-a întîmplat la Plo- 
ești, cu ocazia finalelor campiona
tului republican pentru juniori, 
dar, din fericire, nu s-a întîmplat 
nimic grav. Vina în executarea 
completă a acțiunii neregulamen
tare o poartă arbitrul de centru 
al întîlnirii respective (V. Con- 
stantinescu). Acțiunea trebuie exe
cutată în faza finală din lateral, 
fie prin cosire, fie prin aplicarea 
genunchiului atacatorului pe sal
tea, mai înainte ca partea supe
rioară a celui atacat să atingă 
salteaua.

In campionatul juniorilor au fost 
utilizate foarte des acțiunile prin 
simplu și dublu nelson (prinderea 
capului, prin spate cu unul sau 
ambele brațe). Acțiunile de acest 
fel sînt insă mai puțin utilizate 
de seniori, deși eficacitatea lor 
este de netăgăduit. Ca și reburul 
însă,, această acțiune trebuie exe
cutată corect, in sensul că prinde
rea capului trebuie făcută din la
teral (atacantul trebuind să stea 
paralel cu cel atacat), iar presiu
nea făcută tot lateral și în așa fel 
ca celui atacat să i se dea posi
bilitatea de a urma direcția pre
siunii și a nu fi împiedicat prin 
acțiunea genunchiului, a coapsei, 
etc. Arbitrii sînt obligați să o- 
prească de îndată acțiunea dacă 
constată cea mai mică neregulari- 
tate, deoarece executarea inco
rectă a acestei acțiuni poate cau
za, de asemenea, accidente.

In afara acțiunilor neregulainen- 
tare de care am amintit mai sus 
și care sint din cele mai frecvente, 
mai există și altele ca. de pildă, 
lupta cu capul înainte, acoperirea 
gurii, apucarea și tragerea de păr, 
presiunea asupra gîtuluî pentru a 
produce sufocarea, acțiuni sub 
centură, etc.

Sancționarea lor de către arbitri 
va duce în mod firesc la o îm
bunătățire a nivelului sportului 
luptelor. In cadru! orelor de pro
gram, antrenorii vor trebui să in
siste asupra învățării „pe din a- 
fară" a regulamentului și, bineîn
țeles, la eliminarea tuturor de

prinderilor greșite.

In atenția instructorilor sportivi de la sate
Să asgurăm reușita demonstrației de gimnastxă 

din cadrul programului cultural sportiv pentru 23 August
Ne mai despart puține sâptâmini 

de ziua în care poporul nostru 
muncitor va sărbători cea de a 
10-a aniversare a eliberării patriei 
noastre de sub jugul hitlerist, de 
către glorioasele Armate Sovietice. 
Apropierea acestei mărețe sărbă
tori însuflețește pe oamenii muncii 
de la orașe și sate în străduințele 
lor de a da produse mai multe și 
de bună calitate, de a obține o re
coltă bogată de pe pămîntul pe 
care l-au lucrat cu multă hărni
cie.

Dar oamenii muncii se pregătesc 
să întîmpine ziua de 23 August nu 
numai cu succese în producție, ci 
și cu frumoase realizări pe tărîm 
cultural-snortiv. Nu-i colțișor pe 
pămîntul patriei noastre, unde să 
nu se pregătească sărbătoarea care 
va avea loc în ziua cinstirii a 10 
ani de la eliberarea poporului nos
tru. La această sărbătoare trebuie 
să contribuie și sportivii, prin or
ganizarea de demonstrații sportive 
și de gimnastică. Tineretul nostru 
de la sate va folosi acest prilej 
ca să-și arate puterea și dibăcia, 
pregătirea sportivă la care a ajuns 
în acești 10 ani în care a avut 
condiții din ce în ce măi bune.

In rîndurile care urmează, vom 
da instructorilor sportivi de la 
sate unele îndrumări folositoare 
pentru organizarea demonstrației 
de gimnastică. Este știut faptul 
că o reușită demonstrație de gim
nastică are un puternic rol propa
gandistic și mobilizator. Ca să 
reușească pe deplin, demonstrația 
trebuie însă pregătită din timp și 
cu multă grijă. Instructorul, sau 
ce! ce va conduce demonstrația de 
gimnastică, trebuie să cunoască 
din vreme locul unde se va face 
demonstrația, să stabilească di
mensiunile locului ce va fi folosit, 
să găsească forme interesante pen
tru intrarea și ieșirea coloanei de 
sportivi de pe teren sau scenă.

Avînd în vedere că această de
monstrație va avea loc intr-un ca
dru sărbătoresc de o deosebită im
portanță, este bine să folosim spor
tivii cei mai pregătiți sau să-i pre
gătim pe sportivii aleși cu toată 
grija, astfel ca ei să poată exe
cuta exerciții mai grele, care vor 
trezi un interes mai mare printre 
spectatori.

Se pot introduce in program 
exerciții de gimnastică tip învio
rare din cadrul normelor G.M.A. 
Ori cit de simple ar fi exercițiile, 
ele pot produce un efect mare

FINALA ASOCIAȚIEI VOINȚA LA NATAȚIE
In zilele de. 30—31 iulie și 1 au

gust s-au desfășurat la ștrandul 
Progresul din Sibiu, finalele aso
ciației Voința la înot. Au partici
pat 104 concurenți, dintre care 82 
băieți și 22 fete, reprezentînd 12 
orașe. In general, rezultatele au 
fost sub așteptări, fiind influențate, 
în mare măsură, de vremea nefa
vorabilă. Dintre rezultatele cele 
mai bune remarcăm performanțele 
obținute de înotătoarele Petrica

• BOX—Reuniunea de box orga
nizată de colectivul sportiv Flamu
ra roșie A. P. va continua astă- 
seară la Centrul de antrenament 
nr. 2 (fost Doherti), cu începere 
de la ora 19,30. In cadrul întîlni- 
rilor, vor evolua, printre alții, Gh. 
Zamfirescu, M. Purdă, I. Schwartz, 
J. Priffer, etc.

• GIMNASTICA. — în cinstea 
zilei de 23 August colectivul spor
tiv Flamura roșie comerț-alwnen- 
tar, organizează un concurs de 
gimnastică G.M.A. gr. I și II. 
La*  acest concurs pot participa toți 
aspiranții din București. Concursul 
va avea loc în ziua de 4 august 
a. c., ora 17,30, în sala de gim
nastică a asociației Flamura roșie 
din strada Doina Nr. 5 (Feren
tari), tramvaiele 7, 8 și 15.

• FOTBAL. Miine după-atmiază, 
cu începere de la ora 17.30, va 
avea loc pe stadionul „8 Mai" Lo
comotiva P.C.A. din Constanța, în- 
tilnirea amicală de fotbal dintre 
echipele asociației sur do m urilor 

dacă sînt executate fără greșeală 
și prezentate în chip atrăgător. 
Este bine să orînduim exercițiile 
în așa fel încit să ținem mereu 
treaz interesul spectatorilor. A- 
ceasta se obține prin alternarea 
exercițiilor de masă (cu grupe 
mari) cu cele individuale sau în 
grupe mici, ori prin alternarea 
grupelor de bărbați, care vor exe
cuta exercițiile într-un ritm mai 
viu, mai dinamic, cu grupele de 
fete care vor executa exercițiile mai 
încet, într-un ritm mai lent. De 
asemenea, este bine să lăsăm 
exercițiile mai grele spre sfîrșitul 
demonstrației, Dentru că ele cer

b măiestrie mai înaltă și, deci, au 
un efect mai mare asupra privi
torilor.

