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folosirea experienței sovietice, chezășia ridicării 
măiestriei sportivilor noștri

MARE lucru este ca atunci 
cînd ți-ai propus să realizezi 

fapte îndrăznețe să ai călăuză sfa
tul unuia care cu ani în urma ta 
a mers pe un drum asemănător și 
despărțind răul de bine, învățînd 
atit din succese cit și din greșeli, 
a reușit să ajungă pe culme. Dar 
cînd cel de la care vrei să înveți 
îți este și prieten sincer și îți îm
părtășește cu dragă inimă tot ce a 
adunat în ani de muncă migăloa
să, atunci cu adevărat e minunat.

Folosirea experienței sovietice, 
cea mai avansată din iunie, a de
venit chezășia marilor succese re
purtate de oamenii muncii din țara 
noastră. Nu rareori ni se întîmplă 
să auzim de isprăvile minunate ale 
celor care meșterind cu spor în 
fabrici și uzine, în mine și pe o- 
goare, lasă în urmă normele, o iau 
înaintea timpului. Și de fiecare 
lată cînd auzim vorbindu-se despre 
ei, aflăm că secretul biruințelor 
tor stă în folosirea avansatelor me
tode sovietice, în însușirea necon
tenită a experienței sovietice.

Aplicarea pe scară largă a ex
perienței sovietice a dat roade minu
nate și în mișcarea noastră spor
tivă. Astăzi, în preajma celei de 
a X-a aniversări a eliberării patriei 
noastre sîntem în- măsură să fa
cem un bilanț plin de succese și 
realizări.

Să ne îndreptăm atenția asupra 
unui singur domeniu, acela al ridi
cării nivelului calitativ al măies
triei sportivilor noștri. Ne vom 
afla în fața unei liste bogate 
în recorduri și performanțe de 
valoare, vom vedea că acum, în 
anii puterii populare, sportul nostru 
a marcat un mare salt, reușind să 
ocupe un loc de cinste în arena 
internațională, Cînd altă dată au 
existat în țara noastră atîția tineri 
angrenați în mișcarea sportivă de 
performanță î Cînd altă dată au 
reușit sportivii noștri să treacă cu 
un astfel de succes dificilele exa
mene ale întrecerilor internaționale 
de mare anvergură? Cînd altă dată 
existau în rindul sportivilor noștri 
campioni mondiali sau olimpici ? 
Niciodată I Abia cînd poporul a 
devenit stăpînul soartei sale, abia 
cînd mișcarea del cultură fizică a 
fost ridicată la rangul unei preocu
pări de stat, cînd Partidul și Gu
vernul au acordat acestui domeniu 
o înaltă prețuire, abia atunci, în 
mijlocul unei vieți libere, a înflorit 
o mișcare sportivă nouă, ocupînd 
un loc de frunte alături de toate 
celelalte domenii ale activității o- 
meneștî.

Saltul calitativ realizat de spor
tul nostru este strîns legat de a- 
plicarea pe scară largă a experien
ței sovietice.

La început ne-au venit din ma
rea. Uniune Sovietică numeroase 
publicații sportive excelente, ziare 
și reviste care au deschis în fața 
antrenorilor și sportivilor perspec
tive noi, nebănuite, de progres.

Apoi ne-a fost dată fericirea să-i 
avem în mijlocul nostru și să-i ve
dem Ia lucru pe străluciți! campioni 
și recordmani sovietici despre care 
citisem atîtea în cărți și reviste. 
Atleții, voleibaliștii, halterofilii, 
luptătorii, gimnaștii, eminenții ma
eștri ai șahului s-au întrecut cu 
sportivii noștri, au făcut antrena

mente comune, le-au împărtășit din 
vasta lor experiență.

lat-o pe Nina Dumbadze lucrînd 
îndelung la șlefuirea tehnicii după 
care Lia Manoliu aruncă discul. 
Și iată că Lia Manoliu trece dîti- 
tr-odată de 40 m. în această pro
bă, apoi, punînd necontenit în 
practică cele învățate de la record
mana lumii, a adăugat încă aproa
pe 5 metri celei mai bune perfor
manțe a țării noastre. Halterofilii, 
folosind metodele de antrenament 
ale halterofililor sovietici au în
trecut în ultimii ani toate recor
durile țării, ridicîndu-Ie la cifre pe 
care altă dată nici n-am fi îndrăz
nit să le visăm. Trăgătorii, gim
nastele, canotorii și-au îmbunătățit 
cu mult performanțele, folosind 
experiența sportivilor sovietici.

Acestea sînt numai cîteva exem
ple din sutele de acest fel pe ca
re le-am trăit în cei 10 ani de 
viață nouă pe meleagurile patriei 
noastre. Astăzi, sportivii și antre
norii noștri, activiștii mișcării de 
cultură fizică, au la dispoziție un 
uriaș material documentar. Arti
cole tehnice și teoretice, lucrări de 
cercetări științifice, manuale didac
tice, admirabil alcătuite, chinogra- 
riiele celor mai buni sportivi sovi
etici, ca și metodele lor de antre
nament stau la dispoziția tuturor 
celor dornici să se perfecționeze. 
Iar sportivii noștri, înțelegînd bine 
că chezășia ridicării măiestriei lor 
stă în studierea și aplicarea aces
tor metode, își însușesc temeinic a- 
ceastă comoară de învățăminte.

Problema antrenamentelor de mare 
intensitate, a pregătirii continue 
de-a lungul întregului an, aspectele 
cele mai delicate ale fiziologiei e- 
fortului sau aplicarea creatoare a 
marilor învățături pavloviene la 
problemele practice ale culturii fi
zice, iată numai cîteva din dome
niile în care cercetătorii sovietici 
au adus nenumărate, lucrări inedite.

Trebuie să arătăm însă că nu 
pretutindeni și nu toți sportivii și 
antrenorii noștri au căutat să a- 
plice pe scară largă experiența so
vietică. Numai așa se explică de 
ce voleibaliștii și baschetbalîștii 
noștri, care s-au întîlnit în repetate 
rînduri cu cei sovietici, au învățat 
totuși prea puțin de Ia acești neîn- 
trecuți maeștri. Și chiar dacă teh
nica sportivilor noștri a crescut în 

ceste discipline, rezultatele nu sînt 
pe măsura progresului înregistrat, 
căci ă fost neglijată importanta 
problemă a calităților morale și de 
voință, adică tocmai aceea în care 
avem atît de multe de învățat de 
la sportivii sovietici.

Pentru antrenori, aplicarea expe
rienței sovietice înseamnă nu nu
mai traducerea în practică a meto
delor lor avansate de pregătire. 
Aceasta înseamnă ridicarea necon
tenită a nivelului profesional, în-* 
seamnă promovarea cu curaj a ele
mentelor tinere, înseamnă grija 
deosebită față de educația sporti
vilor ce le sînt încredințați.

Sportivii noștri trebuie să înve
țe de la sportivii sovietici nu nu
mai procedeele tehnice necesare ob
ținerii marilor performanțe. Ei tre
buie să-și însușească minunatele 
calități morale ale acestora, cinstea 
ireproșabilă, modestia, puterea de 
luptă, voința de victorie, dragostea 
și devotamentul fără de margini 
față de patrie.

Numai așa, îmbinînd armonios 
aceste două laturi care-1 caracteri
zează pe sportivul de tip nou, pu
tem sconta succese șî biruințe din 
ce in ce mai mari.

COMUNICAT
In ziua de 2 august 1954 a avut loc ședința 

plenară a Comitetului Centrai al Partidului Mun
citoresc Romîn.

I. Plenara a aprobat următoarea ordine de zi 
a celui de al ll-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn, convocat pentru ziua de 30 oc
tombrie 1954:

1. Raportul de activitate al C. C. al P.M.R.
2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie a 

P.M.R.
3. Directivele celui de al II-lea Congres al 

P.M.R. cu privire la dezvoltare* agriculturii în 
următorii 2-3 ani.

4. Raport cu privire la modificarea Statutului 
P. M. R.

5. Alegerea Comitetului Central și a Comlsirf 
Centrale de Revizie a P.M.R.

II. Plenara a aprobat proiectul de statut modb* 
ficat al Partidului Muncitoresc Romîn șî proteo» 
tul Directivelor Congresului al II-lea al PJMJU 
cu privire la dezvoltarea agriculturii în următor® 
2-3 ani.

HI. Plenara a aprobat normele de reprezenta»® 
la al ll-lea Congres al P.M.R.

Cel mai bun de pe teren...

Meciul se terminase... Uhul.cîte 
unul spectatorii se îndreptau agale 
către case. Pe ici, pe colo, puteai 
prinde arîmpeie de discuție.

— Cel mai bun de pe teren? 
Fără îndoială că a fost Oprea I

— „Da ! Nici vorbă l Oprea a 
jucat cel mai bine—”

In căsuța de la marginea tere
nului unde se echipau jucătorii dis
cuțiile erau ceva mai animate. 
Echipa Metalul Ilectromagnatica 
învinsese într-un joc greu și pe 
fețele jucătorilor se citea bucuria 
victoriei. Dintre toți, cețl mai feri
cit. era muncitorul matrițer Gfi. 
Oprea, halful dreapta al echipei, 
care în acest meci a făcut una" dîri 
cele mai bune partide, fiind în 
permanență și în apărare și In 
atac.

Am plecat împreună cu el— Pe 
stadion nu mai era nimeni și Gh. 
Oprea s-a apropiat pentru o clipă

Jocurile Mondiale Universitare de Vară1 
in plină desfășurare

BUDAPESTA, 4 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Fiecare nouă 
zi înseamnă pentru pasionații spor
tului din capitala R.P. Ungare un 
nou prilej de a asista la vii între
ceri în numeroase ramuri sportive; 
întreceri purtate de participanțti la 
cea de a XH-a ediție a Jocurilor 
Mondiale Universitare de Vară. In 
așteptarea începerii probelor atle
tice, programate pentru ziua de 
rrîine (n.r. astăzi), publicul spor
tiv al Budapestei a fost prezent la 
meciul de fotbal, la întîlnirea de 
volei, în preajma trăgătorilor și 
la bazinul de înot. La acesta din 
urmă el a putut aplauda comporta
rea remarcabilă a înotătorilor ma
ghiari care au realizat noi perfor
manțe de valoare, printre care un 
nou record european l'a ștafeta 
4x100 m. mixt fete. Nu mai puțin a- 
plaudați au fost reprezentanții Uniu
nii Sovietice care la săriturile în apă 
au dominat categoric lotul partici- 
panților. La victoria sportivei Ji- 
galova s-au adăugat cele ale lui 
Udalov și a Vereinei. Programul 
manifestațiilor desfășurate în in
cinta bazinului de înot a fost mi
nunat completat • de pasionantele 
dispute de polo. Meciul zilei de 
miercuri a fost fără îndoială-cel 
în care s-au întîlnit echipele de 
tineret ale U.R.S.S., și R.P.R. Vic
toria a fost repurtată de valoroșii 

de marginea terenului.
— Iubesc mult fotbalul și sînt 

mîndru de echipa noastră. Avem 
succese frumoase nu numai aci, ci 
și îa producție...

■Și a început să-mi povestească 
despre felul în care muncesc jucă
torii echipei, frămîntările lor, preo
cupările si bucuriile lor. A vorbit 
despre tafl—

— Dar d-ta î
— Eu?
A zîmbit și apoi mi-a spus 

că este fruntaș al întreceri
lor socialiste și că în cinstea 
celei de a 10-a aniversări a elibe
rării patriei noașîre a obținut în 
ultimele luni succese importante în 
producție. Fiecâre lună a acestui an 
a însemnat de fapt o nouă victorie 
pentru muncitorul matrițer Gh. 
Oprea.

— Trebuie să sărbătorim și noi, 
sportivii, cu cinste aniversarea eli
berării patriei noastre. Doar, de a- 
tunci, de la 23 August 1944, am 
început să trăim o1 viață liberă și 
fericită. Pentru aceasta, zi de zl 
mă străduiesc să realizez cît mai 
mult peste norma ntea !

★
Peste cîteva clipe tn-am despăr

țit de muncitorul fruntaș Gh. Oprea 
de la uzinele Electromagnetica, 
unul dintre cei mai buni jucători 
ai echipei de fotbal, dar imaginea 
lui, a sportivului care cinstește și 
la locul dc muncă scumpa aniver
sare a eliberării patriei noastre, 
mi-a rămas multă vreijje întipărită 
In minte.

A. CĂLIN

jucători sovietici, dar la o mică di
ferență: 6—4. Reprezentanții noștri 
s-au menținut însă la înălțimea ad
versarilor lor, apărîndu-și cu multă 
hotărîre șansa, ceea ce, alături de 
jocul superior al învingătorilor, a 
dus la realizarea unui spectacol de 
calitate mult apreciat de cunoscă
tori.

Dacă jucătorii de polo au cedat 
după o luptă care le face cinste, în 
schimb echipa noastră masculină de 
volei a pierdut la scor jocul cu 
echipa R.P. Bulgaria, în cadrul tur
neului final. Voleibaliștii noștri s-au 
dovedit insuficient pregătiți din 
punct de vedere fizic și au cedat 
după ce cîștigaseră primul set al 
întilnirii. Echipa feminină de vo
lei a mai .cucerit în schimb o vic
torie categorică asupra reprezenta
tivei Austriei (3—0).

Pe velodromul „Milenaris-t iubi
torii ciclismului au avut prilejul să 
urmărească și o întrecere interna
țională feminină, în zilele de marți 
și miercuri, în care se întîlneau 
echipele R.P. Romine și R.P. Un
gare. Concursul a fost organizat 
în afara J.M.U. și a prilejuit repre
zentantelor noastre cucerirea vic
toriilor în probele de viteză și 500 
m. cu start de pe loc (Venera 
Marinescu) și urmărire individuală 
pe 2.000 m. (Aurelia Drăghici).

Competiția de box s-a apropiat

„Circuitul orașului București” j 
organizat 

de „Scinteia tineretului**
4 =====

In cinstea celei de a, 10-a aniver
sări a eliberării patriei noastre da 
către glorioasele Armate Sovietice, 
ziarul „Scinteia tineretului" orga
nizează duminică 15 august o mare 
ștafetă polisportivă „Circuitul ora- 

■■șului București".
Ștafeta va cuprinde 12 schimburi 

și va trece prin toate raioanele Ca
pitalei. Concurenții se vor întrece 
la motoc idiom, ciclism, canotaj, 
înot și atletism. Acest gen de conn 
petiție sportivă organizată de ne
numărate ori-ân Uniunea Sovietic^ 
nu s-a mai desfășurat în Capitali 
de muiți ani de zile. De aceet^ 
vestea organizării ștafetei de cât» 
ziarul „Scînteia tineretului"* a 
stîrnit un mare interes în rindurfl* 
amatorilor de sport din Capitali 
care au început de pe acum să m 
pregătească cu seriozitate tn vw- 
derea unei cît mai bune oompor* 
țări.

(Agerpra<

de sfîrșitul său. Chiar astă searl 
au putut fi urmărite cîteva meciuri 
în care au evoluat candidații pri
melor locuri. Reprezentantul nostr* 
Victor Schiopu a recoltat încă • 
victorie, iar Negrea, deși învins s* 
clasat pe locul doi al categoriei 
sale. Mîine seară (n.r. astă seară} 
aiți cîțiva boxeri din R.P.R. vot 
urca treptele ringului pentru a-șî 
disputa titlul de campion mondial 
universitar. Aceștia sînt: Mircea 
Dobrescu, Dănilă Done, Eugen Fit* 
resz și Șerbu Neacșu.

Insfîrșiț, fotbaliștii noștri au tta 
trecut un dificil examen în com p a-* 
nia puternicei formații a R. Ceno 
slovace, una din candidatele la prh 
mul loc. Ambele echipe nu au cu
noscut în turneul de la Budapesta 
înfrîngerea.

Și astfel, zi de zi. stadioanele Bu
dapestei freamătă de entuziasmul 
zecilor de mii de spectatori, cunosc 
atmosfera marilor întreceri spor- 
tive, iar la orice oră din zi și chiar 
noaptea această viață intensă este 
transmisă prin radio și presă pînă 
în cele mai îndepărtate colțuri ale 
lumii, unde fără îndoială numeroși 
tineri urmăresc cu același interes 
ca și spectatorii capitalei maghiara 
măreața competiție a studenților 
sportivi de pretutindeni.

TUDOR VORN1CU.



înaintea fazei regionale a campionatului de pniiatlcn G.M.A. a! R.P.R.
Zilele trecute au lost oigurtizate 

ta majoritatea raioanelor din țara 
noastră întreceri oficiale pentru 
etapa a doua a campionatului de 
poliation G.M.A. al R.P.R. S-au 
întrecut pentru titlul de campion 
al raioanelor respective cîștigătorii 
la băieți și la fete din toate co
lectivele sportive. Mulți dintre ei, 
purtători ai insignei G.M.A. gr. I, 
participau pentru prima oară la o 
astfel de întrecere de mase. Fiecare 
dorea ca prin participarea sa la 
acest, important campionat să ob
țină mult dorita insignă G.M.A.
gr. II.

Activiștii sportivi ți cadrele teh
nice din comitetele raionale C.F.S., 
tare răspundeau de organizarea a- 
•estei etape, s-au străduit. mai

Cișugă/orii fazelor regionale ain întreaga țară defilind cu oca- 
£ia deschiderii finalei campionatu lui de poliation G.M.A. al R.P.R. 

pe anul 1953.

I

Bonă ștranduri...
Deși aveau la îndemînă Cibinul ] 

ți lacul din Dumbravă pentru a se 
tăceri, cetățenii din Sibiu nu s-au I 
fesat pînă ce n-au văzut ștrandul 
►rasului în stare de funcțiune. Mo
tive pentru această stăruință au 
lost destule. In primul rînd, spiri
tul gospodăresc al sibienilor nu 
le-a permis să stea pasivi atunci 
eînd, atît din motive obiective cît 
ți din neglijență, ștrandul orașului 
se dărăpăna văzînd cu ochii. In al 
doilea rînd, cetățenii orașului, care 
vorbesc deseori cu niîndirie despre 
înotătorii fruntași pe care i-a dat 
Sibiul, nu s-au putut împăca cu 
gîndul ca orașul lor să nu poată 
contribui în viitor la progresul no
tației noastre (pentru că nici apele 
Cibjnului și nici cele ale Dumbra- 
vei nu oferă chiar condiții optime 
pentru ridicarea unui înotător). Și 
așa s-a făcut că Sfatul popular al 
orașului a luat cu hotărîre în mină 
această problemă și, deși cam tîr- 
ziu, porțile ștrandului s-au deschis 
larg publicului și înotătorilor. 
După cum ne relatează corespon
denții noștri M. Vlădoianu și P. 
Ciolacu, noi instalații și amenajări 
stau la dispoziția vizitatorilor 
ștrandului, iar concursul de natație 
al asociației Voința, disputat re
cent, s-a putut desfășura în cele 
mai bune condiții.

...Tocmai citeam această rel atare 
a corespondenților noștri, gîndin- 
du-ne la miile de oameni care se 
bucură de deschiderea ștrandului 
din SibiiK eînd intră pe ușă tov. 
Șerban Enâchescu, un alt corespon
dent îl nostru. care-și petrecuse 
concediul de odihnă pe litoral.

Plin de revoltă. coresponden
tul nostru ne povesti despre halul 
în care se găsește bazinul de înot 
«le la Eforie, care constituia în

In satele regiunii Baia Mare
In ultimul timp, în satele regiu

nii Baia Mare au fost obținute re
marcabile succese în activitatea 
G.M.A. Dintre colectivele sportive 
care s-au evidențiat în mod deose
bit, putem cita, în primul rînd, pe 
cel de la S.M.T. Pribilești, care, 
într-nn timp scurt și-a mărit nu
mărul existent de purtători ai in
signei G.M.A. cu încă 51.

In munca de antrenare a tineri
lor de la S.M.T. Pribilești în tre
cerea normelor G.M.A., un aport 
înseninat l-au adus 1. Kamer, pre
ședintele colectivului sportiv, Ște
fan lonescu, activist U.T.M. și Eli- 
sabeta Dulju, profesoară de educa
ție fizică la șboala elementară din 
localitate, care au dovedit o per-
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peste tot, să asigure participan- 
ților toate condițiile necesare unei 
cit mai bune desfășurări a întrece
rilor. Muncind în felul acesta, ac
tiviștii sportivi și cadrele tehnice 
din raioanele regiunilor Bîrlad, Su
ceava, Bacău, Cluj, Oradea etc., 
au reușit să obțină în această di
recție rezultate deosebit de fru
moase.

Intrucît mai sînt doar cîteva 
zile pînă la desfășurarea fazei re
gionale a acestui campionat (7—8 
august), este necesar ca toate co
mitetele regionale C.F.S și ta spe
cial comisiile G.M.A. să se preocu
pe din vreme de pregătirea între
cerilor. In primul rînd, este ne
cesar ca toți cîștigătorii fazei ra
ionale să-și intensifice In această 
perioadă antrenamentele, 'ă > ■ :s*.e 

anii trecuți, o mîndrie a stațiunii, 
în timp ce acum e năpădit de bă
lării, uscat și prezintă un aspect 
jalnic. Nici administrația Institutu
lui pentru Cultură Fizică și nici 
Sfatul popular al orașului nu se 
sinchisesc de această frumoasă con
strucție sportivă care se degradează 
pe zi ce trece. Și, ca o ttrmare di
rectă, de unde în anii trecuți Efo
ria era centrul unor frumoase în
treceri ale înotătorilor, acum ce
tățenii și sportivii veniți la odihnă 
pot practica orice spart, incepînd 
cu fotbalul și sfirșind cu... șahul, 
numai înot nu pot face.

Credem că este necesar să se vadă 
cine poartă răspunderea degradării ■ 
acestui bun care ar tfebui să stea 
la îndemîna maselor de oameni ai 
muncii veniți la odihnă și să se ia 
măsurile cuvenite pentru ca ștran
dul de la Eforie să-și recapete 
frumosul renume din anii trecuți.

V. A.

— Cred că dacă i s-ar scoale 
ierburile s-ar putea vedea dacă are 
ți apă...

Desen de MATTY

manentă preocupare față de pro
blema complexului G.M.A.

In regiunea noastră există, de 
asemenea, și alte colective sportive 
aparținînd asociației Recolta, care 
au o activitate pe linie G.M.A. tot 
atît de fructuoasă. E vorba ta pri
mul rînd de colectivul sportiv Re
colta G.A.C. Nisipeni, care în ulti
ma vreme a reușit să mobilizeze 
la Startul întrecerilor pentru tre
cerea normelor G.M.A. un număr 
de 43 colectiviști. Pe aceeași linie 
se situează ți rezultatele dobîndite 
de colectivele sportive Recolta 
G.A.C. Baba-Novac (20 purtători), 
G.A.C. Medleșul-aurit (43 purtă
tori), G.A.C. Orașul-nou (32 pur
tători) ș. a.

.VICTOR PEȘTEANU-coresp. 

mai mult pe pregătirea tehnică. La 
întrecerile din faza regională, par
ticipant trebuie să prezinte comi
siei de examinare brevetul de pur
tător al insignei G.M.A. gr. I. Nu 
se admite sub nici o formă parti
ciparea în această etapă a pur
tătorilor de insignă F. G.M.A. sau 
chiar a aspiranților G. M. A. gr. 
I. De asemenea, comisiile raio
nale G. M. A. trebuie să se preo
cupe din vreme ca la întrece
rile din faza regională să parti
cipe în mod obligator primii cla
sați, și nicidecum, alți concurenți, 
aleși la întîmplare, așa cum s-a 
petrecut anul trecut în mai multe 
raioane din țara noastră.

Din etapa a treia (faza regio
nală), proba de cros se înlocuiește 
pentru bărbați cu o alergare de 
3000 m. plat și pentru femei cu 
1000 m plat. întrecerile vor fi or
ganizate în decurs de două zile, or
dinea probelor fiind cea prevăzu
tă în regulamentul campionatului.

Incepînd cu această etapă, vor 
participa maeștrii sportului, spor
tivi clasificați în categoria I-a și 
toți acei sportivi care au perfor
manțe echivalente normelor de 
clasificare din aceste două catego
rii. Pregătind din vreme partea 
tehnico-organizatorică și avînd a- 
sigurată mobilizarea participanți- 
lor, vom putea face din întrecerile 
fazei regionale a campionatului de 
poliation G.M.A. al R.P.R. o 
nouă și frumoasă sărbătoare a 
complexului sportiv G.M.A.

TEODOR ROIBU

Noi purtători 
ai insignei G. M. A.

& Un frumos avînt a luat acti
vitatea G.M.A. în orașul Craiova. 
In ultimul timp, tot mai numeroși 
sînt tinerii și tinerele care, în cin
stea celei de a 10-a aniversări a 
eliberării patriei noastre, își cuce
resc insigna G.M.A. Peste 200 de 
tineri din orașul Craiova și-au tre
cut, de curînd, examenul de con
trol, devenind astfel purtători ai 
insignei G.M.A.

CONSTANTIN MOȚOC 
corespondent !

c Succese însemnate pe linia ( 
unei cît mai 13rgi răspîndiri a com
plexului G.M.A. în rînduirile oame
nilor muncii obține, în cinstea zilei 
de 23 August, și colectivul sportiv 
Voința PIoești. Tineri și vîrstnici, 
membri ai acestui colectiv sportiv, 
se pregătesc cu asiduitate pentru 
trecerea normelor GMA și, sub în
drumarea instructorului C. Popa, 
numeroși oameni ai muncii devin 
purtători de insignă. Toate aceste 
realizări au făcut ca angajamentele 
acestui colectiv sportiv pentru anul 
1954 să fie de multă vreme depă
șite.

CONSTANTIN SCARLATESCU 
corespondent

e Elevii școlii medii tehnice de 
ț njecanică din Orașul StaTln s-au 

pregătit cu intensitate pentru ca în 
cj/istea zilei de 23 August ' mulți 
dintre ei să obțină brevetul de 
purtător al insignei. Nu cu multă 
vreme în urmă, 20 de elevi ai aces
tei școli și-au trecut proba de tir 
și apoi examenul de control, deve
nind prin aceasta purtători ai in
signei GMA. Printre aceștia se gă
sesc și mulți elevi fruntași la în
vățătură, ca: Ion Rădulescu, Gh. 
Sas, Gh. Fieraru, Constantin Mar- 
cu și Ion Marin.

VICTOR SECAREANU 
corespondent

La propunerea făcută de 
tînărul Deak losif de la 
uzinele Bernat Andrei din 

Oradea, organizația U.T.M. a 
chemat la întrecere toate orga
nizațiile de bază U.T.M. din țară 
sub lozinca :

„Fiecare tinăr să învețe să 
înoate".

Tineri și tinere! Fiți In pri
mele rinduri ale acestei acțiuni. 
Participați cu regularitate la 
antrenamentele și concursurile 
de înot t

După cîteva sărituri, o întrecere
adevărată

Prîntii pași ai celor mai tineri săritori
Cînd profesorul i-a întrebat dacă 

vor să se antreneze pentru a ob
ține insigna FGMA, Arthur Hora
cek și prietenii lui au fost printre 
primii care au prirriit cu bucurie.

S-au antrenat cu sîrguință și în 
cîteva luni au devenit purtători 
de insignă. Aveau 11 — 12 ani fie
care... Le-au plăcut și alergările și 
săriturile, dar cel mai mult au în
drăgit apa... Și toată vara trecută 
Arthur Horacek, Al. Decuseară și N. 
Rottman, cei trei prieteni au mers 
la bazin. Acolo, au ajutat și al
tor copii de o vîrstă cu ei să în
vețe înotul.

Cînd l-au cunoscut pe Mircea 
Condovici, acesta știa să înoate. 
Deși mai mare decît ei, Mircea nu 
avea încă insigna F.G.M.A. „Puș
tii" au cam rîs de el... Și Mircea, 
după ce și-a dat proba de înot, 
și-a trecut și celelalte probe. Așa 
au rămas prieteni cu toții...

...Și a venit din nou vara.

...De la trambulina cea mare să
reau Herbert și Klaus Wittember- 
ger... Copiii ieșiseră din apă și pri
veau ca vrăjiți. Arthur Horacek a 
sărit deodată în sus și le-a spus : 
„Știți ce ? Eu zic să ne-apttcăm și 
noi de sărituri. Am învățat să îno
tăm cucerind insigna F.G.M.A.; 
să nu ne oprim aici. Eu am auzit 
de la tata, care știți că e antrenor, 
că se va organiza aici un centru 
de antrenament pentru juniori. Să 
ne înscriem și noi.

Unul dintre miile de purtători 2’1 insignei G.M.A. grad ui îl
Maestrul sportului 

M. Timu

Zilele geroase ale lui ianuarie 
și mai apoi viscolele rămase 
„de pomină” ale lunii februarie nu 

au- constituit. stăvili. Angajamentul 
luat trebuia respectat. In cinstea 
marii sărbători a poporului nostru, 
a zecea aniversare a eliberării pa- 
Eriei, întregul colectiv își luase an
gajamentul să cucerească insigna 
G.M.A. gradul 11/

Cînd timpul permitea, călăreții 
de Ia C.C.A. ieșeau, printre nă
meții de zăpadă, la antrenamente 
în aer liber.

Așa s-a făcut că încă la începu
tul primăverii, tot colectivul era 
pus la punct cu pregătirea fizică. 
Prima normă obținută a fost cea de 
gimnastică, apoi crosul, cursa cu 
obstacole. Și, pe rînd, toate cele
lalte. După cîteva luni, călăreții de 
la C.C.A. au devenit purtători ai 
Insignei G.M.A. gradul ÎL

Printre cei ce au muncit cu dra
goste pentru obținerea insignei este 
și sportivul fruntaș, de mai multe 
ori campion al țării, maestrul spor
tului Mihai Timu. Numele său este 
cunoscut de multă lume și mai cu 
seamă de iubitorii sportului călare. 
Dar puțini sînt cei care-1 cunosc 

' mai îndeaproape. Dîrz, perseverent, 

în apa limpede 
plăcere...

a bazinului e o

Așa au început cei patru prieteni, 
cu trei luni în urmă, antrenamen
tul pentru sărituri. împreună cu [ 
alți 14 copii între 12—16 ani, cei ■ 
patru se antrenează în fiecare i, 
după-amiază la Ștrandul Tineretu- : 
lui. Și săriturile pe care le execută 
acum acești copii sînt !a fel de fru- i 
moașe și corecte de pe trambulina t 
de 5 m. ca și de pe cea mare, la | 
care priveau cu ochi mirați cînd să- ’ 
reau frații Wittemberger. Șase din- , 
tre tinerii elevi ai centrului de an- j 
trenament pentru sărituri iau parte i 
la campionatele republicane de ju- l 
niori la sărituri din acest an. An- t 
trenorii Lascu și Horacek au mun- i 
cit cu toată dragostea pentru a-i 
pregăti cît mai bine.

Seara, cînd ștrandul începe sase 
golească, în jurul celor de la cen
trul de antrenament se string 
roată, mulți dintre copiii veniți la 
ștran'd, care priviseră cu admirație f 
la săriturile curajoase ale celor) de I 
o seamă cu ei: „Cum ați început : 
să suriți? Nu vă e teamă de apă? 
Nu e greu ?" se aud glasuri cu- j 
rioase.

Și mai întotdeauna unu! din ei 
răspunde:

— O, nu-i greu de loc. Cînd ț 
ne-ant luat insigna F.G.M.A. am 
învățat să iubim apa, să nu ne te
mem de ea, șt acum,, iată-ne și [■' 
săritori...

PAULA NAVREA

entuziast, iată care sînt minunatele n 
calități ale acestui sportiv fruntaș, 
calități care au făcut din el un 
vrednic reprezentant al sportului 
din țara noastră.

Drumul lui spre măiestria spor- I 
tivă a fost presărat cu multe ob- ț. 
stacole și greutăți. Dar, perseveren- I 
ța lui iimu a fost mai tare. Și, f 
an de an, el înregistrează noi și | 
din ce în ce mai valoroase perfor- f 
manțe, care-1 fac cunoscut și peste > 
hotare.

Primul succes și totodată cel maî I 
bun stimulent spre o muncă mai 
serioasă a fost cucerirea locului I 
la categoria „începători” în con- I 
cursul republican desfășurat ia Tîr- i 
goviște, în anul 1948. Din acel ți 
moment, de care Timu își amin- | 
tește cu mare plăcere, el s-a hotă- J 
rît să practice organizat acest sport. 
An de an, victoriile se succed. In T 
EM9, Mihal Timu se clasează pri
mul pe țară la proba de „vînătoare ’ 
ușoară’’. In 1950 obține cupa ofe
rită de Sfatul popular al orașulu 
Sibiu celui mai bun' călăreț. In | 
anul următor devine dublu campion ! 
al țării, ocupînd locurile prime la ! 
„viteză ușoară” și „vînătorre u- | 
șoară”. La Olimpiada din 1952 ■ 
Mihai Timu se află printre cei 
7 călăreți din lume care reușesc să t 
termine crosul din ziua a doua a j 
concursului. Și dacă „Cornel” ca- l 
Iul lui nu s-ar fi accidentat, " 
nemaiputînd continua concursul i 
Mihai Timu ar fi reușit să aducă ; 
patriei iubite o performanță și mai ‘ 
valoroasă.

In anul 1953, în concursul inter
național de la București, Mihai 
Timu cucerește noi victorii, obți- 
nînd locul I în proba pe doi cai 
(cu Troica și Fildeș) și un premiu 
II la „vînătoare grea” (tot cu 
Troica). In sfîrșit, anul acesta, 
Mihal Timu este din nou campion 
la „grea”, tot. pe calul numărul 1 
al țării, Troica.

Pentru meritele sale deosebite în 
sport, Mihai Timu a fost distins cu 
Medalia Muncii, iar, de curînd, i 
s-a decernat titlul de maestru al 
sportului.