Dacă există în sat și aparate de 
gimnastică (paralele, capră, etc.) 
programul demonstrației poate fi 
mult îmbogățit. In acest caz, 
schema programului poate avea 
următorul aspect : 1. Exerciții
G.M.A.  tip înviorare (grupa de 
bărbați); 2. Exerciții libere (alcă
tuite de instructori) ale grupei de 
femei; 3. Exerciții la aparate (gru
pa de bărbați sau cea de femei); 
4. Piramide (pentru acestea pre
zentăm aci două modele dintre 
care unul fără aparate și unul în 
care se folosește o capră); 5. 
Exerciții libere individuale (cîte 
1—2 bărbați sau femei); 6. Pira
midă cu toți sportivii (bărbați și 
femei).

I

Mârdan (Craiova), Roti Maier (Ti
mișoara), Cristina Esigman (Si
ghișoara) și Hella Lobel (Bucu
rești). La băieți s-au evidențiat în 
mod deosebit C. Ciorbă (Bucu
rești), Alexandru Schmaltzer (Bu
curești), Alexandru Csiki (Cluj), R. 
Botz (Timișoara), Leopold Bern
stein (Timișoara).

M. VLADOIANU 
corespondent

din R.P.R. filiala București și se
lecționata de tineret a Constanței.

— Duminică 8 august se dispută 
a treia etapă a Cupei Orașelor (se
niori), Una din cele opt întîlniri și 
anume Baia Mare — Oradea, se 
va desfășura sîmbătă Ia Baia Mare.

— Jucînd în meci amical cu 
echipa „Progresul din Pucioasa. 
Dinamo București a obținut vic
toria cu scorul de 4-1 (4-1). Go
lurile au fost înscrise de Ozon 
(2) și Suru (2). Pentru Progresul 
a marcat M. Păduraru.

— Pe terenul Progresul I.T.B. 
din Capitală va avea loc azi la 
ora 17,30 un meci amical între 
reprezentativa de tineret a Capi
talei, care va întîlm duminică în 
cadrul „Cupei Orașelor" reprezen
tativa Orașului Stalin, și echipa 
Progresul I.T.B, fruntașa seriei a 
IV-a a campionatului orașului 
București.

I. DUMITRESCU 
s» respondent

Trebuie să avem grijă de felul 
cum plasăm pe sportivi față de 
spectatori. Astfel, la exercițiile cu 
grupe numeroase vom da o mare 
atenție alinierii în adîncime și co
ordonării mișcărilor. Dacă avem 
in program și exerciții la aparate, 
e de dorit ca gimnaștii să le exe
cute stînd în profil (adică specta
torul să-l vadă pe sportiv dintr-o 
parte și nu din față).

Echipamentul sportivilor trebuie 
să fie uniform, ajustat pe corp 
(dacă e larg face o impresie urîtă) 
astfel ca să scoată în evidență 
precizia mișcărilor executate.

Oricît de bine ar stăpîni spor
tivii exercițiile, este bine ca înainte 
de serbare să se facă una sau 
două repetiții pe locul unde se va 
desfășura demonstrația. Acest lu
cru ajută mult la formarea unei 
mai mari precizii a mișcărilor și 
îmbunătățește, deci, calitatea de
monstrației. Un ultim sfat: să nu 
neglijăm intrarea și ieșirea sporti
vilor de pe teren sau scenă. In
trarea, desfacerea șirurilor, apoi 
încolonarea și plecarea trebuie să 
se facă în mod organizat, cu pre
cizie, așa incit să lase o bună im
presie spectatorilor.

Ținînd seama de aceste îndru
mări, instructorii sportivi de la 
sate vor face ca demonstrația de 
gimnastică să constituie unul din 
cele mai frumoase puncte din pro
gramul manifestațiilor culturale 
sportive organizate în sat, cu pri
lejul zilei de 23 August.

Bibliografie: „Gimnastica", sub 
redacția generală a docentului A. 
T. Brîkin. Editura C.F.S., pag. 
208—216; „Gimnastica” (pentru 
sate) de A. T. Brîkin, Editura 
C.F.S., pag. 107—112 ; „Festivități 
de cultură fizică", de M. Segal. 
Editura C.F.S., pag. 173—177.

^^onosport
DESPRE MECIURILE CONCUR
SULUI Nr. 18 (ETAPA 8 AU

GUST)
I. Minerul Petroșani — Dorogyi 

rBanyasz. — Ambele echipe joacă
in categoria A. La sfîrșitul turului 
Minerul Petroșani a ocupat locul 
10 cu 12 puncte, iar Dorogyi Ba- 
nyasz locul 14 cu 5' puncte.

II. Metalul Baia Mare — Tata- 
banyai Banyasz. — Ambele echipe 
fac parte din categoria B și ocupă 
locuri fruntașe. Astfel, Metilul 
Baia Mare ocupă locul III cu 14 
puncte, iar Tatabanyai Banyasz lo
cul III cu 26 puncte.

III. Locomotiva Timișoara — Di
namo București. — Rezultate din 
ultimii ani: 1950: 7-4, 1-3; 1951: 
0-0, 0-1; 1952: 2-1, 2-3; 1953:
0-0, 1-1; 1954: 1-1 (tur).

IV. Fiamura roșie U.T.A. — Fla
căra Ploești.

V. Știința Cluj — Știința Timi
șoara. — In ultimii «mi cele două 
echipe au terminat de patru ori la 
egalitate și de doua ori și-au îm
părțit victoriile în deplasare.

VI. Progresul Oradea — Dina
mo Orașul Stalin. — Rezultate din 
ultimii ani-: 1951: 2-2, 0-0; 1952: 
4-0, 1-1; 1953: 2-2, 1-1; 1954: 0-0 
(la Orașul Stalin).

VII. Metalul Hunedoara —. Me
talul Cîmpia Turzi'

VIII. C.C.A. — Locomotiva Tg. 
Mureș. — Un bilanț al întîlniriior 
din ultimii ani este favorabil echi
pei campioane.

Meciurile LX Reșița — Timi
șoara, X Tg. Mureș — Cluj, XI 
Iași — Bîrlad, XII Ploești —• Con
stanța, B. Orașul Stalin — Bucu
rești, C. Arad — Craiova și D. 
Galați —Bacău se disputa în ca
drul „Cupei Orașelor”. Primat 
nipci de rezervă A. Voința — Se
lecționata taberei de juniori, va fi 
scos din program deoarece se dis
pută țgîiae.



tembrii clubului de vele al asoci ației sportive Lokomotiv din Kiev, au ieșit la plimbare, cu yolele.

Reprezentativele de atletism ale R. P. Ungare

Pe malisrile Ni^roltii
Articol scris pentru ziairui „Sportul popular**

Niprul ! Marele fluviu ucrainean ! 
Jti incintă privirile apele lui, malu
rile sale. Cu multă dragoste a cîn- 
tat Niprul marele cobzar Taras Sev- 
cenko.

De veacuri slujește Niprul poporul 
ucrainian. Dar niciodată cu atîta 
sper ca acum, cinci poporul însuși 
e stăpînul vieții sale, e stăpînul bo
găției patriei iui. Marele fluviu dă 
omului sovietic forța sa, încărcînd 
cu electricitate cablurile de înaltă 
tensiune, dă apă pământurilor, face 
drum vapoarelor, dar în același 
timp păzește sănătatea oamen lor. 
le prelungește tinerețea.

„Ce minunat este Niprul pe timp 
liniștit 1“ exclama marele scriitor rus 
Nicolai Vasilievici Gogol. In zilele 
senine de vară și mai cu seamă în 
orele serii este multă animație pe 
malurile Niprului. Mii și mii de oa
meni umplu plăjile de n sip auriu 
de lingă străvechea capitală ucrai- 
niană, Kiev. în zilele de odihnă mii 
de tineri sovietici fericiți se gră
besc de cu dimineață spre bazele 
nautice.

Feroviarii din Kiev reuniți în a- 
sociațla sportivă sindicală Lokomo
tiv au amenajat pe malul Niprului 
o bază nautică proprie. într una din 
duminicile lui iulie am întîlnit acolo 
un om în vîrstă cu o înfățișare de
stul de ciudată. : chipiul de feroviar 
contrasta oarecum cu maieu! și cu 
pantalonii sumecați pînă la ge
nunchi. El stătea într-o barcă an
corată și urmărea cu atenție jocul 
undȚelor. l

A fost greu să intrăm în vorbă. In
ginerul N cotai Bondarenko din direc
ția căii ferate de sud-vest este încă 
din copilărie un pasionat pescar. 
Baza nautică a fost plasată exact 
pe locul cel mai potrivit, unde „tra
ge" peștele și tată că e nevoie să 
vină aici dis de dimineață atunci 
cînd nimeni n-a speriat încă r.irea- 
nele și crăpșenii.

Ceva mai tîrziu apare la baza 
nautică soția lui Nicolai Bondaren
ko, Maria. In trecut ;ea. era fruntașă 
gimnastă. Iar acum le 42 de ani, 
femeia cu trăsături încă tinere prac
tică cu regularitate sportul. Fiu! lor, 
Serghei, elev io clasa a X-a, iubește 
și el înotul. „Pescarului" familiei 
nu-i rămîne decît să strîngă undi
țele și să se alăture celor doi.

Cu cît se aprop'e amiaza cu atît 
mai zgomotos devine în stațiune. 
Acum au apărut vîslașii : Maia Mo- 
hova, statistician® uzinei de remon
tarea vagoanelor din Kiev, verifica
torul de vagoane Ivan Sikerev, pro- 
ectanta Galea Savcenko și alții. 
Schifurile și caiacurile sînt coborîte 
pe apă. Ele sînt confecționate din 
materialul cel mai bun, lemnul roșu. 
Curînd schituri de opt, de patru, 
schifuri duble și simple pornesc să 
lunece pe oglinda apei. Apoi ele ce
dează locul „flotilei cu pînze". Pri
mul pornește în larg strungarul u- 
zineT Transignal, Piotr Brener. El 
are doar 26 de ani, dar aceasta 
nu-1 împiedică să practice de opt 
ani velele.

Antrenorul secției de vele a aso

Fotbaliștii maghiari in R. P. Polonă
Recent, echipa Diosgyori Vasas, 

care se află într’un turneu in R. P. 
Polonă, a susținut un meci cu 

echipa Ogniwo Bytom de care a 
fost învinsă cu 3—1 (3—0).

Al doilea meci susținut de echipa 
maghiară s-a desfășurat la Lodz 

ciației Lokomotiv, Mihail Kostin 
este dc aceeași vîrstă cu Brener. A- 
cuin tînărul Mihail are brevet de ti
monier și esie sportiv clasificai ti
vind categoria I-a.

Cea mai numeroasă secție este 
cea de natație. In cadrul întrece
rilor unionale organizate de sindi
catul feroviarilor înotătorii din Kiev 
au ocupat locul 2. Succesul acesta 
ei îl diatoresc în mare măsură an
trenorului Alexandr Britvici. De mai 
bine de 20 de ani strungarul șef al 
atelierelor feroviare transmite tine
retului nu numai experiența sa în 
producție d.ar și măiestria sportivă, 
îi învață să obțină noi succese și 
performanțe.

Au dispărut în depărtări schifu
rile, caiacele, iolele. înotătorii stau 
întinși pe șezlonguri în camerele 
de odihnă. Dar animația continuă 
să domnească pe plajă. In această 
zi fierbinte de iulie se simt foarte 
bine și jucătorii de polo. Ocolind 
bazinul unde s-a încins un meci pal
pitant, .acostează la mal șlepurile 
care schimbînd pasagerii pornesc 
din nou pe întinsurile de apă ele 
Niprului.

Multe familii de feroviari au ve
nit în această zi a’ci pentru a pe
trece pe malul fluviului iubit ziua 
lor de odihnă.

Linia a doua a plajei este ocupată 
de reprezentanții diferitelor spor
turi care nu au legături cu secțiile 
nautice. Dar și sportivii „de uscat" 
au hotărît să-.și transmute antrena
mentele în zona răcoroasă a apei. 
Intr-un colț al stațiunii nautice își 
desăvîrșesc pregătirea boxerii, prin
tre ei întîlnim pe strungarul Ivan 
Koleu.șko, boxer în categoria ușoară. 
Și deși stagiul său sportiv nu este 
mare, (doar patru ani), el a și fost 
campion al Kievului. Prietenul său 
mai mare îur:i Cernîh, fost în tre
cut multiplu campion de juniori al 
Uenatae’, a devenit acum campionul 
„adult" al republicii. în limitele ca
tegoriei muscă. Amilii campioni 
practică în afară de box, și aproape 
cu aceeași plăcere, canotajul.

Halterofilii se simt și ei „ca e- 
casă“ pe malurile Niprului. Strun
garul uzinei Transignal, halterofilul 
Alexandr Stavinski cu toată pasiu
nea sa pentru haltere acordă multe 
ce libere canotajului și înotu!u:.

In marele pavilion construit pe 
malul apei se află în afară de ca
merele de odihnă, vestiare, bufet, 
camera copiilor, cabineail med'cal 
unde se află în permanență un me
dic de serviciu. El urmărește ca 
antrenamentele să se desfășoare 
strict științific iar. cînd e razul, 
acordă primul ajutor medica!. Pen
tru repararea ambarcațiunilor, sta
țiunea naut:că are ateliere proprii.

Pînă seara tîrziu pulsează de via
ță stațiunea nautică a ferovarilor 
din Kiev. Liniștea pune stăpînire 
pe ea doar atunci cînd întunericul 
nopții învăluiește malurile învcrz'te 
ale Niprului.

LEONID VOLGHIN

în compania selecționatei B a R.P. 
Polone. După un meci de bună 
factură tehnică, victoria a revenit 
fotbaliștilor unguri cu 2—1 
(2—1). Punctele au fost înscrise 
de Dobo și Gondos pentru învin
gători și Brichey pentru gazde.