ELJENA MAitLSCU



Drumurile noastre sînt aceleași (IU)
„Așa dar, și aici se vorbește tot 

despre micul luxemburghez; nu 
despre locul trei pe care l-au cîș- 
tigat. Oare ei știu că eu?..." Wen- 
dlandt privește pe fereastră in 
noapte. Se ferește să-și arate fața 
cuiva. II aude pe Walter spunind 
deodată: „S-a terminat cu băiatul 
ăsta. Medicul nu-i dă voie să mai 
ia startul".

In odaie s-a lăsat o tăcere attt 
de adîncâ, incit se aude cum bat 
în geam stropii. de ploaie. Wend
landt se întoarce încet.. E palid. 
Mîinile lui subțiri atîrnă pe lingă 
mantaua udă.

„S-a terminat cu el", repetă în
cet. Deodată izbucnește. Nici el nu 
și-a dat seama de ce. Poate pen
tru că simțea că trebuie să spună 
acest lucru: „Înțelegeți, tovarășii 
lui l-au trimis aici; au pus ban pa 
ban ca să-l echipeze și din bici
cletele lor cele mai bune au făcut 
pentru el bicicleta asta. Să fim de 
față, să facem ceva— asta este im
portant, spuneau ei. Aici e vorba 
de pace, da, așa spuneau. Și pa
tria noastră, mica noastră țară, 
trebuie să facă ceva, așa spuneau. 
Iar ea..."

Cu pași grei, Wendlandt se în
dreaptă spre ușă, o deschide brusc 
și iese în grabă pe coridor. Ușa 
se trîntește în urma lui. Cicliștii 
se uită speriați unii la alții. Nu 
știu ce s-a întimplat cu mecanicul 
lor. Tac cu toții.

Wendlandt coboară în sală. 
Simte că trebuie să-l găsească pe 
băiatul acesta; are impresia că îl 
așteaptă... Trece pe lingă fiecare 
masă, caută. încă o dată și încă 
o dată... Micul luxemburghez nu 
e nicăieri.

Din colțul ■ sălii îl privesc doi 
ochi reci, incolori. Wendlandt sim
te privirea. Mai întîi nu-i dă im
portanță, dar apoi o recunoaște. A- 
cum nu mai bate în retragere. Cu 
capul sus îl privește pe francez 
tot atit de rece. „Ce mai vrea și 
ăsta? Ce-l face să mă privească 
mereu așa, să mă urască? Băiatul 
ăla. da, are motive s-o facă! Eu 
sint de vină că trebuie să aban
doneze. Dar ăsta, francezul ăsta, 
ce vrea?!

Pe Wendlandt îl cuprinde o fu
rie tot mai mare, o furie rece. Na
și dă seama că se agață de ea cu 
disperare, numai pentru ca să nu 
se mai gîndească la celălalt, la 
băiatul acela, la cuvintele lui. II 
fixează pe francez cu o privire 
răutăcioasă, apoi se întoarce și 
pleacă spre camera lui.

4r
Se dispută etapa a IV-a. Pînă 

acum, etapa aceasta a însemnat 
totdeauna o zi neagră pentru echi
pa R D.G. In mașina atelier mai 
era o singură bicicletă de rezervă, 
iar acum se mai adăuga la aceasta 
și evadarea plutonului format din 
șapte cicliști: doi danezi, trei en
glezi, francezul Tibois și cu ei era 
numai Walter. S-au di-stanțat de 
plutonul fruntaș cu șapte minute.

Tibois se simte într-o formă ex
cepțională. Merge, cum se spune, 
ca un drac. Cu o zi înainte, nem
ții intrecuseră echipa lui, iar seara 
neamțul acela zîmbise cu atîta 

de PAI L THIRET

nerușinare, atît de provocător. ,,0 
să le arăt eu acum!"’

Țîșnește înainte ca pe o pistă 
de beton. Acum, el este cel ce dic
tează ritmul in plutonul din frun
te. începe să accelereze din nou. 
Vrea să-l dea gata pe neamț, sin
gurul care se mai ține după el. 
Tibois lasă englezului conducerea 
și, rămîn-înd la sfîrșittil plutonului, 
bea o înghițitură din bidon. „Sa
cre bleu"! Observase că au înceti
nit tempou-1. Se ridică din șea și 
țîșnește din nou în față. „Hai, Ti
bois băiatule, dă-i zor!

Lui Wendlandt tocmai i se co
municase să pornească în urmări
rea plutonului fruntaș, ca să fia 
pe aproape în cazul cînd i s-ar 
întîmpla ceva lui Walter. Mașina 
gonește înainte. Depășesc autobu
zul în care se află cicliștii care au 
abandonat. Ca o umbră trece prin 
fața ochilor lui Wendlandt silueta 
micului luxemburghez, care se află 
acum lingă geam. Mai repede. 
Trec pe lingă grosul plutonului de 
alergători. Mai repede.

Curînd, zăresc înainte plutonul 
fruntaș. Mașina îl urmează de a- 
proape. Wendlandt se uită afară 
din mașină. „Da, iată, acolo e 
Walter. Numai să nu i se întimple 
ceva. In mașină a mai rămas doar 
o bicicletă". Wendlandt e încordat 
la culme. „Să sperăm că n-o să i 
se întimple nimic... Să sperăm că 
Walter o să rămină in plutonul 
fruntaș... Să sperăm că n-o să pă
țească nimic..."

Din nou, o serpentină lungă. Ce 
bine se vede acum plutonul frun
taș. Tricoul alb al lui Walter, se 
zărește pe locul trei. Acum con
duce danezul; ba nu, tocmai îl 
schimbă englezul. Cîteva tufișuri 
îi împiedică să-i vadă.

„Ce-i asta ? S-a răsturnat unul! 
Cine-o fi?" Lui Wendlandt îi sca
pă un geamăt. ,,.Vw, nu e Walter! 
Slavă domnului! Walter gonește 
mai departe; e acum pe locul pa
tru. Dar cine a căzut? Cine?"

„Stop! strigă deodată Wendlandt 
și sare din mașina care frinează 
brusc. Ciclistul căzut apucase să 
se ridice și acum voia să se urce 
pe bicicletă; cade însă din nou. 
Partea din față a bicicletei se miș
că în toate părțile. Wendlandt ob
servă că i s-a rupt cadrul. Asta 
nu se mai poate repara. Se apro
pie de ciclist și îl ajută să se ri
dice. Acesta se uită la el. Din fața 

înegrită de noroi ÎI privesc doi 
ochi incolori Tibois!

Wendlandt bagă îndată de sea
mă că ochii aceștia priveau acum 
altfeL In ei nu e nimic dir» vechea 
răceală. E privirea unui om rănit, 
disperat Aceeași privire, gin dește 
Wendlandt pe care mi-a aruncat-o 
micul luxemburghez cînd l-am în
trecut, iar el pedala cu spinarea 
încovoiată și pic ionii sttng attr- 
nînd.

Wendlandt stă doar o clipă pe 
giraduri, apoi fuge spre mașină, în
șfacă bicicleta de rezervă — ulti
ma — și o dă francezului.

— Alfons — îi spune el calm, 
deși în timpri acesta mîinile H 
tremurau, iar mima parcă îi batea 
în gît.

Tibois stă nemișcat. înghite Ia 
sec. Ridică mîinile, ca și cum ar 
vrea să se apere.

— Nu, nu ■— izbutește să spună. 
Nu vreau... Nu pot. Deodată își 
încleștează puternic pumnii și-i 
strigă: pleacă de aici! Deși fața îi 
e plină de noroi, se vede cum i s-a 
înroșit cicatricea.

„PTtnse — constată Wendlandt.

l'a să zică, mă urăște atit de mult, 
încit l-am făcut să plîngă. Dar nu 
înțeleg. Ce i-am făcut?" Wend
landt se întoarce spre mașină și 
face cîțiva pași, rușinat, cu capul 
plecat. Apoi se oprește. I-a apărut 
în fața ochilor băiatul acela. Și 
deodată înțelege că în viața sa de 
pînă acum uitase un lucru: „nu 
ajung numai cuvintele, este nevoie 
și de fapte. Băiatul acela — gîn- 
dește el — știe lucrul acesta..."

— Aci nu e vorba numai despre 
sport, Tibois — îi spune el ane- 
vpte. Știa că tu nu mă poți suferi. 
Dar, gtndește-te la țara ta. Franța, 
trebuie să fie prezentă...

Francezul tresare, întoarce capul 
spre Wendlandt, îl privește între
bător, neîncrezător, cercetător. 
Ornai ăsta, vrea să ajute Franța? 
Nu vrea să-i mai fie dușman?... 
Tibois îi întinde mîna. Da, omul 
acesta care stă acum în fața lui 
are, într-adevăr, e altă față, mai 
bună decît cea de pînă acum, 
„Sau, poate eu îl văd altfel — 
gîndește Tibois, mergînd după 
Wendlandt. Fără să scoată un cu- 

virst, uitrndu-se țintă la Wendlandt, 
el ia bicicleta, încalecă, strînțțe apoi 
curelele ratrapelor și, deodată, 
simte cum celălalt N face vini. Ti
bois apasă pe pedale și țîșnește 
înainte...

(Va urma)

►

Așa înțeleg sa cecitribuie utemiștii 
la bătălia recoltelor bogate

Pretutindeni se di din plin 
bătălia pentru a recoltă îmbel
șugată și în această bătăile 
tineretul muncitor de la sate se 
străduiește să aduci o contri
buție cit mai însemnată. Că 
este așa, lată mai jos cîteva 
Jorezi culese din multele scri
sori primite de ziarul nostru.

IN OOMT’NA MARTIN EȘTI

Organizația de baril U.T.M. 
din comuna Martinești. raionul 
Or&ștte, a rheroat la întrecere 
toate organizațiile U.T.M. din 
satele raioqitilui Orăștie pentru 
sa, în cinstea zilei de 23 Au- 
guat, să raalizeze o serie de •- 
biective dintre carte sprijinirea, 
muncilor agricole, trecerea nor
melor G.M.A., amendări de ba
ze oportive etc.

(Coresp. Gh. Balogh)
IM COMUNA STNTEREAG

’ i In numele sportivilor din co
x' iruină, consiliul de conducere ai
,J criectteafai sportiv „Recolte"
-J din comuna Sîn+ereag, raionul

Beeiean, regiunea Ghij, a che
mat la întrecere, injeinsiea celei 
de a 10-a aniversăn a eliberă
rii patriei noastre, toate colecti- 
vele sportive din raionul Be- 
clean. Obiectivele întrecerii sînt: 
sprijâuraa muncilor agricole, 
astfel ca sportivii să fie în frun
tea tuturor acțiunilor inițiate de 
sfatul popular comunal, realiza
rea angajamentelor privitoare

Campionatul republican de polo
Timișoara 4 (de la subredacția 

noastră).
Azi s-a desfășurat în localitate 

iîKKăul de polo Ftamara Roșie Ti
mișoara — Progresai Tg. Mureș, 
contînd pentru campionatul repu- 
Micsn. Vtetarts ■ revenit echipei

întreceri cicliste in cinstea zi<eî de 23 Aiigast
Consiliul sportiv regional Lo

comotiva și colectivul sportiv Lo
comotiva P.T.T. organizează în 
cinstea zilei de 23 August între
ceri cicliste pe șosea și pe velo
drom, dotate eu „Cupa 23 August", 
întrecerile de fond se vor desfă
șura pe șoseaua București Pitești 
în ziua de 8 august. Plecarea ofi
cioasă va avea loe din fața Pala
tului Poștei Centrale la orele 7,30 
iar plecarea oficiali de la km. 8 
pe șoseaua Bucurwjtl-Pitești. Cate
goria avansați va parcurge 140 k-m. 
(Bucfmești-Gieștî-Bucnrești), cate
goria semicurse 56 km„ categoria 
oraș 20 km., iar feteie 20 km Se 

la creșterea numărului de purtă
tori ai insignei F.G.M.A. șiG.M.A., 
organizarea a 20 de competiții 
sportive de plan local, înscrierea 
a 40 de noi membri în colecti
vul sportiv, amenajarea unui te
ren de oină, organizarea unui 
program cultural sportiv pentru 
ziua de 23 August și altele.

(Coresp. G. Gavrilaș) 
IN COMUNA BUCHIN 

Există în această comună din 
raionul Caransebeș un tînăr, Fi
laret Olariu, despre care toți 
oamenii au numai vorbe bune 
de spus. El a fost primul din 
comună care a terminat prașSa 
a doua și a treia. Datorită sus
ținutei munci de lămurire pe 
care el a dus-o, s-au încheiat 
contracte pentru 2.100 kg. lap
te, 11 oi și altele.

Utemistul Filaret Olariu mun
cește cu aceeași rîvnă și în do
meniul popularizării sportului în 
comuna sa. In ceasurile libere, 
îl poți vedea, de cele mai multe 
ori, pe terenul de sport, antre- 
nmdu-se alături de alți tineri. 
In același timp el pregătește 20 
de tineri țărani muncitori, pon- 
tru trecerea ultimelor probe în 
vederea cuceririi insignei G.M.A.

In această activitate el aduce 
experiența sa de purtător al in
signei G.M.A. gr. I și multă, 
foarte multă dragoste pentru 
sportul care dă puteri noi ce
lor ce-l practică.

(Coresp. V. Ha mat) 

gazdă cu scorul de 9—-5 (5-2). Au 
înscris Stănescu (6), Recer, Welfa
re ich și Tiirdk pentru Flamura Ro
șie și Both (2), Meder (2) și dr- 
Keldmen pentru Progresul.

AL. GROSS

va organiza și o cursă pe 10 km. 
deschisă numai factorilor poștali, 
cursă denumită „Cursa factorilor”. 
Pe velodrom în așteptarea sosirii 
cicliștilor participanți ta cursa re
zervată avansaților va avea loc un 
concurs în care se vor alerga ur
mătoarele probe: viteză băieți și 
fete, cursa italiană pe echipe for
mate din 2 alergători, semi torid 
băieți pe TO de ture, semifond feta 
pe 45 de ture și urmărire tandem.

Asociației care va reuși cea mai 
bună mobilizare și va obține cele 
mai bune rezultate îi va reveni 
„Cupa Poștașului”.

ȚA ecor: o stradă, cîțiva puști și 
o minge. Gălăgie firească u- 

nei pasionante întîlniri de fotbal. 
Fluierul micului și (poate de a- 
ceea) influențabiluiui arbitru Step
ka nu mai poate ajunge să poto
lească spiritele înfierbîntate. Cînd 
deodată...

— Zdrang!
Mingea a izbit cu putere gea

mul și, după ce l-a prefăcut in 
țăndări, a poposit din nou în stra
da. Ceata de copii, cuprinsă de 
panică, s-a împrăștiat în grabă. 
Numai curajosul Stepka revine pe 
locul „fărădelegii" pentru a cule
ge prețiosul balon al întrecerilor 
viitoare ,rupînd-o apoi la fugă 
după ceilalți. Dar, de sus, de la 
fereastra cu pricina, micul „in
fractor" a fost văzut. Elena Di
mitrievna, soția profesorului Sa
poșnikov. a cărei liniște e mereu 
tulburată de joaca micilor fotba
liști, il va reclama. Stepka, pe care 
calmul cel mai desăvîrșit îl carac
terizează, nu este însă „omul" care 
să dea îndărăt în fața unor mus
trări, mai ales cînd acestea vin 
din partea sorei sale, Tanea...

Și iată că a doua zi are loc o 
nouă dispută. Desigur că nici de 
data aceasta profesorul Sapoșni
kov nu poate lucra în liniște. In
tr-adevăr, un „aut“ inerent unui 
meci de fotbal face ca balonul 
să pătrundă din nou în casă, odih- 
nindu-se -— unde credeți ? —■ pe 
biroul profesorului Sapoșnikov.

Acum, Elena Dimitrievna s-a 
decis: va merge la miliție pentru 
a reclama cazul. Fără îndoială că 
altă soluție n-a mai rămas. Dar, 
pe drum, Elena Dimitrievna se în-

„ECHIPA DE PE STRADA
tllm-ște cu i.n iu.ar carc-i caută 
pe micii fotbaliști pentru a-i în
scrie în secția de fotbal a colec
tivului „T rănsmisionistul".

Elena Dimitrievna a găsit o so
luție mai fericită decit reclamația 
la miliție. Și, dintr-odată, o inte
resantă metamorfoză se. produce. 
Din înfocată adversară a sportu
lui, Elena Dimitrievna ajunge să-i 
organizeze chiar ea pe micii fotba
liști. Examenul nu este însă tre
cut: micii jucători ai echipei „Ex
plozia" nu sint admiși in secția 
de fotbal a colectivului Transmi- 
sionistul.

In vremea aceasta, Olea, con
ducătoarea taberei de pionieri din 
apropierea cartierului, nu se poate 
lămuri de ce copiii nu vin în ta
bără. Acolo au doar loc îelurite 
manifestări interesante: conferințe, 
întreceri de șah, concerte... Ea 
nu-și dă seama că ceea ce lip
sește taberei este tocmai un te
ren sportiv. Șeful secției raionale 
a pionierilor îi arată necesitatea 
construirii unui asemenea teren.