Președintele Comitetului 
international olimpic despre
vizita sa in Uniunea Sovietică
DeGLARATHLE LUI AvEKY 

BRUNDAGE IN CONVORBIREA 
CU CORESPONDENȚII SOVIE

TICI Șl AMERICANI
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS tranmsite:
Avery Brundage (S.U.A.). pre

ședintele Comitetului internațional 
olimpic, vizitează Uniunea Sovie
tică. La 31 iulie el a convocat o 
conferință de presă la care au 
luat parte corespondenți sovietici și 
americani.

In convorbirea avută cu cores
pondenții. Brundage a declarat :

„Am fost invitat în Uniunea 
Sovietică la sărbătoarea Zilei unio
nale a sportivului, care a avut loc 
pe Stadionul Dinamo" din Mosco
va la 18 iulie. După aceea am fă
cut o călătorie la Tbilisi — capi
tala Gruziei, Kiev — capitala 
Ucrainei și în orașul Odessa de 
pe litoralul Mării Negre și am vi
zitat cîteva colhozuri.

Peste tot am fost primit cu o 
mare ospitalitate și mi s-a dat po
sibilitatea să merg ori unde. Spre 
a lua cunoștință de -dezvoltarea 
sportului în Țara Sovietică, am vi
zitat instalațiile sportive de la 
unele întreprinderi și colhozuri. In 
urma vizitei făcute sînt convins 
că oamenii sovietici se ocupă de 
sport cu mare entuziasm".

DI. Brundage a spus că este 
foarte bucuros să fie martorul ma
rilor succese ale sportivilor sovie
tici. El a sublimat uriașa dezvol
tare a sportului din U.R.S.S. și 
amploarea lui de masă.

„Eu cred, a spus e1 în continuare, 
cA multe țări pot să învețe din 
organizarea sportului în Uniunea 
Sovietică. Pe mine, de exemplu 
m-a entuziasmat dezvoltarea pe 
care a tuat-o gimnastica în Uniu
nea Sovietică. In țara dvs. cu gim
nastica se ocupă mii de oameni și 
acest lucru vă garantează succesul 
pe arenele internaționale". Răspun- 
zînd la întrebările corespondenților. 
Brundage a spus că programul 
jocurilor olimpice pe amil 1056 
este identic cu cel al jocurilor o- 
limpice din anul 1952.

El a declarat de asemenea că 
Comitetul internațional olimpic va 
căuta să obțină ca la apropiatele 
jocuri olimpice care se vor ține 
în Australia să participe toate ță
rile dornice să-și trimită sportivii 
lor.

„Eu părăsesc Uniunea Sovietică 
cu cele mai frumoase impresii, a 
spus Brundage. Mult timp n-am 
să uit minunata paradă a sportivi
lor sovietici care a fost o puternică 
demonstrație a culturii fizice și 
sportului".

Pentatloniștii maghiari 
participă la campionatele 
internaționale ale Suediei
BUDAPESTA 2 (Agerpres). — 

MTI transmite :
Luni a părăsit Budapesta, pie

rind la Stockholm, echipa de penta
tlon modern a R. P. Ungare, care 
va participa între 7 și 10 August 
la campionatele internaționale ale 
Suediei. Din echipa maghiară, fac 
parte Gabor Benedek, Istvan Szon- 
dy, Karoly Tasnady, Aladar Ko- 
vacsi, Iosef' Turak și Laszlo Mor a.

învingătoare în întilnirea
r ■ • e r.

Săplămina trecută s-a desfășu
rat la Stockholm meciul interna
țional de atletism dintre reprezen
tativele R. P. Ungare și Suediei. 
In cele două zile de concurs, peste 
40.000 de spectatori au urmărit 
întrecerile deosebit de spectacu
loase dintre sportivii celor două 
țări.

In această întîlnire, reprezenta
tivele R. P. Ungare au reușit o ex
celentă performanță invingînd atît 
în meciul masculin, cît și în cel 
feminin reprezentativele Suediei, 
care sînt socotite • printre cele mai 
bune din lume. Victoriile repre
zentativelor maghiare sînt deose
bit de valoroase deoarece cu un 
an în urmă, la Budapesta, atleții 
suedezi au învins reprezentativele 
maghiare. Acum, la bărbați victo
ria a revenit atleților maghiari cu 
110—102, iar la femei atletelor ma
ghiare cu 70—36.

Cu acest prilej, s-au înregistrat 
unele performanțe excepționale. La 
400 m. garduri S. O. Erickson a 
cîștigai cu 52.6; la 800 m. fete 

' Kazi (R. P. U.) a obținut 2.08,4 
timp care constituie cea de a doua 
performanță mondială a anului; la 
disc bărbați Klics șiSzecsenyi (R. 
P. U.) au învins detașat pe sue
dezii Nilson și Roos, la săritura cu 
prăjina Homonnay a sărit 4,25 m. 
învingîndu-1 pe R. Lundberg, (4,20 
m.), Adamik (R. P. U.) a cîștigat 
cursa de 400 m. plat cu 47,7, 
la disc femei atleta maghiară Se- 
redi s-a clasat pe primul loc cu 
rezultatul 45,05 m., iar proaspătul 
recordman al Europei la săritura 
în înălțime, suedezul B. Nilson, 
și-a confirmat și cu acest prilej 
forma excelentă în care'se află să
rind 2,07 m.

Iată rezultatele înregistrate : 400 
m. garduri S. O. Erikson (S.) 
52,6; Ylander (S) 53,0; Lombos 
(U) 53,3: Lippay (U) 53,4; 800 
m. femei Kazi (U) 2:08,4 (nou re
cord al R. P. U.-vechiul record 
2:11,0 Kazi) ; Orosz (U) 2:13,3; J. 
Carlsson (S) 2:23,8; Seger (S) 
2:25,5; disc bărbați Klics (U) 
NIȚll m.; Szecseny (U) 52,07 m.; R. 
Nilsson (S) 50,99: Roos (S) 45,91; 
100 m.: Zarandi (U) 10,8; Goldo- 
vanyi (U) 10,8: Mansson (S) 
11,0; J. Carlsson (S) 11,1: lungi me 
femei: Gyarmati (U) 5.60 m.; 
Penzes (U) 5,58 in.; K. Marten
sson (S) 5,40 m.; G. Magjwsson 
(S) 5,31 m.; 800 m.: Ekfeldt (S) 
1:50,6; Ring (S) 1:51,0; Barka-
nyi (U) 1:51,3; Bakos (U) 1:52,2; 
100 m. femei: Neszmelyi (U). 11,9; 
Gremingerne (U) 12.1 : Magnusson 
(S) 12,6: B. Martensson (S) 13.6; 
prăjină: Homonnay (U) 4,25 m.; 
R. Lundberg (S) 4,20 m; Lind

Campionatul de fotbal al U.R.S.S.
întilnirea dintre cele două eclii- ! 

pe feroviare Lokomotiv Moscova si 1 
Lokomotiv Harcov era de o mare I 
importanță pentru precizarea con
figurației locurilor de la coada cla
samentului, ambele colective aflîn- 
du-se în zona retrogradării. Este 
lesne de înțeles că jucătorii au fă
cut eforturi apreciabile pentru vic
torie, dat fiind că cele două 
puncte aflate în joc aveau o impor
tanță hotărîtoare, acum la sfîrșit 
de campionat. Cu o experiență mai 
mare a meciurilor decisive Loko
motiv Moscova a reușit să obțină 
victoria cu scorul de 2-0 și să iasă 
din zona echipelor amenințate să 
retrogradeze în clasa „B”.

Nu mai puțin important,, dar 
pentru partea de sus a clasamen
tului, a fost meciul de la Minsk în 
care gazdele, echipa Spartak, pri
meau replica dinâmoviștilor din 
Tbilisi. In meciul anterior Spartak 
Minsk pierduse nemeritat întîl- 
nirea cu colegii lor de club din 
Moscova, după ce la un moment 
dat condusese cu 2-0. întilnirea cu 
Dinamo Tbilisi era cît pe aci să 
aibă o desfășurare aidoma. Fotba
liștii din Minsk au condus conse
cutiv cu 1-0 și apoi cu 2-1. In cea 
de a doua repriză gruzini au reu-

Dinamo Moscova
Spartak Minsk 
Spartak Moscova 
Rezervele de muncă 
Dinamo Kiev 
Dinafno Tbilisi 
Ț.D.S.A.
Aripile Sovietelor 
Torpedo Moscova 
Lokomotiv Moscova 
Zenit Leningrad 
Torpedo Gorki 
Lokomotiv Harkov

cu selecționatele Suediei
i -(S) 4,10; Kovâcs F. (U) 4,00 ra;

400 m.: Adamik (U) 47,7; Szent- 
gali (U) 48,2; Brânnstrom (S)
48,5: Elowsson (S) 48,7: greu
tate femei: Feher (U) 13,73 m. 
(nou record al RPU) ; Sebeș (U) 
12,73; E. Olsson (S) 12,64 m.;
Kihlstrom (S) 12,06; 5000 m.: Ko
vacs (U) 14:12,2; Szabo M. (U)
14:27,2; Lundth (S) 14:35,8; A;
Andersson (S) 14:36.6: suliță
bărbați: Sjostrom (S) 73,12 m; 
Krasznai (U) 69,19 m. : Bengt
sson (S) 68,72 m : Lukâcs (U) 
58,05 m ; triplu salt: Norman (S) 
15,04; S. Eriksson (S) 14,78: Papp 
(U) 14,66; Bolyki (U) 14,62;
înălțime femei: Larking (S) 1,60 
m; Gyborn (S) 1,54 m. ; Nemeth
l. (U) l,54m.; Gyarmati (U) 1,54
m. ; ștafeta bărbați 4x100 m. : Za
randi, Varasdi, Csanyi, Goldovanyi 
(U) 41,5; B. Andersson, Mansson, 
Ahlen, J. Carlsson (S) 42; 80 m.g. 
Gyarmati (U) 11,7; Cronholm
(S) 11,8 (record suedez): Ne
meth (U) 11,9; Hedberg (S) 12.3; 
200 m. pZa/r Adamik (U) 21.8; J; 
Carlsson (S) 22.3; Mansson (S) 
22.3'; Varasdi (U) 22.8; greutate 
bărbați: R. Nilsson (S) 16.20:
Mihelfyi (U) 15,81 ; Edlund (S) 
15 24; Kovesdi (U) 14.98; 110 m. 
garduri K. Johansson (S) 14.9: Re- 
tezăr (U) 15.2; Csenger'(U) 15.6; 
Swartz (S) 15.6; 200 m. femei: 
Gremingerne (U) 25.5 ; Denes (U) 
26.4; K. Martensson (S) 26.7; G. 
Magnusson (S) 27; 1500 m. plat: 
Eriksson (S) 3:45,0; lharos (U) 
3,46,0 (record al R. P. U.) ; Rozsa- 
volgyi (U) 3:49,0: S. Karlsson (S) 
3:54,0; lungime bărbați: Foldessy 
(U) 7,41 m.; A. Eriksson (S)
7,09 m ; Zajki (U) 7,00 m.; A. Pe- 
ttersson (S) 6,81 m; suliță fe
mei: Vigh (U) 48,21 m. (nou re
cord R.P.U.); Almqwist (S) 45,57; 
m ; Laczo (U) 42.23 ni; M. B. 
Nilsson (S) 40,23; m.; înălțime
băieți: B. Nilsson (S) 2,07 m;
Holmgren (S) 1,90 m; Hemela
(U) 1,80 m ; Zarandi (U) 1.65 m ; 
3000 m. obstacole: Soderberg (S) 
8:53,0 (record suedez); Rozsnym 
(U) 8:56,2; Jeszenszky (U) 9:02.8;
G. Karlsson (S) 9:10.2; disc femei 
Seredi (U) 45.05 m; Jozsăne (U) 
44.53 m; Schonborg (S) 41.77 m; 
dander (S) 41,26 m. ciocan Ne
meth (U) 56,37 m; Asplund (S) 
55.20 m; Csermak (U) 55.00 m;
H. .Johansson (S) 47.71 m : șta
fetă femei 4x100 m. Gremingerne, 
Denes, Gyarmati, Neszmelyi (U) 
48,0; G. Magnusson, K. Marten
sson, G. Svensson, Cronholm (S) 
49,9; 4x400 m.; Banhalmi, Adamik, 
Solymosi, Szentgali (U) 3:15.4;
Brânnstrom, Lindgren, Etawssoo, 
Ekfeldt (S) 3:15,6.

șit să egaleze și păstrînd superio
ritatea teritorială lăsau impresiac8 
vor cîștiga.' Dar concentrîndu-ș*  
voința și eforturile, fotbaliștii de 
la Spartak au reușit să înscrie go
lul victoriei în ultimele minute ale 
jocului. In felul acesta Spartak 
Alinsk se află acum la egalitate 
cu Dinamo Moscova, pe primul loc, 
avînd însă 2 meciuri mai mult ju
cate.

In lupta pentru evitarea retro
gradării, Zenit Leningrad și-a mai 
adăugat două puncte în întilnirea 
cu Torpedo Moscova, pe care a ciș" 
tigat-o cu scorul de 2-0.

O mare surpriză a furnizat-o îi»- 
tîlnirea dintre echipa campioană a 
țării, Spartak Moscova, și tînărul 
colectiv al Rezervelor de muncă.- 
din Leningrad, care evoluează pen-' 
tru prima dată în clasa „A” ». 
campionatului de fotbal al Uniunii; 
Sovietice. Meciul acesta a luat: 
sfîrșit cu victoria echipei Rezervde 
de muncă cu scorul de 2-1.

Jucînd în deplasare, echipa 
Ț.D.S.A. a întîlnit la Kuibîșev for
mația locală „Aripile Sovietelor ”. 
Meciul a fost disputat deosebit de 
dîrz și a luat sfîrșit cu rezultatul 
de 1-1.

Iată acum clasamentul campio
natului;
18 10 5 3 29:1^ 25
20 10 5 5 24:19 25
18 11 2 5 39:20 24
20 8 7 5 25:19 23
17 7 6 4 25:21 20
20 8 4 8 29:38 20
18 6 7 5 23:18 19
2! 7 4 10 18:23 18
18 6 4 8 24:27 16
19 5 6 8 10:14 16
18 4 6 8 16:25 14
19 3 6 10 15:26 12
18 4 4 10 12:26 12

1 ri •.!
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Âtlefii sovietici au venit cu bune performante

I De vorbăl 
cu 

jG.Tiiinpek

Pe culoarul mărginit de nenu
mărate cabine, înainta un tî- 

năr înalt, blond, cu ochii puțin o-' 
blici, cu figură de om energic. In 
jurul lui pășeau alți tineri. Unii, 
cu ani mai puțini decît cel pe 
care îl înconjurau, alții cam de 
aceeași vîrstă eu el. Fiecare îl în
treba cîte ceva și rareori graiul 
lor se asemăna. Unul vorbea în 
franceză, altul în germană și așa 
mai departe. Tuturor, tînărul a- 
cesta căuta să le răspundă cit mai 
clar, mai lesne de înțeles.