Propunerea de- a construi prin 
muncă voluntară un teren de sport 
al pionierilor este primită cu vo
ioșie. Și "munca începe. Pe șantie
rul condus de Tanea vin mereu 
pionieri la lucru. Printre ei sînt 
și jucătorii echipei „Explozia". Ei 
muncesc cu sîrg pentru a ame
naja cit mai repede terenul unde 
își vor face antrenamentele. Dar 
nu-i nevoie oare și de un antre
nor? Desigur eă acesta nu putea

fi altul decît Ivanov, cunoscutul 
inter dreapta al echipei „Transmi- 
sionistul" și în același timp cola
borator al profesorului Sapoșnikov. 
Cei de la „Explozia" nu uită două 
lucruri: că nu au fost admiși a- 
tunci la examen și că au de plătit 
o înfrîngere cu 18-2 în fața puter
nicei echipe „Uraganul".

Antrenamentele s-au terminat. 
Sosește ziua întrecerii decisive. Pe 
stadion se desfășoară întîlnirea 
dintre echipele „Explozia" și „U- 
raganul". Dar nici de data aceasta 
cei de la „Explozia" nu sînt scu
tiți de necazuri. Unul dintre bu
nii jucători nu poate face parte 
din formație pentru că a rămas 
corigent. Ce-i de făcut ? Soluția 
este îndrăzneață : îl va înlocui 
Levka, micul inventator, care a 
fost... convertit la sport de... pro
fesorul Sapoșnikov. Meciul are loc 
și jucătorii echipei „Explozia" își 
iau revanșa. Ei cuceresc nu nu
mai victoria, dar și două impună
toare cartoane cu prăjituri 1

★
Filmul „Echipa de pe strada 

noastră", o producție în culori a 
studioului din Kiev, aduce pe e- 
cran un interesant episod din lu
minoasa viață a pionierilor sovie
tici. El pune cu simplitate, dar, 
în același timp, cu măiestrie, pro
blemele educării tinerei generalii, 
îndeosebi, problema îmbinării în
vățăturii cu activitatea sportivă 
e3te .puternic reliefată. Levka, mi
cul inventator, căruia nu-i plăcea

NOASTRĂ"
sportul, ajunge nu numai un pri
ceput sportiv, dar și autorul vic
toriei echipei „Explozia" în meciul 
decisiv. Paralel, spectatorii urmă
resc metamorfoza profesorului Sa
poșnikov și a soției sate.

Scenariul, datorit lui I. Sotnik, 
este vioi, plin de tinerețe și hu
mor. Interpretarea este asigurată 
de valoroșii actori 5. Petrov (prof. 
Sapoșnikov), D. Andreeva (Elena 
Dimitrievna), A. Larionova (Olea), 
N. Malisevski (Ivanov). Dar ceea 
ce cucerește în primul rînd este

jocul magistral al micilor intec- 
pceți, din rîndul cărora se deta
șează micul Sașa Simonov, care 
realizează o admirabilă creație în 
rolul lui Stepka. Dar nici Costau 
Evgheniev (Bocea), Galea Kavura 
(Tanea) sau Alik Labutin (Levka) 
nu sînt mai prejos. Regia, asigu
rată de A. Mashukov, a dat a-1 
cestui film un ritm deosebit da 
antrenant

„Echipa de pe strada noastră." 
este un film care trebuia văîiă i 
în el sînt multe învățăminte, și 
pentru mari și pentru mici...

MARII S GQDEANU4,

cerea



Cum trebuie să organizăm

In ultimul timp, în fabrici, in
stituții, școli și chiar la sate, 
•u luat ființă noi cercuri de aero- 

modelism. Cu toate acestea, mai 
există foarte multe locuri de mun
că unde activitatea aeromodelistică 
este încă necunoscută. Și lucrul 
acesta se întîmplă atît dintr-o lip
să de preocupare, cit și din cauză 
că nu se știe cum trebuie întreprin
să o asemenea acțiune.

In Uniunea Sovietică inițiatorii 
activității de aeromodelism sînt, 
de obicei, comsomoliștii, cunoscuți 
îndeobște în toată Țara Sovietelor 
și chiar peste hotare, ca luptători 
neobosiți ai propagării acestei dis
cipline sportive în rîndul maselor 
de tineret. Și aceasta pentru că 
fiecare comsomolist socotește aero- 
modelismul ca un factor important 
In creșterea și pregătirea tineretu
lui.

In fabricile și uzinele noastre 
există foarte mulți tineri care folo
sesc avansatele metode de muncă 
ale harnicilor comsomoliști. Ei a- 
plică cu deosebit succes experien
ța tineretului sovietic în diferite 
sectoare de activitate ale mișcării 
noastre sportive, la atletism, lupte, 
haltere, sporturi nautice și altele.. 
In aeromodelism Insă, acești tineri 
se poticnesc mereu din cauză că 
nu au încă la îndemînă o atot
cuprinzătoare literatură de specia
litate sau folosesc unele lucrări 
depășite. De aceea, în munca și în 
preocupările sportive ale tineretu
lui nostru de la orașe și sate în
deletnicirea cu construcția de aero- 
tnodele ocupă un loc mai puțin im
portant. In rîndurile care urmează 
vom căuta să arătăm, pe scurt, 
eum trebuie procedat pentru sti
mularea acestei activități.

Organizarea unui cerc de aero
modelism este o problemă foarte 
ușor de rezolvat. In prezent, în 
fabricile și uzinele noastre, în in
stituții sau școli, întîlnim foarte 
mulți tineri cu bogate cunoștințe 
în toate disciplinile aviației spor
tive. Așa stînd lucrurile, nu este 
nevoie decît de spiritul de iniția
tivă al unui tînăr, harnic și price
put, pentru ca în scurt timp în in
stituția respectivă să ia ființă un 
puternic cerc de aeromodelism. La 
început, munca de organizare poa
te fi dusă de un grup restrîns, 
compus din 2—3 tineri vrednici 
și cu multă dragoste pentru spor
tul aeromodelist.

Acțiunea de constituire va tre-

Înainte de a se da startul, aero modelele trebuie atent verificate.

un cerc de aeromodelism
bui precedată de una sau două 
conferințe cu subiect aviatic orga
nizate la clubul sau biblioteca u- 
zinei și chiar de unele demonstrații 
susținute de aeromodeliștii din alte 
cercuri. După aceea, se va trece la 
munca practică de angrenare a ti
neretului în această disciplină 
sportivă. Cînd se socotește că celor 
interesați le-a fost trezită dragos
tea față de această preocupare, 
se poate trece cu încredere la or
ganizarea propriu-zisă a cercului 
de aeromodelism. Pentru ca aceas
tă acțiune să nu treacă neobser
vată în rîndul maselor de munci
tori sau funcționari, pentru a în
sufleți și mai mult tineretul, cer
cul de aeromodelism, de acum con
stituit, va trebui să organizeze un 
mic concurs de aeromodele chiar 
în prima lună a existenței sale. 
Este recomandabil ca aceste în
treceri să aibă loc numai la una 
din probele disciplinei respective și, 
dacă se poate, chiar în interiorul 
întreprinderii, pentru a se asigura 
participarea cit mai multor spec
tatori. Pentru ca această competi
ție să producă un efect mai puter
nic în rîndul celor prezenți, este 
necesar ca învingătorii să fie felici
tați și premiați în fața publicului 
spectator. Cu acest prilej, pot fi în
treprinse și acțiuni pentru înscrie
rea de noi membri în cercul de ae
romodelism.

O atenție deosebită în recruta
rea viitorilor aeromodeliști trebuie 
acordată elementului feminin. Cu 
ajutorul acestuia, activitatea aero
modelistică va putea deveni mai 
organizată, iar munca educativă a 
întregului colectiv se va ridica la 
un nivel și mai înalt. Aceasta, 
deoarece și în aeroraodelism ti
nerele noastre dovedesc multe ȘÎ 
minunate calități, capacitate orga
nizatorică, spirit gospodăresc și 
dragoste de a pune toate cu
noștințele în lupta pentru dez
voltarea și propiășirea sportului 

aeromodelist. Procedînd astfel vom 
face primii pași pe drumul creă
rii și consolidării unui cerc de ae
romodelism puternic și bine orga
nizat. Căci nu trebuie să uităm 
că în patria noastră unitatea orga
nizatorică a mișcării de aeromode
lism este tocmai cercul tinerilor 
constructori de aeromodele. Și, în 
momentul de față, sarcinile cercu
lui de aeromodelism sînt nenumă
rate.

B. MARICA

I Milne încep, la 
republican

Lugoj, finalele campionatului 
de juniori la natație

In cei trei ani de existență, ba
zinul de înot din Lugoj a adă
postit multe întreceri sportive de 
valoare. De mîine, el va fi din 
nou locul de desfășurare al uneia 
dintre marile competiții de nata- 
ție ale țării : finalele campionatu
lui republican de juniori și ju
nioare pe anul 1954.

La ora la care veți citi aceste 
rînduri, totul va îi gata orînduit 
pentru a-i primi pe tinerii oaspeți. 
De multă vreme, acest campionat 
este obiectul preocupărilor comisiei 
centrale și ale inspecției de nata
ție, care, apreciind just importanța 
competiției republicane rezervată 
înotătorilor tineri, au depus toate 
eforturile pentru a-i asigura o des
fășurare în condiții optime.

★
Campionatul republican de na

tație ai juniorilor și junioarelor va 
dura trei zile: de la 6 pînă la 8 
august. El prevede probe pentru 
juniori categoria I-a (născuți în- 
anii 1936 și 1937) și categoria a 
Il-a (născuți în anii 1938 și 1939).

Datorită faptului că programul 
celor trei zile permite acest lucru, 
precum și pentru a descongestiona 
programul campionatelor republi
cane de seniori, care se vor des
fășura la sfîrșitul lunii, au fost 
incluse și cîteva probe de seniori: 
1500 și 800 m liber bărbați și 800 
m liber femei. In prima zi de con
curs se vor desfășura următoarele 
probe: 1500 m liber seniori, 800 m 
liber senioare, 100 m. bras junioa
re cat. I, 400 m liber junioare cat.

Două întîlniri internaționale ale reprezentativei noastre de polo pe apă
De curînd echipa reprezentativă 

de polo pe apă a țării noastre a 
întreprins un turneu în Uniunea 
Sovietică și în Republica Populară 
Bulgaria.

La Kiev, unde selecționata R.P.R. 
a susținut mai multe jocuri de an
trenament cu diferite echipe sovie
tice, precum și un joc oficial cu 
reprezentativa U.R.S.S., jucătorii 
echipei noastre de polo pe apă au 
avut posibilitatea să-și însușească 
prețioase cunoștințe legate de teh- 
.nica și tactica acestui sport. In 
meciul oficial- cu selecționata 
U.R.S.S., echipa R.P.R. a folosit 
următorii jucători: Deutsch, Hos
podar, losim, Lorintz, (Csordas), 
Naghi, Simon și Stan eseu. Jucătorii 
sovietici ne-au fost în acest joc su
periori, atît fizic, cît și tehnic și 
tactic. Prestînd un joc cu foarte 
multe schimburi de locuri între 
jucători, cu numeroase și rapide 
pătrunderi spre poartă, echipa U- 
niunii Sovietice a reușit să învin
gă pe merit reprezentativa noa
stră cu categoricul scor de 7-1 
(4-1).

Antrenorul echipei noastre de 
polo, tov. Vasile Daroczi, ne-a de
clarat următoarele, în legătură cu 
comportarea echipei noastre:

„Echipa noastră a început jocul 
foarte rapid, ceea ce a făcut de 
altfel ca în majoritatea cazurilor 
cînd se arunca mingea la mijlocul 
bazinului, ea să fie luată de unul 

II, 800 m. liber juniori cat. I, 100 
m fluture juniori cat. I, 100 m. 
liber juniori cat. II și 4xi00 m. li
ber junioare cat. I, iar după amia
ză, 100 m spate junioare cat. II, 
100 m. bras juniori cat. II, 100 m 
liber junioare cat. I, 100 m spate 
juniori cat. I, 4x100 m. mixt ju
nioare cat. II, 4x100 m. mixt ju
niori cat. II. Programul probelor 
de sîmbătă.și duminică îl vom 
anunța ulterior. Programul fiecărei 
zile va fi încheiat prin disputarea 
meciurilor de polo pe apă din ca
drul campionatului republican de 
juniori. De notat că, în probele cu 
mai multe serii, clasamentul se va 
face contra cronometru.

★
Oricine înțelege ușor că viitorul 

natației noastre stă tocmai în a- 
cești tineri care-și încep mîine în
trecerile. Așa că nu este de mirare 
preocuparea generală care a exis
tat, pe de o parte pentru selecțio
narea celor mai bune cadre tinere 
de înotători, iar pe de altă parte 
pentru buna lor pregătire în ve
derea întrecerilor și pentru crearea 
celor mai bune condiții de concurs.

Vor participa în total 180 de ti
neri și tinere din întreaga țară. A- 
ceastă cifră vorbește de la sine 
despre grija acordată, celor tineri, 
care au îndrăgit de curînd înotul. 
Mulți dintre ei s-au calificat pen
tru finală în cadrul fazei regio
nale. Alții sînt invitați pe baza 
performanțelor anterioare. Unii 
dintre participanții la întrecerile 
care încep mîine au format obiec
tul unei deosebite. atenții: timp de 

din jucătorii romini. Atît noi, cît 
și, in special, sportivii sovietici am 
desfășurat un joc modern de polo, 
adică toți jucătorii din ambele e- 
chipe erau in permanentă mișcare, 
netnirebuințind jucător în postul 
de centru fix. Datorită faptului că 
arbitrajul a fost deosebit de rigu
ros și că jucătorii echipei noastre 
au comis de mai multe ori faul
turi, fie în timpul jocului, fie in 
timpul mort, noi am suferit, pe 
bună dreptate, patru eliminări din 
echipă de-a lungul celor două re
prize ale meciului, fapt care a 
provocat de fiecare dată primirea 
unui nou gol.

De la jucătorii sovietici am pu
tut invaja foarte multe lucruri. Să 
luăm, de exemplu, acțiunile lor de 
pătrundere in timpul atacului. Fie
care jucător sovietic reușea să se 
plaseze tntr-un loc necontrolat de 
adversar, cu mare viteză, de unde 
apoi, cînd primea mingea de la un 
coechipier, înainta fulgerător spre 
poartă, trăgînd puternic, precis și 
prin surprindere. Jucătorii echipei 
de polo din selecționata U.R.S.S., 
a căror virstă este în general 
în jurul a '25 ani (nici unul peste 
30 de ani) au reușit să formeze 
o echipă foarte omogenă. Cit des
pre lipsurile echipei noastre, pu
tem spune că cele mai multe s-au 
observat la pătrunderile spre poar
ta adversă și la trasul spre poartă".

După reîntoarcerea din Uniunea 
Sovietică, echipa noastră a susți- 

o lună de zile ei au făcut parte din
tr-o tabără de antrenament orga
nizată la Oradea. In această ta
bără, 64 de juniori și junioare au 
fost pregătiți eu grijă deosebită, 
cei mai buni dintre ei (45 la nu
măr) fiind invitați la finalele de 
la Lugoj.

Printre tinerii care, vor concura 
la Lugoj se găsesc o serie de ju
niori și junioare a căror compor
tare anterioară ne face să preve
dem rezultate frumoase. Cei 1:08,0 
și, respectiv, 1:09,0 pe 100 m liber 
ăi lui C. Marinescu și G. Blajek 
(Știința București) ca și timpurile 
anterioare ale juniorilor C. Chir- 
văsuță, C. Țintea, Margareta Witt
genstein (Știința București), Mar- 
lise Braun (Timișoara), Elena Ghi- 
nea (Progresul București), Elena 
Sasu (Constructorul București), 
Cristina Spirner (Reșița) sau 
Edda Stierner (Timișoara), sînt o 
garanție a valorii spectacolului 
sportiv pe care se prevede că-1 vor 
oferi finalele campionatului repu
blican de natație al juniorilor și 
junioarelor.

★
Mîine încep întrecerile. In Jni- 

mile tinerilor concurenți, emoțiile 
de dinainte de concurs se împle
tesc cu ambiția de a realiza o 
comportare cît mai valoroasă, jus- 
iificînd astfel grija depusă pentru 
progresul lor tehnic. Este de da
toria antrenorilor și a organizato
rilor să facă totul pentru ca între
cerile de la Lugoj să însemne un 
nou succes al natației noastre.

V. ARNAUTU

nut, la interval de numai cîteva 
zile, alte două noi întîlniri inter
naționale în capitala Republicii 
Populare Bulgaria, cu echipa re
prezentativă a acestei țări. In pri
mul joc, echipa noastră care a ali
niat următoarea formație: Deutsch, 
Hospodar, losim, Lorintz, Nașca, 
Naghi, Stănescu și Simon a învins 
reprezentativa Republicii Populare 
Bulgaria cu scorul de 8-0 (5-0). 
Rezultatul este real și oglindește 
buna pregătire tehnică și fizică a 
echipei noastre. Golurile au fost 
înscrise de Stănescu (4), Naghi 
(3) și losim (1).