Tînărul era cunoscutul înotător 
maghiar Gtjorgy Tumpek și explica 
unui grup de înotători și antre
nori veniți la Budapesta pentru 
J.M.U.V. diferitele . particularități 
ale stilului „delfin", care i-a per
mis să realizeze o serie de perfor
mante de valoare mondială.

Așa l-am văzut pentru întîia 
dată pe acest mare înotător in
tr-unui din uriașele vestiare ale 
bazinelor de înot de pe insula 
Margareta. Peste cîteva zile, mai 
exact duminică după-amiază, l-am 
revăzut și l-am admirat, împreună 
cu cîteva mii de spectatori, pentru 
extraordinara forță și dîrzenie cu 
care străbatea apa bazinului in fi
nala probei de 100 m. fluture. Cursa 
lui nu mai era obișnuita alunecare 
a înotătorilor, ci o succesiune dr 
năpraznice salturi, în timpul că
rora apărea deasupra apei bustul 
înotătorului, cu mușchii puternic 
încordați. Tribunele răsunau de 
numele lui. Numele, care avea să 
apară apoi pe tabela de afișai, 
urmat de excepționalul timp de 
1 02,3, ceea ce reprezintă un nou 
record mondial al probei.

Am stat de vorbă cu Tumpek 
după terminarea concursului.

„Vreau să vă vorbesc mai puțin

Rezultate,,,
BASCHET: Egipt — Anglia (b.): 

82-56 (39-22); U.R.S.S. — R. P. 
Polonă (f.) : 55-49 ( 29-26); R. P. 
Bulgaria — R. P. Chineză (b.) : 
36-71 (44-32); U.R.S.S. — R.D.G. 
(b) : 91-27 (40-11); R. P. Bulga
ria — R. Cehoslovacă (f) : 64-45 
(30-29).

FOTBAL: R. Cehoslovacă —

Fo-Ci-fan, un nume consacrat în lumea 
tenisului de masă din Asia

A doua zi după sosirea la Buda
pesta, jucătorii noștri de tenis de 
masă au început antrenamentele. 
Intrind în sala Sportcsarnock, am 
văzut multe fețe cunoscute. Erau 
jucătorii și jucătoarele de tenis de 
masă din R.P. Chineză oare parti
cipaseră la campionatele mondiale 
de la București. Printre ei am ză
rit o figură pe care n-o mai vă
zusem de multă vreme. E vorba de 
jucătorul Fo-Ci-fan din Hongkong, 
pe care-1 urmărisem cu prilejul 
campionatelor mondiale din 1952 
la Bombay.

Prietenii noștri chinezi nc-a-u 
propus să facem un antrenament 
comun. Bine înțeles, am acceptat 
cu multă bucurie.

Reprezentanții R.P. Chineze la 
tenis de masă au un joc asemănă
tor jucătorilor japonezi: țin pa
leta sistem toc, sînt foarte rapizi, 
în continuă mișcare, execută lovi
turile cu multă iuțeală și putere 
asjel că jocul lor e foarte deru
tant.

In pauza care a urmat am stat 
de vorbă cu Fo-Ci-fan despre care 
auzisem că realizase după campio
natul de la Bombay o serie de 
performanțe valoroase.
. Fo-CTfan s-a născut la Șanhai 

și încă de pe vremea cînd era e- 
lev la școala elementară a îndrăgit 
tenisul de masă. A plecat apoi la 
Hongkong, unde a continuat să 
joace. Dar un progres evident și 
o valoare tehnică ridicată a reali
zat abia după ce s-a reîntors în 
R.P. Chineză, unde regimul demo

„Nu un record mondial, ci mai mulle 
merite această compeiilie...**

despre problemele de tehnică — 
mi-a spus el de la început. Și 
asta nu pentru că aș vrea să păs
trez cine știe ce secret, dar. vă 
spun drept, aproape toată ziua sînt 
întrebat numai despre „delfinul" 
meu. La bazin mă asaltează mereu 
alți tineri, acasă mă așteaptă nu
meroase scrisori. Nu numai din 
{ară. Din toate cotțurile lumii. îmi 
scriu antrenori și înotători celebri, 
ca și alții despre care nici n-am 
auzit. Foarte multi consideră ino
vația mea și a antrenorilor mei 
ceva de-a dreptul senzațional. Sin
cer vorbind, eu nu găsesc nimic 
senzațional. E pur și simplu con
cretizarea unei evoluții normale, fi
rești, în îmbunătățirea tehnicii din- 
tr-o probă sportivă".

— Ce ne puteți spune despre 
noul record mondial ?

— Iarăși, mai pu{ine lucruri de 
ordtn tehnic. Sint foarte bucuros... 
Nu un record mondial, ci ..mai 
multe merită această mare compe
tiție care urmărește stabilirea unor 
puternice legături de prietenie in
tre studenții sportivi din lumea în

Recordmanul mondial G. Turn pek în cursă

performanțe,,.
Belgia; 13-0 (10-0). Teren Dyos- 
gyor. 10.000 spectatori. Au marcat: 
Fllavacek 6, Skripko 3, Kacsani, 
Krlik, Huber și Konyik.

SĂRITURI IN APA (de pe tram
bulină) — femei: 1. Jigalova 
(U.R.S.S.) 129,13 pte.; 2. Krotova 
(U.R.S.S.) 128,56 pte ; 3. Szabo
(R.P.U.) 126 pte.

crat-popular a creat condiții opti
me pentru dezvoltarea sportului.

Fo-C'-fan este unul dintre cei 
mai buni studenți din anul II al 
Institutului pentru cultură fizică Și 
sport. El a luat parte la numeroa
se competiții internaționale de te
nis de masă din Asia. In 1952 a 
cucerit titlul de campion al Asiei 
la proba de dublu bărbați. După 
aceea Fo-Ci-fan a obținut o serie 
de performante deosebit de valo
roase, învîngind. printre alții, pe 
foștii campioni mondiali, englezii 
Bergman și Leach, și japonezii Sa- 
toh și Hayashi.

Fo-Ci-fan are o statură potrivi
tă, un corp bine legat, un adevărat 
atlet. Este și normal să fie așa. 
pentru că jucătorul chinez se an
trenează cu regularitate la diferite 
probe de alergări, execută cu multă 
îndemînare și suplețe exerciții de 
gimnastică și sărituri la coardă.