In cel de-al doilea joc de la So
fia, țara noastră a fost reprezenta
ta de următorii jucători: Deutsch, 
Lorintz, Hospodar, losim (Novac), 
Simon, Stănescu și Naghi. Intîlni-' 
rea a luat sfîrșit de data aceasta 
cu scorul de 4-2 (2-0) pentru spor
tivii bulgari. Rezultatul acesta nu 
reflectă just raportul de forțe din
tre cele două echipe, deoarece 
scorul a fost influențat în mare 
măsură de arbitrajul slab prestat 
în această întîlnire.

In general, putem spune că tur
neul echipei de poro pe apă a țării 
noastre in Uniunea Sovietică și 
R. P. Bulgaria a contribuit în 
mare măsură la îmbogățirea cu
noștințelor tehnice și tactice, atît 
pentru jucătorii din. echipa noa
stră reprezentativă, cît și pentru 
antrenori.

De patru ani, asociația Dinamo 
organizează întreceri de masă 
menite să răspîndească sportul în 

rîndul membrilor săi, să întărească 
totodată capacitatea organizatorică 
a colectivelor și să atragă noi ti
neri și tinere în viața sportivă.

De la început concursurile au 
avut două faze bine distincte : 
concursuri de vară și concursuri 
pentru sporturile de iarnă.

Incepînd din 1953, dinamovia- 
dele de vară au fost realizate du
pă o concepție nouă. S-a mers mai 
accentuat pe principiul măririi răs
punderii consiliilor regionale în 
organizare și de aceea finalele în
trecerilor nu au mai fost concen
trate Ia București, ci în fiecare 
ramură de sport ultima etapă s-a 
disputat în cîte un alt oraș. In 
felul acesta, pe lingă scopul amin
tit mai sus, s-a ajuns și la o popu
larizare a ramurii respective în di- 

. ferite centre ale țării.
Anul acesta dinamoviadele de 

▼ară au cuprins întreceri la atle
tism, volei și fotbal. Ca de obicei, 
s-a pornit de Ia faza de colectiv, 
apoi la întrecerile pe regiune, la 
cele de zonă și în sfîrșit la finale.

Să vedem care este situația la 
fiecare din aceste campionate, or
ganizate pe baze de mase.

ATLETISMUL, pentru care a 
existat o temeinică preocupare, a 
depășit fazele de colectiv, regiune

SUCCESE, DAR ȘI LIPSURI, ÎN ORGANIZAREA D1NAM0VIADEL0R

și zonă, rămînînd ca orașul Ora
dea să găzduiască finala la 28 
și 29 august. Colective ca Dinamo 
9 București sau Dinamo 5 Oradea 
au organizat în bune condiții con
cursurile. Ele au popularizat la 
vreme întrecerile și au mobilizat— 
pe lîngă sportivii care făcuseră at
letism — elemente, noi în acest 
sport, asigurîndu-le o pregătire sa
tisfăcătoare. In multe colective, 
instructorii care au muncit cu tra
gere de inimă au cules frumoase 
roade. Este cazul instructorilor 
Nic. Guran, Vasile Hotnog, Nic. 
Bulumac. Iar dintre consiliile re
gionale care au înțeles să spriji
ne competiția, să facă totul pentru 
reușita ei, trebuie menționate 
consiliile regiunilor Stalin și Ora
dea. Performanțe de valoare au 
răsplătit eforturile unor tineri at- 
Ieți, printre care sînt și începători. 
Astfel, Ștefan Filimon (Dinamo 
Orăștie) și Vasile Weiss (Dinamo 
5 Oradea) au realizat 16 min. 03 
sec. și, respectiv, 16 min. 30 sec. 
pe 5000 m., Păun Osiac a aruncat 
67,29 m. la grenadă, Ștefan Bokor 
a alergat 1500 m. in 4 min. 25 
sec., ștafeta 4x100 m. a regiunii 

Oradea obține timpul de 46 sec. 
1/10, iar Viorel Popău (Dinamo 
Tg.-Mureș) a realizat un nou re
cord republican de juniori cat. II 
la 800 m. cu timpul de 2 min. 11 
sec. 6/10.

L'ipsuri serioase au împiedicat 
însă obținerea unui succes deplin 
în întrecerile atletice. Unele con
silii regionale (Timișoara, Craio
va, Galați) au subapreciat compe
tiția, nu s-au interesat de ea, r>u 
au sprijinit colectivele și au or
ganizat în condiții foarte slabe 
faza regională. Colective ca Di
namo Galați și cîteva din Capitală 
au organizat’ în mod formal sau 
nu au organizat de loc faza de 
colectiv. Deficiențele acestea au 
făcut ca dinamoviada de atletism 
să nu-și atingă întru totul scopul, 
să-și piardă din importanța ce 
trebuie să o aibă în viața colec
tivelor și consiliilor regionale Di
namo.

DINAMOVIADA DE FOTBAL 
este mai puțin avansată decît cea 
de atletism. Actualmente se dispu
tă meciurile fazei de regiune, ur- 
mînd ca orașele Craiova, Ploești 
și Rădăuți să găzduiască fgzfețe de 

zonă, iar Piteștiul finala. Și în 
această disciplină unele consilii 
regionale (București) și colective 
(Dinamo Rădăuți) au înregistrat 
succese în organizarea meciurilor. 
In generat, însă, a existat aici 
greșeala -că, în faza de colectiv, 
conducerile respective au fost 
călăuzite numai de scopul de a 
forma o echipă cît mai puternică 
pentru faza de regiune și nu au 
fost preocupate să creeze cît mai 
multor echipe posibilitatea de a 
juca în competiție. De aceea, sînt 
rare cazurile cînd în formații au 
apărut jucători începători. Este o 
lipsă de care conducerea asocia
ției, consiliile regionale și, în spe
cial, colectivele trebuie să țină sea
ma pe viitor.

DINAMOVIADA DE VOLEI 
este singura care a luat sfîrșit. 
După ce echipele calificate din fa
zele de regiune s-au întrecut în 
faza de zonă, la Arad, Bacău și 
lași, finala a reunit lâ Constanța, 
între 28 iulie și 2 august, cele mai 
bune echipe ale competiției. Au 
participat 6 echipe, clasamentul 
final fiind următorul: 1. Dinamo 
Oradea,, campioană a asociației 

Diiiamo. 2. Dinamo Constanța. 3. 
Dinamo Craiova. 4. Dinamo Iași. 
5. Dinamo Arad. 6. Dinamo Cluj.

întrecerile finale au prilejuit 
jocuri de bună calitate. Dinamo 
Oradea s-a arătat cea mai com
pletă echipă șl a cîștigat pe me
rit. Aproape de ea ca valoare și 
concepție de joc, s-a dovedit și e- 
chipa dinămoviștilor din Constan
ța, care s-a clasat pe locul doi.

Vorbind despre lipsurile compe
tiției de volei, trebuie neapărat să 
amintim de comoditatea dovedită 
de cele mai multe dintre colec
tivele Dinamo, care nu au înțeles 
să depună . eforturi pentru amena
jarea unor terenuri de volei. În
trecerile dinamoviadei erau cel mai 
nimerit prilej pentru înzestrarea 
colectivelor cu noi baze sportive, 
care ar fi contribuit hotărîtor la 
îmbunătățirea activității voleibalis- 
tice.

Invățînd din lipsurile competiții
lor din acest an și înțelegînd ca 
pe viitor să facă din dinamoviade 
întreceri cu adevărat de mase, co
lectivele Dinamo, consiliile regio
nale Dinamo și consiliul central 
al asociației Dinamo vor atinge 
din plin țelurile întrecerii: atrage
rea în practicarea regulată a spor
tului a noi elemente și ridicarea 
celor mai talentați dintre sportivi 
in rîndurile sportivilor fruntași. .



Selecționata divizionară a învins Dynamo
După „deschiderea” promițătoare 

furnizată de întrecerea dintre Voința 
București și Selecționata taberei de 
juniori de la Bistrița, și-au făcut 
,apariția pe teren echipa Dynamo 
din Fraga — care a reușit excelen- 

Ite performanțe în turneul întreprins 
la noi — și Selecționata divizionară, 
care cuprindea pe cei mai în formă 
jucători ai categoriei A. Tribunele 
au . fremătat, nerăbdătoare să vadă 
„la lucru" tripleta Aîarian-Ozon- 
Petschowsky, să vadă cum se vor 
descurca Paraschiva și Suru cu 
iStadler și Kocourek — acești veri
tabili păzitori ai porții echipei ce- 

îoslovace, — să vadă dacă Urban 
; i'a mai putea înscrie atîtea goluri 
J:a în partida cu C.C.A.
: Selecționata a reușit, în cea mai 
luare măsură, să răsplătească în
crederea cu care zecile de mii de 
spectatori au- așteptat evoluția ei. 

l>i, ceea ce este mai important, a 
eușit o victorie la capătul unui 

.îieci de foarte bună calitate, care 
I ie-a ținut încordați din primul și 
’ >înă în ultimul moment. S-a scurs 
jiesiul timp de cîrid înaintarea unei 
Selecționate n-a mai combinat atît 
Țle precis, de simplu și de eficace 
'la înaintarea selecționatei divizio
nare. Ce păcat că scorul final nu 
Arată situația de pe teren din cauza 
latărilor înaintașilor noștri, care au 
pierdut 4—5 ocazii clare de marcare 
jrin Ozon și Vaczi.
, Partida bună reușită de selecțio
nata divizionară în fața echipei 
fynamo din Praga este urmarea 

japtului că toți jucătorii au 
nțeles să subordoneze acțiunile 
-br interesului echipei. In sfîrșit, 
|-a pasat la momentul oportun, s-au 
Țicercat eu mai mult curaj deschi
derile directe — pretențioase, e 
rept, dar atît de periculoase —, 

1'ăcuț I, mijlocașul nostru stînga, 
fost- permanent în atac și — asta 
principalul — s-a tras mult și

■ spre deosebire de alte ocazii — 
ai precis pe poartă. De asemeneaVOINȚA BUCUREȘTI — SELECȚIONATA TABEREI DE JUNIORI DE IA BISTRIȚA 0-0
O surpriză plăcută ieri pe Stadi

ului Republicii, în deschidere la 
selecționata divizionară — Dyna- 
■io Praga: /ocul dintre Voința 
b ucurești și selecționata taberei de 

miori de la Bistrița. Privit cu 
arecare rezervă, totuși jocul a 
lăcut, pe măsură ce se scurgeau

- sinutele, și a terminat prin a cu
ceri miile de spectatori care par- 
Jcipau din ce în ce mai intens la 
desfășurarea jocului încurajînd 

. Hibele formații și in special pe 
■„ miorii de la Bistrița. Acestora li

J datorește în mare parte faptul 
vă jocul de ieri a fost frumos, pa
sionant, reconfortant, deși nu s-a 

iarcat nici un gol? Selecționata a
- vut un început timid, cînd Voința

dominat și a ratat cîteva situa- 
-J favorabile. Insă, treptat-treptat, 
•miorii de la Bistrița și-au reve- 
jit și au început să joace de la 
gal la egal cu o echipă pregătită

Șaisprezecimile Cupei R. P. R. la fotbal
;. Populara competiție de fotbal 
flupa R.P.R" se apropie de sfîr- 
it. Miercuri 11 august se vor 

'‘sputa 16-zedtmile competiției, e- 
Apă la care participă și echipele 

categoria A.
Programul meciurilor este urmă- 

jrul: Locomotiva Pașcani — Fla- 
I fa Ploești; Flacăra Momești — 
I scomotiva Grivița Roșie; Loco

chipa de baschet „1 august'1 (R. P. Chineză) a întrecut Selecționata Orașului Stalin
Orașul Stalin 4 (prin telefon). 
arți seara sportivii din Orașul 

•lalin au avut ocazia să urmă- 
ască o întrecere internațională: 
:ul de baschet dintre echipa „1 
igust" (R. P. Chineză) și Selec- 
mata Orașului Stalin.
Cu mult înainte de începerea 
irtidei, peste 2000 de spectatori 

,1 umplut pînă la refuz tribunele 
renului din parcul Dinamo, dor- 

. ci să urmărească jocul baschet- 
- Oiștilor chinezi, despre a căror 

„doare auziseră. Așteptările lor nu 
ei fost cu nimic înșelate, fiindcă

• speții au realizat, împreună cu 
' ischetbaliștii din Orașul Stalin, 
. i frumos spectacol sportiv. Dato
ră unei pregătiri tehnice supe- 
bare, unei concepții tactice mo- 
jrne și calităților fizice excelente 
fe jucătorilor săi, echipa chineză 

i învins la o diferență categorică 
I—44 (47—18), Oaspeții au fost 
leseori aplaudați pentru acțiunile 
r în viteză, pentru intercepțiile 
Dide si nentru reușitele lor în-. 

am văzut la jucătorii noștri un în
ceput de inițiativă pentru utilizarea 
corpului în acțiuni. Și cîte mingi

EVOLUȚIA SCORULUI ..
min. 6: OZON (din centrarea

lui Băcuț 1) 1—0
min. 23: SURU (din pasa tui 

Zavoda 1!) 2—0
min. 25: OZON (lansat de Ma

rian) 3—0
min. 33: ANDREJKOVIC (din 

pasa lui Svoboda) 3—1
min. 56: PARASCHIVA (după 

un schimb cu Ozon) 4—1 
min. 65: SURU (reluarea unui 

șut tras tot de el și respins 
de Kabicek) 5—1

min. 71: HUBALEK (deschide
rea lui Trubac) 5—2

min. 87: SURU (acțiune perso
nală) 6—2

min. 89: TRUBAC (pasa tui 
Huml) 6—3

..SI FORMAȚIILE
SELECȚIONATA ' DIVIZIO

NARĂ: Voinescu-Zavoda II, A- 
polzan, Farmati-Călinoiu, Băcuț ' 

1 I-Paraschiva, Marian (din min. 
1 46, Vaczi), Ozon, Petschowsky, 
i Suru.

DYNAMO PRAGA : Kabicek- 
Kocourek, Hampejs, Stadler-Mu- 
zikar, Ipser (din min. 70, Ma- 
rek)-Urban, Svoboda, (din min. 
46. Huml), Trubac, Hubalek, 
Andrejkovic.

Cei mai buni: Suru, Băcuț I, 
Petschowsky, Zavoda II, Ozon 
(repriza întîia) din Selecționata 
divizionară și Stadler, Kabicek, J 
Hubalek, Trubac de la Dynamo , 
Praga. .

Arbitrul Ștelan Geac nu a 
reușit să fie la înălțimea misi
unii sale. A ezitat să acorde 
mai multe hendsuri, a trecut cu 
vederea faulturi sau le-a sanc
ționat invers și, greșit ajutat 
de arbitrii de tușă, a fluerat une
le ofsaiduri inexistente.

în vederea unei competiții. Au fost 
momente cînd selecționata a între 
cut chiar formația Voinței, ai cărei 
jucători suferă de „boala" îngîm- 
fării, a supraestimării valorii și 
posibilităților proprii și a subesti
mării adversarului. Jucătorii de la 
Voința au privit echipa juniorilor 
de la Bistrița ca pe o „victimă 
sigură", pentru ca jocul să le ara
te că se înșeală și să constate că 
adversarul îi poate egala, ba chiar 
și întrece. Comportarea echipei Vo
ința nu s-a ridicat la înălțimea în
crederii și condițiilor de pregătire 
de care se bucură.

In schimb, selecționata a demon
strat că în tabăra de la Bistrița 
de anul acesta s-a muncit cu mult 
folos. Juniorii au învățat mult, pu- 
nînd în practică cele însușite. Cei 
mai buni dintre ei au fost aduși la 
București și au jucat ieri. Sînt ele
mente dotate, cu perspective fru

motiva Iași — C.C.A.; Metalul 
Brăila — Locomotiva Constanța ; 
Metalul Cîmpina — Dinamo Bucu
rești ; Voința București — Metalul 
București; Știința Craiova — Lo
comotiva Timișoara ; Locomotiva 
Craiova — Minerul Petroșani; Me
talul Reșița — Știința Timișoara; 
Locomotiva Arad — Flamura Ro
șie Arad ; Metalul Oradea — Pro

cercări de la semidistanță.
Selecționata Orașului Stalin a 

fost depășită în execuții tehnice, nu 
a jucat organizat atacînd dezlînat 
și fără continuitate.

Dintre baschetbaliștii chinezi au 
ieșit în evidență Ju-Pang-Chi, Lan- 
Wen-Chih, Pang-Shih-Han, Chou- 
Chun-Ling, iar din echipa gazdă 
Răducanu, Bota, Ciontea.

Cele două echipe au utilizat for
mațiile :

„1 August”: Ju-Pang-Chi (4),

Astăzi baschetbaliștii chinezi 
intilnesc Constructorul Sibiu

Astăzi Sibiul găzduește al doilea 
meci din turneul întreprins în țara 
noastră de echipa „1 august” din 
R. P. Chineză. Adversara oaspeți
lor va fi echipa Constructorul-Sibiu.