Așa după cum ne-a spus, Fo-Ci- 
fan s-a bucurat foarte mult de în- 
tîlru’rea cu sportivii romîni. In în
cheiere. ne-a declarat :

..Sint fericit că iau parte la 
J.M.U.V. de la Budapesta ți că am 
ocazia să mă tntilnesc cu o serie 
de jucători din diferite fări. Mă 
bucur că-i revăd pe valoroșii jucă
tori romîni și că mă antrenez cu 
ei. Jucătorii noștri au urmărit cu 
atenție evoluția jucătorilor romîni 
In diferitele întV^rt internaționale 
și le apreciază n rformanțele Ea 
le doresc din inimă ca și la viitoa
rele concursuri, să obțină succese 
importante"

ANGELICA ROZEANU 

treagă. Eu cred de altfel că vor 
urma și alte recorduri. Se află 
aici o mulțime de înotători de va
loare, care vor participa curînd la 
campionatele europene de la To
rino. Concursul din cadrul J.M.U. 
constituie pentru ei un prilej mi
nunat de verificare a pregătirii 
lor in vederea viitoarei compe
tiții.

— După terminarea concursului 
de înot ce intenționați să faceți?

— Vreau să devin unul din spec
tatorii cei mai asidui la diferitele 
competiții din cadrul Jocurilor. La 
atletism, cel puțin, voi fi nelipsit. 
Cred că poi aplauda aici multe 
rezultate valoroase.

Intre timp se adunase în jurul 
nostru un grup destul de mare de 
curioși și din pricina aceasta con
vorbirea cu Tumpek a trebuit să 
ia sfîrșit. Antrenorul lotului, te- 
mîndu-se ca autorul noului record 
mondial să nu fie asaltat cu alte 
întrebări, l-a luat cu sine, spu- 
nîndu-ne : „Trebuie să-l ascund. 
Are nevoie de odihnă acum".

(De la trimisul nostru special)

recorduri..,
RECTIFICARE. In numărul 

nostru de ieri au apărut două gre
șeli. In rezultatele de la înot serii 
trebuie să se citească 100 m. flu
ture femei, în loc de 100 m. bras, 
iar cîștigătorul cursei cicliste este 
A. Schur (R.D.G.) și nu Szur cum 
greșit a apărut.

Cel mai aprig 
susținător...

Duminica dimineață. Se joacă 
meciul de volei feminin R.P.R.- 
R P. Bulgaria, care, se știe, a fost 

foarte echilibrat. Publicul urmă
rește cu încordare evoluția scoru
lui, dar observă curînd că cel 
mai înfocat și mai zgomotos sus
ținător al echipei romine este un 
om în vîrstă care nu pare să facă 
parte din delegația sportivilor din. 
R.P.R. Doar e îmbrăcat în bine
cunoscutul trening vișiniu al aso
ciației Honved l

Duminică după-amiază. Pe sta
dionul Kiriiszi se desfășoară me
ciul de fotbal R.P.R.—R.P.D Co
reeană. In apropierea terenului de 
joc se plimbă un om in vîrstă, 
îmbrăcat în trening. E antrenorul 
echipei ? Nu.

Cine este omul acesta, care ur
mărește fiecare întîlnire, fiecare 
meci al 'sportivilor romîni? Să 
vi-l prezentăm: Gustav Torski, ma- 
serul echipei de fotbal Honved. 
Acum, în timpul Jocurilor, el a 
fost repartizat lotului de sportivi 
romîni. Gustav Torski este un 
vechi slujitor al sportului. A co
lindat Europa cu echipe și spor
tivi cunoscuți, iar anul trecut a 
fost la București, în zilele Festi
valului.

„M-am simțit, tare bine în țara, 
Dv. atlt de primitoare — spune 
el. l-am urmărit atunci cu atenție 
pe sportivii romîni și m-am îm
prietenit cu ei. Văd acum că au 
făcut mari progrese. Cum să nu-i 
încurajez ?...“

(De la trimisul nostru special)

Viu interes pentru
Trebuie să fie, intr-adevăr, urc 

concurs atletic mare, dacă toate 
biletele pentru un stadion imens 
ca „Nepstadionul" din Budapesta 
au fost aproape epuizate. Intre 
5—8 august tribunele acestei uria
șe baze sportive vor fi desigur, 
pline pină la refuz, vor fremăta de 
entuziasm in fața întrecerii care se 
anunța deosebit de palpitantă.

In aceste zile cînd Budapesta găz
duiește Jocurile Mondiale Universi
tare de Vară, pretutindeni în frumoa
sa capitală maghiară se vorbește 
numai de sport. In comentarea in
teresantelor competiții programate 
de Jocuri, un loc de frunte îl ocupă 
întrecerile de atletism. Mai cu 
seamă prezența la start a unui 
valoros lot de atleți și atlete din 
U.R.S.S. face ca nivelul tehnic al 
disputelor să crească în mod ex
cepțional. Am reușit să culeg o 
serie de informații în legătură ou 
atleții sovietici care vor evolua la 
Budapesta și vi le împărtășesc.

Un lot numeros de alergători de 
viteză vor lua startul în probele 
de sprint. In fruntea lor se situea
ză, desigur, impetuosul atlet gru
zin Levan Sanadze, pe care spec
tatorii bucureșteni l-au aplaudat 
pe stadionul Republicii. Recordul 
său personal este de 10,3 sec., iar 
în acest an el are o performanță 
de 10,4 sec,, cea mai bună dini 
Europa, la egalitate cu atletul 
vest-german Futterer. Sanadze va 
fi secondat de tinerii Bartenlev 
(10,5 sec.) și Reabov (10,6 sec.), 
ca și de Tokarev și Kaleaev, care 
au făcut parte din ștafeta de 4x100 
m. a U.R.S.S. clasată pe locul doi 
la Olimpiadă.

Anatoții Julîn, supranumit „um
bra lui Lituev", deoarece în toate 
cursele termină în imediata apro
piere a recordmanului mondial, 
este favoritul probei de 400 m. 
garduri. 51,6 sec., a doua perfor
manță mondială, iată cartea de vi
zită cu care se prezintă el la start. 
Stepanov și Sitkin au reușit în 
acest an 1,98 m. și, respectiv, 1,95 
m. la săritura în înălțime. La con
cursul din Varșovia, Stepanov a 
avut cîteva încercări foarte bune 
la 2 m. Este foarte posibil că aici 
tînăr"! săritor să reușească a- 
ceasta performanță.

Peste 16 m a aruncat în acest

Ultimele
BASCHET : Masculin — R.P. 

Bulgaria — Liban 103-63 (51-29); 
Egipt — R.D.G. 62-43 (30-17) ;
leminin: R. p. Bulgaria — R. P. 
Chineză 63-46 ( 38-17),

VOLEI: Masculin: — U.R.S.S. — 
Olanda 3-0 (O. 0, 0); R.P.R. — 
Liban 3-0 (I, 9. 2) ; R.P.U. — Tunis 
3-0 (3. 1. 3); R. P. Bulgaria — 
R. P. Mongolă 3-0 (1, 2, 2,); R. P 
Ungară — Olanda 3-0 (0, 0,
61 : R. Cehoslovacă — Iran 
3-0 10. 0. 4) ; U.R.S;S. — Aus
tria 3-0 (3, 0, 2) ; Feminin ; R. P. 
Bulgaria — Austria 3-0 (3, 3. 1) ; 
U.R.S.S. — R. P. Polonă 3-1 (12-15, 
15-6, 15-9, 15-4); R. P. Chineză — 
R. P. Ungară 3-2 (15-12, 15-9, 
10-15, 10-15. 17-15) R.P.R. — R. 
Cehoslovacă 3-2 (15-6. 15-12. 12-15. 
13-15. 15-10).