. Ca și la Orașut Stalin, jocul 
baschetbaliștilor chinezi trezește un 
puternic interes în rîndul sporti

vilor sibieni. In localitate s-au fă

Fraga cu 6-3 (3-1)
n-au fost ciștigate, fiindcă s-a in
trat decis la omul cu balonul 1 Nu. 
trebuie să ne culcăm însă pe laurii 
unui început de succes. Chiar bu
curia compo. tării excelente de ieri 
nu poate acoperi unele deficiențe 
pe care le-a manifestat selecționata 
Să le vedem. Deși susținut mai 
îndelung ca în alte partide, ritmul 
jocului a slăbit și de data aceasta 
spre sfîrșit. Iureșului de sfîrșit de 
joc i-a luat locul în meciul de ieri 
o liniștire a acțiunilor care ne-a 
costat primirea unui gol și ratarea 

■baltora. Apărarea a avut momente de 
inerție manifestată prin nehotărîre 
în a acționa împotriva atacului ad
vers atunci cînd acesta se apropia 
de poartă. Oaspeții au fost de multe 
ori lăsați să-și pregătească acțiu
nile cum voiau. Și, î-n. sfîrșit. 
calmul și luciditatea în fata porții 
nu se capătă de azi pe mîine, dar 
înaintașii noștri trebuie să facă 
exerciții pentru a și le însuși... Și 
mai ales eforturi de voință. In par
tida de ieri au fost ratate cel puțin 
5 goluri gata făcute. Și dacă asta 
se întîmplă într-un joc, apoi poves
tea nit trebuie să se repete de fie
care dată. Altă dată situațiile pot 
fi mult mai puține si dărnicia în 
a rata te poate costa scump 1 A- 
ceasta despre selecționata divizio
nară.

Dynamo Praga are partea ei im
portantă de contribuție la reușita 
spectacolului fotbalistic de pe sta
dionul Republicii. De data aceasta, 
oaspeții au întîlnit însă un adver
sar care nu le-a mai permis să-și 
facă jocul combinativ, un adversar 
care, a atacat, a atacat, a atacat. 
Și ieri s-a putut vedea ușurința cu 
care fotbaliștii cehoslovaci constru
iesc acțiunile ofensive, bunul lor 
plasament, tehnica excelentă pe 
care o posedă.

EFTIMIE IONESCU

moase. O grijă deosebită trebuie 
arătată dezvoltării lor viitoare. Ju
cători cu posibilități mai mari s-au 
dovedit a fi Neamțu, Kaiser, Gra
ef, Bilkossy, Daraban și Mateianu, 
un jucător în vîrstă de 15 ani și 
jumătate. Din echipa Voinței s-au 
remarcat doar Stanca, Bodo, Das
călii și Virgil.

Arbitrului Dimulescu i s-au ali
niat formațiile:

VOINȚA: Bocianu (Vaidă)-Das- 
călu, Cojocarii (Stancu), Nedelcu 
(Ștefănescu)-Bodo, Maior (Țircov- 
nicu)-Boiăn, Ghibea, Gram, Ene, 
Virgil.

SELECȚIONATA TABEREI: 
Sziklai (Uțu)-Dragomirescu (Pe- 
jenchi), Neamțu, Kaiser-Ionescu 
( Constantinescu), Graef-Dărăban, 
Mileșan (Jeney), Bilkossy, Mateiai, 
nu. Klein.

P. GAȚIJ

gresul Oradea; Progresul, Satu 
Mare — Știința Cluj ; Progresul 
Cluj — Metalul Cîmpia Turzii; 
Flamura Roșie Sf. Gheorghe —■ 
Dinamo Orașul Stalin; Metalul 
Steagul Roșu — Locomotiva Tg. - 
Mureș; Progresul Sibiu — Meta
lul Hunedoara.

Primele echipe sînt gazde.
(Agerpres)

Pang-Shih-Han (2), Wu-Tzu-Pin 
(14), Chou-Chun-Ling (13), Tang- 
Hing-Sheng (13), Lean-Wen-Chin 
(9), Wang-Chao-Ju (19), Chen- 
Jen-Kang (11), Can Jluen-King 
(14), Kuo-Iu-Pei, Hua-Tzu-Tung, 
Chia-Kun.

Selecționata Orașului Stalin: 
Roșu (3), Niculescu (6), Răducanu 
(23), Stoian (2), Bota (3), Gruber 
(3), Ciontea (4).

Au arbitrat C. Armășescu (Bucu
rești) și I. Dumitru (Orașul Stalin).

cut toate pregătirile pentru ca jo
cul să se desfășoare în cele mai, 
bune condițiuni.

Constructorul Sibiu va alinia ur
mătoarea formație: Gruber, Gu- 
șan, Davidescu, Udvary, Stancu,. 
Stoica, Răcheu, Roșu, Răducanu, 
Nagy, Eleru, Nicolescu.

Arbitri: L. Vasilescu (București) ' 
și M. Her_Ueg (Sibiul*,,

Dumitru Constantin a obținut In acest an un nou record al 
R.P.R. la aruncarea ciocanului.

Prin prisma statisticii
După primele trei luni de activitate atletică competiționalâ

Anul trecut am publicat un 
bilanț statistic cu rezul
tatele obținute de atleții noș

tri la mijlocul activității competi- 
ționale. In articolul publicat atunci, 
noi am arătat că în anii precedenți 
majoritatea recordurilor și a per
formanțelor de valoare înaltă au 
fost stabilite de atleții noștri în 
cadrul concursurilor de toamnă, 
deci* aproape de sfîrșitul activită
ții competiționale. „Tradiția” s-a 
repetat și anul trecut: atleții noș
tri au atins forma lor sportivă cea 
mai înaltă în luna .septembrie șt 
octombrie, iar cu ocazia campiona
telor internaționale ale R.P.R. ei au 
stabilit rezultate cu mult superioa
re celor obținute în concursurile 
anterioare, deși la întrecerile din 
cadrul Festivalului, de exemplu, ei 
au avut ocazia să se măsoare en 
atleți valoroși. Cu toate acestea, 
rezultatele obținute de atleții noș
tri pînă la începutul lunii august 
a anului 1953 au fost în multe 
probe mai bune decît rezultatele 
obținute anul acesta în această pe
rioadă.

MEDIA CELOR MAI BUNE 
ZECE REZULTATE LA t AUGUST

BARBAȚI

1953 1954
100 m. 11,12 10,75
200 m. 22,65 22,87
400 m. 50,73 50,69
800 m. 1:56,21 1:56,31

1500 m 4:00,5 4:00,6
5000 m. 15:24.6 15:14,5

10000 m 32:59,8 33:11,9
110 m. g- 16,93 15,93
400 m. g- 58,24 56,93

3000 m. obst. __ 9:37,88
înălțime 1.832 1,839
Lungime 6,831 6,903
Triplu salt 14,047 13,733
Prăjină 3,682 3,715
Greutate 14,019 14,009
Disc 42,553 41,569
Suliță 56,003 57,982
Ciocan 48,279 50,024

FEMEI
100 m. 12,93 12,70
200 m. 26,88 26,66
800 m. 2:21,0 2:23,34

80 m. g. 12,56 12,60
înălțime 1.432 1,474
Lungime 5,181 5,216
Greutate 11,206 11,312
Disc 36,183 37,017
Suliță 35,942 34,186

Putem vedea, deci, cercetînd a-
cest tabel, că la o serie de probe 
atleții noștri vor trebui să depună 
eforturi serioase pentru a putea 
recupera „handicapul", dacă și ei 
doresc ca mediile primelor zece 
rezultate din acest an să întreacă 
mediile anului trecut.

Este interesantă compararea re
zultatelor obținute de atleții care 
ocupă locul 25 pe listele celor mai 
buni atleți din țară, ca să vedem 
care este progresul general, de 
masă, realizat de atletismul nos
tru de performanță. Datele sînt tot
de la 1 august 1953 și 1954.

BARBAȚI

100 m. 11.4 11,4
200 k. 24,0 24,0
400 m. 54,4 53,8
800 m. 1:59,9 2:04,2

1500 m. 4:12.6 4:13,0
5000 m 17:24.2 16:44,4

110 rn. g. 20,4 18,4
400 m. g. 66,1 64,4

3000 m, obst.

înălțime 1,75 1,70
Lungime 6,09 6,25
Triplu salt 12.41 12,69
Prăjină 2,80 3,00
Greutate 11,37 11,55
Disc 35,19 35,72
Suliță 42,76 44,42
Ciocan — 32,33
FEMEI

100 nj. 13,6 13,6
200 m. 29,4 29,4
800 ni. 2r42.2 2:42,0

80 in. g 16,1 15,2
înălțime 135 135
Lungime 4,67 4,70
Greutate 9,62 9,42
Disc 26,84 28,74
Suiiță 26,90 27,48

Ce constatări se pot desprinde
din studierea acestor cifre? In
primul rînd, aceea că antrenorii
noștri trebuie să se străduiască
mai mult acordînd o atenție deo
sebită muncii de ridicare a ele
mentelor tinere, să se ocupe de 
acestea, să insiste pentru asigu
rarea unei activități competiționa- 
te continue. Iar în al doilea rînd ei 
trebuie să se preocupe în mod 
deosebit de pregătirea atleților în 
acele probe în care cifrele perfor
manțelor nu ne arată progresul, 
sau ne arată un progres in
suficient. In același timp, colec
tivele sportive au sarcina să se 
ocupe mai mult și în condițiuni 
mai bune de toate problemele care 
stat legate de activitatea atletică.

In ceea ce privește performan
tele «tleților fruntași și a re
cordurilor republicane stabilite de 
ei putem face alte comparații inte
resante. De exemplu, pînă Ia data 
de 1 apgust a anului 1953, numărul 
recordurilor îmbunătățite și ega
late a fost de 83 (dintre care 40 
de seniori), iar pînă la această 
dată în 1954 au fost îmbunătățite 
ți egalate numai 43 de recorduri, 
dintre care 17 de seniori. Este a- 
devărat că unele dintre aceste re
corduri au ajuns la un nivel ridi
cat, totuși, cu mai multă muncă, 
și ele pot fi întrecute.

Să vedem acum ce schimbări s au 
produs pe tabelele celor mai buni 
atleți din țara noastră (tabelele 
de rezultate din istoria atletismu
lui nostru) pînă la aceleași date.

1953 I96C 
Au fost pe aceste 
IMe și și-au

îmbunătățit rezultatele. 17 36 
Nume noi 9 18

Este clar că atleții fruntași sw 
țara noastră se află intr-un accen
tuat progres și stat capabili de 
rezultate și mal bone.

Ce concluzii generale putem 
trage din cele arătate pînă a caw» r

1. Progresul realizat -în aessi 
na nu este destul de egal.

1 Preocuparea față de ridicaMU 
atieților din categoriile inferioare 
nu este suficientă.

3. Atleții Smeri de categoria M 
se află lntr-un accentuat propnx, 
care arată că s-au pregătit cu wr 
riozitate.

Lichidînd lipsurile enunțate mai 
sus — care sînt unele dintre cetei 
mai importante — atletismul nostru 
va putea realiza în acest an n» 
nou salt calitativ de valoare.
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Despre lipsurile arbitrilor de box in ring Canditol de maestru
turneul de șah

V. Ciocîltea a ciștigat 
de h Bușteni

Victoria sau înfrîngen»a unui bo
xer în ring este consfințită prin 
decizia acordată de către judecă
torii arbitri, la capătul celor trei 
reprize. Cînd e vorba de un meci 
în care unul dintre adversari ma
nifestă o superioritate evidentă, 
sau cînd lupta se termină înainte 
de limită, problema desemnării în
vingătorului nu apare prea com
plicată.

Dar nu toate cazurile sint ca -a- 
cestea. Intervin unele situații cînd 
lupta se menține extrem de echili
brată pînă la ultimul sunet de 
gong, cînd adversarii aruncă în 
luptă toate „armele” în dorința de 
a învinge, cînd, însfîrșit, problema 

.desemnării unui învingător (în 
competițiile oficiale) devine foarte 
dificilă.

Pentru a-și îndeplini cu succes 
misiunea, arbitrul judecător tre
buie să fie foarte bine pregătit, 
să se orienteze precis, în așa fel 
ca hotărîrea lui să oglindească 
just aspectul liiptei din ring.

Ultimele reuniuni și în general 
activitatea din ultima vreme a ar
bitrilor judecători au scos în evi
dență o serie de deficiențe, dintre 
care unele soldate cu rezultate in
juste, cu greșeli grave de apre
ciere. Trecînd deci peste unele ca
lități arătate de judecătorii arbi
tri, peste unele progrese realizate 
de unii dintre ei, vom arăta o serie 
de lipsuri grave care se fac obser
vate în activitatea arbitrilor de 
box. lipsuri care frînează conside
rabil mersul înainte în această 
grea, dar frumoasă disciplină.

Este un lucru binecunoscut că 
un arbitru de ring trebuie să cu
noască cu exactitate colțurile neu
tre și locul unde se află crono- 
metrorul. Totuși, sînt numeroase 
cazurile cînd arbitrii „caută” nrea 
mult locul cronometrorului atunci 
cînd trebuie să numere un boxer 
trimis la podea. Datorită acestei 
lipse de siguranță, (ce apare mai 
evidentă la arbitrii A. Andreopol, 
7 Popazu. etc.) se întîrzie nu
mărarea pugilistului căzut, fapt 
care îl avantajează (are mai mul
te secunde la dispoziție decît cele 
reglementare).

Sint și alte cazuri cînd tot din 
acest motiv — lipsa de orientare 
în ring — unii arbitri (B. Robert, 
D. Niță, etc.) nu pot comunica 
exact spre locul unde stau arbitrii 
judecători și semnalează avertis
mentele sau alte sancțiuni spre la

Lipsuri serioase in organizarea campionatelor republicane de ciclism pe pistă
l)*-i organizări-.i campionatelor 

republicane pe pistă a avut. în 
bună măsură părți pozitive, nu tot 
același lucru se poate spune și 
despre latura tehnică. mai puțin 
cunoscută de marele public și care, 
pe alocuri, a avut deficiențe se
rioase.

Astfel, la proba de 1.000 rn. cu 
start pe loc (ca de altfel, la ori ce 
probă individuală contra cronome
tru), trebuiau să existe pe viraje 
săculețe cu nisip, din 10 în 10 m., 
puse perpendicular pe linia galbe
nă. Aceasta pentru ca alergătorii 
să nu coboare — fie intențio
nat, fie în încordarea alergării — 
sub linia de demarcație reglemen
tară a pistei. Coborînd sub linie 
(și sînt destui cicliști care au o a- 
devărată „măiestrie" în a rula pe 
partea cea mai de jos a virajului) 
înseamnă că se parcurge o dis
tanță mai mică decît lungimea 
reglementară a pistei. Și, deci, 
cifra înregistrată de cronometra 
nu indică un rezultat just.

Aceste . săculețe — e drept — 
au apărut apoi la proba de urmă
rire individuală. Insă din cauza 
numărului mic de săculețe, acestea 
lipseau tocmai la intrarea și ieși
rea din viraje — fără să mai amin
tim că erau așezați la 20—23 me
tri unul de altul. Din această cau
ză, mulți cicliști au rulat uneori 
(voit sau nu) sub linia galbenă, 
ceea ce înseamnă că proba s-a des
fășurat nereglementar.

Regulamentul mai prevede că 
startul se poate da din nou în caz 
de defecțiune mecanică (cauciuc 
spart, ghidon sau lanț rupt etc.).
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turile de ring unde nu se află ni
meni. •

Misiunea arbitrului este de a 
supraveghea cu atenție lupta, 
sancționind cu promptitudine ține
rile, împingerile, loviturile nere
glementare și nerespectarea co
menzii de brec. Totuși, sini cazuri 
cînd arbitrii (N. Albu, C. laco- 
bescu, etc.) nu observă și deci 
nu sancționează aceste abateri. 
Datorită acestui fapt, multe decizii 
sînt defavorabile unor boxeri care 
meritau să cîștige.

Alți arbitri, dimpotrivă, se situia- 
ză la cealaltă extremă. Dau dova
dă de o exagerată suspiciune față 
de un boxer și atunci avertismen
tele, care cintăresc greu în acor
darea deciziei, curg cu duiumul. 
Este cazul arbitrului llie Constan
tinescu, care a influențat conside
rabil desfășurarea meciului Dâ- 
nilă Done—Gh. Fiat, dînd avertis
mente gratuite boxerului Fiat.

Deciziile arbitrului din ring și 
comportarea sa sînt legate strîns 
de poziția lui în ring, poziția față 
de luptă! El trebuie să se afle per
manent pe o linie imaginară caie 
cade perpendicular între cei doi 
boxeri. In modul acesta, arbitrul 
poate urmări cu atenție lupta, ob
servă toate fazele și ajută judecă
torilor de la mese să înregistreze 
perfect mișcările și loviturile pu- 
giliștilor. Un bun plasament în 
ring se face observat la arbitrii 
Ion Firu, V. Dumitrescu, Em. Ma
rinescu, M. Stănescu, etc.

Avem, însă, din păcate, multe 
exemple negative la acest capitol. 
Unii arbitri, nu numai că urmă
resc defectuos lupta, oprindu-se în 
fața meselor de arbitraj, dar re
curg la mișcări și gesturi acroba
tice care sînt departe de a fi con
siderate corespunzătoare unui con
ducător de luptă. Această greșeală 
o comit în special arbitrii C. Ior- 
gulescu, 7. Constantinescu, P. E- 
pureanu, Th. Popescu, C. lacobes- 
cu. etc.