FOTBAL. R. P. Ungară — Egipt 
5-0 (2-0).

BOX. DUMINICA: I. Demeter 
(R.P.R.) k.o. tehnic rep. 1 pe Bon
nard (Scoția); Șerbu Neacșu 
(R.P.R.) b.p. Loghinov (U.R.S.S.). 
T. Niculescu (R.P.R.) k.o. rep. 2 
Charles Chinn (Irlanda). LUNI. 
Mircea Dobrescu (R.P.R.) b.p. Ale
xandrov (R.P.B.) ; V. Șchiopu 
(R.P.R.) b.p. Blokesch (R.D.G.) ; 
Wagner (R.P.U.) b.p. Goldberger 
(Scoția); D. Done (R.P.R.) b.p. 
Vinogradov (U.R.S.S.) ; .Szakacs 
(R.P.U.) b.p. Jenshid (Iran); Dori 
(R.P.U.) b.p. Sardartan (R.P.B.); 
Loghinov (U.R.S.S.) b.p. Foii (Sco
ția) ; Gh. Negrea (R.P.R.) k.o. teh
nic rep. II Piachy (R.P.U.); Szil- 
vasi (R.P.Li.) b.p. T. Niculescu 
(RP.R); E. Furesz (R.P.R.) k.o 
tehnic rep. 3 Kiss (R.P.U.).

LUPTE LIBERE. — Categ. cea 
mai ușoară: 1. Kalcalanidze 
(U.R.S.S.) 2. Pager (R.P.U.) ; .3 
AL Ruszi (R.P.R.); Categ. cocoș:
1. Majszuradze (U.R.S.S.) : 2.
Fuszeck (R.P.U.) ; 3. Schneider
(R.P.P.); categ. pană: 1. Galan
ta: (R.P.U.) ; 2. Muzasvili
(U.R.S.S.); 3. Kontzig (R.P.P.); 
categ. ușoară mică: 1. Toth
(R.P.U.) ; 2. Gabaraev (U.R.S.S.); 
3. Kutzinski (R.P.P.).

SCRIMA. — Floretă individual 
bărbați: Seria l-a : 1. Giuricza 
(R.P.U.) 5 v. 2. Uray (R.P.R.I 
5 v. Seria Il-a: 1. Szocs (R.P.U.) I

întrecerile atletice

Pornește în cursă Levan Sanadze

an greutatea tînărul Ovsepean. 
Performanța sa cea mai bună a 
măsurat 16,20 m. Un concurent se
rios la primele locuri se anunță a 
fi Bagreey în cursa de 1500 ni. în 
care a reușit recent un excelent 
3:48,6.

Cinci alergătoare sub 12 sec. 
vor concura în cursa de 100 m. 
plat femei. Printre ele se află Ku- 
lașnikova și Itkina cu 11,8, și res
pectiv, 11,9 sec. Kalașnikova a reu
șit pe 200 m. un rezultat de 24.7 
sec.

Opsutislele Lisenko și Baraho- 
vici au în acest an performanțe 
sub 2:10,0, iar săritoarea în lungi
me Vinogradova un rezultat de 
5,93 ni. 1 inara aruncătoare de-disc 
Begleakova a reușit rezultate con
stante in jurul a 47 m., iar Ma- 
reameae cifre de peste 14 m. la 
aruncarea greutății.

Echipa R.P.U. este așteptată să 
vină la Budapesta de la Oslo unde 
întîlnește reprezentativa Norvegiei. 
Cu mult interes este' așteptată și 
sosirea atleților noștri, în rîndul 
cărora se află cîțiva dintre favo
rita unora dintre probe.

De pe acum se poate prevedea 
marea amploare a întrecerilor a- 
tletice din cadrul Jocurilor Mon
diale Universitare de Vară.

rezultate
3 v. 2. Rayaz (Egipt) 3. v. 3. Geor
gescu C. (R.P.R.) 3 v. Seria lll-ai 
1. Marossi (R.P.U.) 5 v. 2. Zilahi 
(R.P.R.) 4 v. Seria IV-a: 1. Pac- 
sery (R.P.U.) 5 v. 2. Tapaloagă 
(R.P.R.) 4 v.; Semifinala l-a:
1. Marossi (R.P.U.) 5 v. 2. So-
mogy (R.P.U.) 5 v. 3. Szocs
(R.P.U.) 4 v. 4. Rayaz (Egipt)

4 v. 5. Tapaloagă (R.P.R.) 4 v. 
6. Zilaiii (R.P.R.) 3 v. Semi-finala 
H-a: 1. Giuricza (R.P.U.) 6 v.
2. Pacsery (R.P.U.) 6 v. 3. Uray 
(RP.R.) 4 v. Pe locul 7 Geor
gescu (R.P.R.) 1 v. Finala: 1. Giu
ricza (R.P.U.) 7 v. campion mon
dial universitar, 2. Szocs (R.P.U.)
5 v. 3 Uray (R.P.R.) 5 v.

ÎNOT. — 100 m. spate bărbați, 
seria /: 1. Magyar (R.P.U.) 1:08,0; 
seria H-a: I. Gyongosy (R.P.LI.) 
1:08,9; finala: 1. Magyar (R.P.U.) 
1:05,7 nou record al R.P.U. și rec 
mond. univ.; 2. Wu Chuan Yu (R. 
P. Chineză) 1:06,4 nou record al 
R. P. Chineze; 3. Soloviov 
(U.R.S.S.) 1:07,6.

100 m. liber fete, seria l-a; 1. 
Gyergva (R.P.U.) 1:09,5; seria
ll-a: 1. Szocke (R.P.U.) 1:07,5;
finala: 1. Temes (R.P.U.) 1:05,6
nou rec. mond. unlv.; 2. Szocke 
(R.P.U.) 1:05,8; 3. Gyergva
I R.P.U.) 1:09; 200 m. bras băr
bați, seria l-a: 1. Mu Hsian sin 
(R. P. Chineză) 1:15.3; seria II: 
1. Utassy (R.P.U.) 1:14.5; finala: 
1. Utassy (R.P.U.) 1:13.5 nou rec. 
mond. univ. 2. Fritze (R.D.G.) 
1:14.3; 3. Mu Hsian sin (R.P.C.) 
1:14.9; 8. Heitz (R.P.R.) 1:17.7;
200 m. bras femei, seria 1: 1. R. 
Szekely (R.P.U.) 3:07.3; 2. Tali
Voya (R.P.C.) 3:11 nou rec. R.P. 
Chineză; seria II: 1. Killermann 
(R.P.U.) 3:05,0; finala: 1. Killer
mann (R.P.U.) 2:55,8; 2. R/ Sze- 
keiy (R.P.U.) 3:01,2; 3. Grika
(R.P.P.) 3:02,4; 400 m. liber băr
bați seria l-a: 1. Nyeki (R.P.U.) 
4:51,1; seria H-a: Csordas (R.P.U.) 
4:52.0.

POLO. — R. P. Ungară — R. 
Cehoslovacă 10-1 (5-0); R. P. Ro- 
mînă — Egipt 4-3 (1-1). Au mar
cat: Nagy (3) Popescu (1) pentru 
R P.R. iar pentru Egipt Skaraoni 
Chalifa și EL Shaffer.
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