De asemenea, arbitrii de ring 
dau dovadă uneori de o orientare 
nejustă în aprecierea luptei. Con
sultați de arbitrul principal în 
problema învingătorului, ei indică 
de multe ori învingător pe pugi- 
listul care a fost dominat.

Sînt foarte multe de spus în pri
vința deciziilor injuste care, mai 
ales în ultima vreme, au atins 
o proporție îngrijorătoare. Despre 
acest lucru ne vom ocupa, însă, cu 
alt prilej.

In nici un caz însă — arată re
gulamente 1 — startul nu poate

fi repetat dacă ciclistului îi iese 
piciorul din ratrapă (dispozitivul 
cu ajutorul căruia se fixează, cu 
o curea, piciorul de pedală). Or, 
au fost cazuri (Ilona Kedveș, Her
mina Iuhasz etc.), la proba de 
urmărire individuală sau la proba 
pe 1.000 m, cînd startul a fost re
petat pentru că acestor cicliste le 
ieșise piciorul din ratrapă. Și aici 
s-a procedat, deci, nereglementar. 
In astfel de împrejurări, scrie re
gulamentul. startul nu se mai dă 
din nou, iar cel în cauză este o- 
bligat să-și continuie cursa, întru- 
cît este vorba de o defecțiune pro
venită din neglijența lui.

îngăduința arătată de corpul 
de abitri este inadmisibilă mai ales 
cînd e vorba de un campionat.

In probele de semifond, concuren- 
ții trebuie să poarte numere pe 
brațul drept, spre a fi cit mai les
ne identificați la sprinturi. Nu s-a 
respectat nici această indicație, 
pentru că ....lasă, că-i cunoaștem
noi pe toți".

Cu o săptămînă înaintea cam
pionatelor a apărut pe ușa cabanei 
de la velodrom o listă întocmită 
de comisia centrală de ciclism, 
cuprinzind numele participanților 
la proba de semifond. Cu cîteva 
momente înainte de darea startu
lui a apărut, însă, o altă listă. Așa 
s-a făcut că unii alergători de 
semifond ca Istrate, . Nuță. Dinuț, 
au fost scoși de la start. Se știe 
că, la faza finală, pe lingă cei 
calificați la faza regională, orga
nizatorii au libertatea să mai in
vite cîțiva alergători, chiar dacă 
aceștia nu s-au calificat sau nu 
au participat la faza de regiune

Vrem să ne oprim însă la cauza 
gravelor greșeli, atit în ce privește 
comportarea arbitrilor în ring, cît 
și la masa de punctaj. Ea por
nește de la conducerea defectuoa
să a colegiului de arbitri. T. Po
pescu, președintele acestui colegiu, 
se face vinovat de lipsă de auto
ritate. părtinire și atitudine lipsită 
de principialitate. Dezinteresul 
său față de pregătirea temeinică 
a oficialilor a lăsat urme adinei. 
Arbitrajele și deciziile defectuoase 
stau mărturie. El s-a orientat gre
șit și în desemnarea arbitrului me
ciului Gh. Fiat-Dănilă Done, llie 
Constantinescu, arbitrul întilnirii, 
fiind salariat al Uzinelor 23 Au
gust, era de presupus că el se 
poate abate de pe linia obiectivi
tătii, simpatizîndu-1 pe Done, care 
muncește în același loc de produc
ție. Chiar dacă a existat tragere 
la sorți, T. Popescu cunoscînd si
tuația trebuia să intervină, să o 
anuleze și să desemneze alt ar
bitru.

Cînd a fost vorba să se ia sanc
țiuni în urma slabei comportări a 
arbitrilor judecători după campio
natele republicane de box, T. Po
pescu a dat dovadă de lipsă de 
obiectivitate, sancționind în mod 
dictatorial pe arbitrii V. Dumi
trescu și /. Firu, pe considerente 
personale, neluînd însă măsuri co
respunzătoare și drastice împotri
va lui C. Iacobescu și Af.. Rădu- 
lescu autorii deciziei eronate din 
întîlnirea Țurlui-P.Popescu.

Toate acestea ne fac să dăm o 
sporită atenție problemei arbitra
jelor. Comisia centrală de box a 
hotărît ca arbitrii judecători să 
treacă la murica de reîmprospăta
re a cunoștințelor regulamentului. 
Cursul acesta, teoretic și practic, 
va dura două luni și el este obli
gatoriu pentru absolut toți arbi
trii judecători. Acestora li s-au 
adăogat proaspeții, absolvenți ai 
cursului de. arbitri, cadre tinere și 
entuziaste care, sperăm, vor con
tribui la continua dezvoltare a bo
xului în patria noastră.

Pentru arbitrii judecători să de
vină tot mai clar că ei trebuie să 
depună toate eforturile ca să co
respundă, în întregime, încrederii 
ce li se acordă, atunci cînd sînt 
desemnați să conducă sau să ju
dece lupta sportivă din ring.

NICOLAE CORNEA 
Președintele comisiei 
orășenești de box

Atunci ce rost a mai avut lista 
afișată, care ținea locul invitației 
scrise pe care comisia centrală de 
ciclism trebuia s-o adreseze dife
ritelor asociații ? Hotărîrea luată 
cu cîteva clipe înaintea startu
lui de a se interzice unor cicliști 
ale căror nume fuseseră trecute pe 
lista afișată să participe la în
trecere nu a fost, în nici un caz, 
un procedeu indicat.

O altă lipsă, de proporții serioa
se, a fost confuzia creată către 
sfîrșitul cursei de semifond de că
tre serviciul de marcaj al tururilor, 
fapt despre care am scris în cro
nica alergării. Este o deficiență 
inadmisibilă care a constituit un 
aspect penibil și a dezvăluit că 
unele sarcini organizatorice nu sint 
privite cu toată seriozitatea. Și 
tot. ca o lipsă poate fi socotit și 
faptul că anul acesta cursele de vi
teză și campionatul regional s-au 
disputat în cite doi cicliști și de 
abia acum s-a schimbat formula, 
hotărîndu-se alergarea în serii de 
cite trei (formulă specifică pro
belor internaționale și celei de la 
J.M.U.V.). Această schimbare, și ea 
de ultimul moment, a produs, fi
rește, o perturbare în felul de a 
concura al sprinterilor. Normal ar fi 
fost, dacă urmărim să ne pregătim 
temeinic pentru acest gen de în
treceri, să se fi disputat, în prea
labil, cîteva concursuri în această 
formulă. Și totul ar fi fost limpede.

Iată o serie de lipsuri organiza
torice pe care am găsit necesar 
să le consemnăm, convinși fiind 
că, în felul acesta vom veni în a- 
jutorul organizatorilor viitoarelor 
întreceri pe velodrom.

EMIL IENCEC

Marți seara, odată cu desfășu
rarea ultimei runde, a luat sfîrșit Ia 
Bușteni turneul maeștrilor și can- 
didaților de maeștri. Spre surpriza 
generală, cei doi fruntași ai clasa
mentului, G. Alexandrescu și V. 
Ciocîltea, au fost învinși în parti
dele susținute marți. Gică Alexan
drescu a pierdut la Seimeanu o 
partidă în care ultimul a exploatat 
bine jocul pasiv al adversarului 

ut său. Ciocîltea a comis o inexacti
tate în deschidere și n-a mai pu
tut salva întîlnirea sa cu Crețules- 
cu. Botez l-a învins pe Soos. Par
tidele Troianescu — Rădulescu, Er- 
dely — Voiculescu și Sutiman — 
Drimer au luat sfîrșft cu ’un re
zultat de egalitate.

Pe primul loc s-a clasat tînă- 
rul V. Ciocîltea, care a acumulat 
opt puncte. Cu același număr de 
puncte, dar cu un punctaj al coe
ficienților mai slab, se află ma
estrul Gîcă Alexandrescu. Ambii

Semifinalele campionatului feminin de șah 
al R.P.R. pe anul 1954 au luat sfîrșit

Semifinalele campionatului fe
minin de șah al R.P.R. pe anul 
1954, au luat sfîrșit. Iată clasa
mentul grupelor de la Iași, Arad, 
Brăila și al celor două grupe de 
la București.

lași. I. Natalia Iliescu (Bucu
rești) 9 puncte, II. Elena Diaco- 
nescu (București) 8*/2 p., III. Fri 
da Weinstein (Iași) 7'/2 • p., IV. 
Margareta Teodorescu (București) 
b'/i p-, V. Cornelia Roman i Bucu
rești) 5'/2 P-, VI. Rașela Haimo- 
vici (Iași) 4'/2 p., VII. Margareta 
Covali (Iași) 4 p., VIII. Ortansa 
Urse (Bîrlad) 3 p., IX. Edith Co
vaci (Tg. Mureș) 2’/2 p., X. FIo- 
rica Frunzele (Iași) 2 p., XI. Mar
gareta Dumitraș (Iași) 2 p.

EUGEN LRSU 
corespondent

Arad. I. Elena Graboviețchi (Ti 
mișoara) 9'/2 puncte, II. Sofia Pen
tek (Deva) 9 p., III. Clara Hodoș 
(București) 8*/2 p., IV. Francisca 
Ciurea (Arad) 8‘/2 p., V. Magda
lena Haidara (Arad) 7 p., VI. 
Doina Maier (Timișoara) 6‘/2 p., 
VII-IX. Elvira Lâszlo (Arad).Veta 
Mita (Deva), Viorica Kuznețov (A- 
rad) 4 p., X-XI. Ana Chepețan 
(Arad) și Izabela Biidaru (Arad) 
2 p., XII. Aneta Anghelcev (Deva) 
1 p.

STEFAN WEINBERGER 
corespondent

INFORMAȚII (J-onosport
PREMIILE CONCURSULUI Nr. 17

După trierea și omologarea bu
letinelor depuse Ia concursul Nr. 
17 (eta-pa din 1 august), au fost 
stabilite următoarele premii:

Buletine depuse: 196.354.
Premiul 1: 4 buletine cu cîte

12 pronosticuri exacte a 15.000 
lei fiecare.

SPORT
• POLIATLON G.M.A.—In ziua 

de duminică 8 august ora 9 dimi
neața, se va organiza pe stadionul 
Progresul Finanțe Bănci din Bucu
rești, faza pe Capitala a campiona
tului de poliatlon G.M.A. al R.P.R. 
Vor participa cîștigătorii fazelor 
raionale, sportivii și sportivele 
de categoria I și maeștrii spor
tului.

• FOTBAL. — Azi se dispută la 
Ploești întîlnirea amicală dintre 
Flacăra și Metalul București.

— Jocul pentru Cupa R.P.R. din
tre Flamura roșie Tg. Jiu și Loco
motiva Craiova s-a terminat cu 
victoria Locomotivei la scorul de 
3—2, după prelungiri.

— In cinstea zilei de 23 Au
gust, Consiliul regional „Recolta" 
a organizat o competiție de fot
bal pentru colectivele aparținînd 
acestei asociații. Primele rezultate : 
C. M. Otopeni-Hipica de Stat 5—1, 
Inst. Pasteur-M A.S. 2—1. Pentru 
astăzi sînt programate meciurile 
M.A.S.—C.M. Otopeni și Hipica de 
Stat — Inst. Pasteur.

• OINĂ. — Asociația Construc
torul organizează la Roman în zi
lei? de 6, 7 și 8 august faza a 
doua a Spjrtachîadei sindicale la 
oină. Participă următoarele echipe 
campioane de centre: Petroșani. 
Hunedoara, Constanța, Oradea și 
București (două echipe). 

au jucat cit multă dtrzenie, fiind 
neînvinși piuă in ultima rundă.

La o diferență de un punct de 
primii clasați își împart locurile 
următoare Voiculescu, Reicher și 
Troianescu. Reicher este, singurul 
participant neînvins în actualul tur
neu. El a cîștigat însă numai două 
partide. Voiculescu s-a comportat 
inegal, avînd fluctuații mari de joc 
de la o partidă la alta. Pe locul 
6 se află maestrul M. Rădulescu 
cu 6V2 puncte, urmat la o jumătate 
de punct de maestrul St Erdely. Dri
mer și Seimeanu ocupă locurile 8-9 
cu 5'li puncte, Crețulescu și Botez 
locurile 10-11 cu 5 puncte, Șuti- 
man locul 12 cu 4 p. Ultimul loc 
este deținut de Soos Beta (3'A p.), 
care a fost în acest turneu departe 
de cea mai bună formă a sa.

In general, turneul s-a desfășurat 
la un slab nivel tehnic. Totuși, au. 
existat și partide de bună factură.

Brăila. 1-11. Maria Albuleț, Ro- 
dica Manolescu 8 puncte, HI. Rita 
Barcu 6 p., IV. Z. Caribian 5‘/2 
p., V. M. Weisselberg 5’/a 
C. Badea 4‘/2 p„ VII. M.
4 p„ VIII. C. Gogulescu 2

p„ VI.
Grubea 
p„ IX.

V. Grădinaru 1 p., X. M. Anghe- 
luță 0 p.

București, grupa 7. I. I E. lo- 
nescu 9'/2 puncte, II. V. Sitnu 7 
p., III. C. Manoliu 7 p, IV. I. 
Tzitron 6’/s P-. V. M. Sfetcovici 
6 p., VI. E. Stoia 5!/î p., Vil. M. 
■Szejghedi 5 p., VIII. H. Juszky3p., 
IX. C. Sandu 3 p., X. E. Neagu 
1 p., XI. M. Coca ‘/2 p.

Grupa II. I. I. Szathmâri ■ 9 p„ 
II. M. Tarapanov 8'/2 p., III. Ba 
jai M. 7 p., IV. N. Goldbergcr S 
p., V. A. Teodorescu 5 p., Vi. G. 
Kocsis 4 p., VII. H. Petri 4 p.. 
VIII. E. Anghelescu 3l/a P-, IX.
I. Walter 3 p., X. D. Antonie 3 p., 
XI. M. Comănescu 2 p.

DUMITRU MUNTEANU 
corespondent

★

Din fiecare grupă, primele trei 
clasate s-au calificat pentru tur
neul final, la care va participa — 
calificată de drept -— și Lidia 
Giuroiu, campioana R.P.R., pe a 
nul 1953.

Premiul H: 41 buletine eu cîte 
11 pronosticuri exacte a 1.436,73 
lei fiecare.

Premiul III: 369 buletine cu cîte 
10 pronosticuri exacte a 159,63 lei 
fiecare.

Lista oficială a premiilor apare 
in Programul PRONOSPORT Nr. 
17.

LA ZI
• ATLETISM. -— Sîinbătă după 

amiază de la ora 16 și duminică 
dimineața începind de la ora 8,30 
se va desfășura pe stadionul Re
publicii din Capitală faza pe oraș 
a campionatului R.P.R. de atle
tism rezervat juniorilor și junioa
relor de categoria I și II. Tot cu 
această ocazie va avea loc pe a- 
celași stadion și un concurs de at
letism pentru seniori și senioare 
la care sînt invitați toți atleții și 
atletele din Capitală. înscrierile se 
fac la sediul comitetului orășenesc 
C.F.S. din strada Vasile Alecsan- 
dri nr. 6, pînă în ziua de 6 au
gust a. c. orele 20. Sînt invitați 
la aceeași oră să participe la șe
dința tehnică toți antrenorii și de
legații colectivelor sportive.

• TENIS DE MASA. - In cin
stea zilei de 23 August, colectivul 
sportiv Știința-Invățămînt din Ca
pitală, organizează sîmbâtă și du
minică în sala sporturilor de la 
Floreasca un concurs de tenis de 
masă. La această competiție pot 
participa tineri și tiner' care n-au 
împlinit vîrsta de 24 ani (născuți 
în 1930). înscrierile se fac. zilnic 
de la ori 10—13 șt 17—20 l.i se
diul colectivului sportiv Știința 
Invățănunt din Bd. 6 Martie nr. 32.



Atleții cehoslovaci ina'ntea campionatelor europene j

.4ru.:ciz;d 53.26 m. la suliță. Dana Zatopkoea s-a impus ca o 
favorită principală a acestei probe la campionatele europene.

★ ——--------------

Primele starturi din aqest an 
ale atleților cehoslovaci au 

arătat că iarna a fost pentru ei 
bogată în pregătiri și antrena
mente și că perspectivele atletis
mului cehoslovac sînt din cele mai 
promițătoare. Odată cu primele 
concursuri, recordurile tării au în
ceput a fi îmbunătățite unui cîte 
unul. Este semnificativ să arătăm 
că în numai două luni de activi
tate pe stadion sportivii ceho
slovaci au adus 41 de ameliorări 
pe tabela recordurilor naționale, 
dintre care șase corectează recor
durile lumii.

O creștere arit de vertiginoasă 
a rezultatelor ne furnizează ele
mente suficiente pentru a presu
pune că la apropiatele campionate 
europene de atletism sportivii ce
hoslovaci se vor afla în rindul ce
lor mai puternici.

Pregătindu-se pentru această 
competifie de mare amploare, spor
tivii cehoslovaci au susținut o se
rie de concursuri, atît înăuntrul 
ță«Tr cît și peste hotare, întîlnind 
numeroși atlet: de valoare de pe 
continent.

Fără îndoială că o trecere in re
vistă a rezultatelor lor ne obligă 
să începem cu performanțele feno
menalului < alergător pe distanțe 
lungi Emil Zatopek. Omul care a 
«limit cele mai multe discuții și 
controverse în lumea atletismului 
i-a uimit încă iHată pe specialiști 
ca și pe neinițiați cu prodigiozita- 
tea sa sportivă rar întîlnrtă. Încă în 
această primăvară, el a stabilit 
trei noi recorduri ale lumii, dintre 
care unul pe distanța de 5.000 m, 
care părea greu accesibilă alergă
torilor pe distanțe lungi. Cu atît 
mai excepțională este performanța 
lui Zatopek. care, la Pari?; ? par
curs cele 12 ture și jumătate de 
stadion în 13:57,2. Acesta a fost 
Insă numai începutul. Două zile 
mai tîrziu, pe stadionul din Bruxel
les, Zatopek demonstrează că nici 
29 minute nu reprezintă o limită 
în proba de lu.000 m.. co'orind cu 
aproape 6 sec. sub acest timp 
(28:54,2).

Se părea, așa dar, că problema 
primelor locuri la 5.000 și 10.000 
m. este definitiv rezolvată la cam
pionatele europene. Dar, deși Za
topek pornește indiscutabil cu pri
ma șansă, înfringerea pe care a 
suferit-o nu de muh din partea 
maghiarului Kovacs, și încă pe 
10000 m. (probă în care n-a fost 
întrecut niciodată), ridică un nou 
semn de întrebare. Explicînd in
succesul lui Zatopek m cursa des
fășurată cu prilejul mecitriui P. 
Cehoslovacă — R. P. Ungară, zia
rul ..Ceskoslovenski Sport" scrie 
că această înfrîngere se datorește 
unui grafic de alergare greșit a- 
doptat de Zatopek. In timpul celor 
25 ture de pistă el n-a căutat să 
se desprindă de adversarul său, 
așa cum procedează de obicei, 
permițînd lui Kovacs, posesorul 
unui sprint foarte puternic, să-1 
depășească cu puțin la sosire.

Părerea noastră este insă că în- 
frîngerea lui Zatopek este, un sim
plu accident, deoarece atît perfor
manțele anterioare cît și întreaga 

lui. carieră sportivă îl consacră 
drept cel mai mare alergător pe 
distanțe lungi al tuturor timpuri
lor. Credem că nu este exagerat 
dacă îi acordăm lui Zatopek pen
tru campionatele europene de at
letism de la Berna credit deplin 
în cursa de 10.000 m și prima 
șansă pe 5.000 m. Calitățile sale 
de luptător sînt proverbiale.

Atletul cehoslovac nr. 2, supra
numit un „Zatopek al distanțelor 
medii", este tînărul Stanislav Jung
wirth. Anul acesta, ia Londra, el 
l-a învins în cursa de 880 yarzi 
pe reputatul semifondist englez 
Koger Bannister. Puțin mai tîr
ziu, în cursa de 800 ni., campionul 
cehoslovac coboară sub 1:50,0, rea- 
lizînd 1:49,8. Pe 1.500 m., rezul
tatul său cel mai bun din acest 
an este 3:46,4. Ambele probe vor 
reuni însă la start un număr im
presionant de atleți de mare va
loare, așa că șansele pot li greu 
prevăzute. Jungwirth a demonstrat 
în cursul sezonului trecut că este 
capabil de curse mari. La Berna, 
el va fi un concurent de temut.

Sprintul cehoslovac a lost bine 
reprezentat în acest an de Vaclav 
Janecek, cîștigătorul curselor de 
viteză din cadrul întrecerilor prie
tenești de la București și de tînă
rul Mandlik, care îl secondează 
admirabil pe campionul cehoslovac. 
Ambii au obținut în acest an 10,6 
pe 100 m., Janecek a realizat 21,5 
pe 200 m. (anul trecut 21.0), iar 
Mandlik 21,8. Un cuplu puternic 
va fi aliniat de R. Cehoslovacă și 
în proba de săritură în lungime. 
Martinek (7,43) și Fikejz (7,38) 
pot fi adversari serioși pentru ma
ghiarul Foldessi, care de doi ani 
este primul pe lista specialiștilor 
europeni ai acestei probe. La fel 
in cursa de 110 m. garduri, în care 
Tosnar și Krul au performanțe de 
14.7 sec.

Săritorul de triplu Rehak este 
autorizat să sconteze un loc bun 
în clasamentul final al acestei 
probe. In mod normal, Scerbakov 
trebuie să învingă la Berna, iar 
Rehak, care a stabilit recent cu 
15,37 m. un nou record cehoslovac, 
are cele mai mari șanse pentru 
medalia de argint.

Cu acest stil puțin obișnuit, tînărul Savcinski a reușit o per
formanță de 1,98 m. la săritura in înălțime.

Excluzînd surprizele, Jiri Skobla, 
constant peste 17 m., nu poate 
pierde în proba de aruncarea greu
tății. Cea mai bună aruncare a sa 
din acest an a măsurat 17,42 m. 
La aceasta, trebuie să adăugăm 
primul loc la toate competițiile in
ternaționale la care a luat parte, 
în Franța, Finlanda, R. P. Un
gară etc. Al doilea aruncător cc-’ 
hoslovac este „veteranul" Kalina, 
care a deținut multă vreme recor
dul țării și care, și în acest an, 
cu 15,88 m., se situează printre at- 
leții de valoare. Aruncări peste 50 
m. au avut discobolii Merta și 
Vrabel. Performanțele lor cele mai 
bune sînt 51,28 "m. și respectiv 
50,22 m.

Pe tabela celor mai bune perfor
manțe de pe continent figurează 
trei aruncători de ciocan din R. 
Cehoslovacă. Malek (58,31 m.), Da- 
dak (58,16 m.) și Maca (57,45 m.).- 
Cel din urmă, a reușit în sezonul 
trecut o performanță de 61.00 m. 
Deocamdată, el n-a atins forma sa 
cea mai bună, dar. în cazul cînd 
și-o va găsi, poate fi un pretendent 
serios pentru supremația pe con
tinent.

Doi mărșăluitori excelenți vor 
reprezenta R. Cehoslovacă la cam
pionatele europene în proba de 10 
km. marș. Este vorba de record
manul mondial Dolezal. care a 
realizat în acest ah 43:59.6, cea 
mai bună performantă mondială și 
Balsan. care, cu 45:34,2, ocupă 
locul 3, 'a numai două zecimi de 
secundă de atletul sovietic leșeev.

Tinerii Kovar și Savcirtsky au 
reușit performanțe bune la înăl
țime. Ambii au trecut în actualul 
sezon, de mai multe ori 1,98 m. 
Cunoscindu-se dificultatea deose
bită a acestei probe, nu se poate 
indica un cîștigător sigur, deși 
Nilson și Soter vor furniza un 
mare duel. Dar se poate presupune 
că ambii atleți cehoslovaci au 
șanse bune pentru a ocupa un loc 
valoros. La săritura cu prăjina 
Jiri Krejkar se prezintă la startul 
competițiilor de la Berna cu o per
formanță de 4.25 in.

In probele feminine, Dana Za- 
topkova, restabilită complet după 
accidentul de anul trecut (o frac
tură la picior), și-a reluat locul de 
frunte în rîndul celor mai bune a- 
runcătoare de suliță. Recentul său 
record (53.26 m.) o recomandă ca 
o concurentă foarte serioasă la tit
lul de campioană, desigur Că la 
luptă .mare cu recordmana lumii, 
atletă sovietică Nadejda Koneaeva, 
care deține o performanță de 
55,11 m.

Un record deosebit de valoros a 
obținut și Mertova: 46,58 m. la a- 
runcarea discului, ca și Tislerova, 
care, pentru prima dată în istoria 
atletismului din R. Cehoslovacă a 
reușit să treacă de 14 m. la arun
carea greutății (14,07). Sprintera 
Kovarzikova a reușit 12,1 sec. pe 
100 m. plai și 25,4 sec. pe 200 m. 
(nou record al țării). De aseme
nea, ștafeta feminină de'4x100 m. 
a reușit un bun rezultat: 48,5 sec. 
Săritoarea în înălțime și pentatlo- 
nista Olga Modrahova, deși ‘mai 
puțin constantă decit anul trecut, a 
-reușit o săritură de 1,67 m.,. cu 
care ocupă locul secund pe Jista 
celor mai bune performanțe mon
diale (după recordul de 1.73 m. 
al atletei sovietice Alexandra Ciu- 
dina). La pentatlon, ea a acumu
lat 3731 puncte. Cea» de a doua 
săritoare cehoslovacă, Aiglova, are 
o performanță de 1,58 m.

Republica Cehoslovacă va alinia 
la Berna o echipă numeroasă, care 
concurează cu șanse apreciabile 
pentru locurile de frunte în clasa
mentul numeroaselor probe progra
mate în această importantă com
petiție atletică internațională.

V. CHIOSE

R. P. Ungară a învins Norvegia la atletism
iharos a stabilit un nou record european pe 1500 m.

Budapesta 3 (serviciul nostru de 
radio).

La începutul săptămânii stadio
nul Biselet din Oslo a găzduit 
meciul internațional de atletism 
dintre echipele reprezentative mas
culine ale R. P. Ungare și Norve
giei. Intîlnirea conta ca revanșă 
pentru meciul desfășurat anub 
thecut la Budapesta. Echipa ma
ghiară, care a învins, cu numai 
citeva zile înainte, puternica echipă 
a Suediei, a obținut victoria și de 
data aceasta. Atleții maghiari au 
totalizat 121 puncte, față de cele 
90 puncte obținute de atleții nor
vegieni.

Dintre rezultatele înregistrate cu 
acest prilej, cel mai valoros este 
fără îndoială cel obținut de semi- 
fondistul Sandor Iharos. Acesta a 
alergat 1500 m. în timpul de 
3:42,4, performanță care constituie 
un nou record european și, bine
înțeles, și un nou record al R. P. 
Ungare. Vechiul record european 
â aparținut unui grup de atleți; 
Gunder Hăgg (Suedia), Lenart 
Strand (Suedia). Werner Lueg 
(Germania Occidentală) și Roger 
Bannister (Anglia), toți avînd 
3:43,0. De remarcat că Sandor Iha
ros reușise cu numai citeva zile ; 
înainte, în intîlnirea cu Suedia, j 
3:46.0, performanță care reprezenta

Emil Zatopek
Cunoscutul atlet cehoslovac 

Emil Zatopek a primit recent o 
invitație din partea Federației 
japoneze de atletism pentru a 
participa la tradiționalele Curse

invitat in Japonia
ue maraton care =.e desfășoară 
în fiecare an la Kamakura. O 
invitație asemănătoare a primit 
și cunoscutul maraton ist englez 
Jim Peters.

Baschetbaiiștii francezi au sosit in U. R. S. S.
AloSCUVA (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 3 august a sosit la Moscova 

echipa franceză de baschet „Lyon”, 
deținătoarea Cupei Franței. Bas
chetbaliștii francezi, care au răs

Fe pistele din Europa
s Recent, in cadrul unui concurs ' 

atl tic desfășurat la Torino, la care 
au participat reprezentativele Ita
liei, Elveției și Austriei, atletul ita
lian Taddia a aruncat ciocanul la 
55,25 m. iar la 400 ni. garduri Fi- 
liput (Italia) s-a clasat pe primul 
loc cu 53 sec. In acest meci triun
ghiular Italia a învins Elveția cu 
106-91 și Austria cu 124-72 iar El
veția a învins Austria cu 113-84. 
In cadrul unui alt concurs, orga
nizat tot la Torino, Ziggeti a arun
cat sulița la 66,33 m. iar la 800 m. 
femei Simonetti a parcurs distanța 
în 2:16,5 Aceste două rezultate din

Din poșta internațională
N-AU BANI PENTRU SPORT!

De curînd, în ultima ședință a 
Federației de natație din Elveția, 
s-a hotărât că echipa de polo a El
veției nu va participa la campio
natele mondiale de la Torino șl 
este foarte probabil ca înotătorii el
vețieni să nu participe nici la cam
pionatele europene de natație.

In legătură cu aceasta, ziarul el
vețian „Sport Ziirich" scrie:

„înotătorii elvețieni sînt nevoîți 
să-și cumpere bilele de intrare pen
tru a participa la antrenamente... 
tn ceea ce privește deplasarea echi
pei de polo și înot la Torino sînt 
necesari 4000 de franci, pe care 
forurile în drept refuză să le aloce 
in scopul arătat mai suS“.
, Deci, cauza neparticipării este 

clară: nu sînt bani...

PENTRU CE SINT PLĂTIT! AN
TRENORII AMERICAN! ?

Un agent al Federației Interna
ționale de baschet a stat cîtva 
timp la Universitatea din New 
York — anunță ziarul l’Equipe în 
numărul 2553 — cu ținta de a 
descoperi un scandal în baschet. 
Și nu i-a fost greu să-1 desco
pere...

De curînd, el a trimis un raport 
detailat directorului Universității, 
Brecil Gallanger. Iată un pasagiu 
din raport:

„Antrenorii școlilor secundare 
sînt plătiți cu sume de la 250-500 
dolari pentru a indica Biroului 
Central al Universităților numele 

un nou record al R. P- Ungare. 
Locurile următoare ale clasamen
tului cursei de 1500 m. au fost 
ocupate de Audun Boysen (Nor
vegia) 3:44,2 (record norvegian), 
Istvan Rossavolgyi (R.P.U.) 3:48,0.

Un valoros record a obținut și 
Lățos Szentgali în cursa de 800 m., 
pe care a încheiat-o după 1:49,0 
(vechiul record maghiar aparținea 
iui Bacos cu 1:49,9). Szentgali i-a 
învins pe Boysen (1:49,9). și Bar- 
kanyi (1:51,1).

O surpriză a constituit-o victoria 
aruncătorului de disc Szecseni asu
pra compatriotului său Klics. Ei au 
realizat 53,71 m. și, respectiv, 
51,60 m.

Alte rezultate : 200 m Adamik 
(R.P.U.) 22,1 sec.; 110 m. garduri: 
Olssen (Norvegia) 14,5 sec. (re
cord norvegian), Morgensen (Nor
vegia) 14,8 sec., Retezar (R.P.U.) 
14,9 sec.; 3000 m. obstacole: San
dor Rosznoyi (R.P.U.) 8:52,4, Lar
sen (Norvegia) 8:57,2 (record nor
vegian) ; ciocan: Stranclli (Norve
gia) 59,90 m., Csermak (R.P.U.) 
59,09 m.; 5000 m.: Garay (R.P.U.) 
14:19,0 și Szabo (R.P.U.) 14:
19,0; suliță: Danielsen (Norvegia) 
70,75 m., Krasznai (R.P.U.) 69.02 
m.; triplu sail: Boliki (R.P.U.) 
14,90 m.; ștafeta 4x100 m.: R. P. 
Ungară (Zarandi. Varasdi, Csanyi, 
Goldovanyi), 41,2 sec.

puns invitației făcută de Comitetul 
unional pentru cultură fizică și 
sport, vor susține mai multe în- 
tîlniri prietenești cu sportivii so
vietici.

urmă constituie noi recorduri ale 
Italiei.
• Campionatul de maraton al 

Suediei a fost cîștigat de Rinval, 
care a parcurs cei 42,195 m. in 
2:27.39. El l-a învins pe Jansson, 
al doilea clasat la Olimpiada de 
la Helsinki. Proba de decatlon a 
fost cîștigată de Per Eriksson cu 
6075 puncte.

« Recent, la Varșovia atletul po
lonez Potrzbowski a alergat 1000 m. 
în 2:25.6; la 2000 m. Cliroroik s-a 
clasat pe primul loc cu 5:13,4; la 
triplu salt Weinberg a sărit 15,29 
m. iar la lungime femei Dunska a 
sărit 5,82 m.

jucătontor care promit. Notele 
acestor jucători, sînt îmbunătățite 
astfel ca ei să poată intra in Uni
versitate. Totodată, antrenorii aran
jează lucrurile astfel ca elevii me
diocri să fie avantajați Cu cinci 
zile înaintea examenelor, un secre
tar delegat are grijă să comunice 
celor mai buni dintre ei, întrebă
rile la care vor trebui să răs
pundă".

Acest paragraf din raport vor
bește de la sine.

NUMEROȘI FOTBALIST!
AUSTRIECI 1ȘI PĂRĂSESC ȚARA

Jucători fruntași ai fotbalului 
austriac au contractat angaja
mente cu cluburile profesioniste 
din Franța și din alte țări, unde 
vor juca în toamna acestui an. 
Astfel, săptămîna trecută, cunos
cutul jucător internațional Stojas- 
pal (F. C. Austria) a plecat la 
Strasburg, Habitzl (Admira) la 
Lens, Decker (Sturm Graz) la So- 
chaux. Acești jucători vor activa 
în cadrul cluburilor locale care 
participă la campionatul primei di
vizii a Franței. Antrenorul echi
pei Racing-club Paris, Jordan 
(fost el însuși jucător al naționa
lei austriace) caută să-1 convingă 
șî pe cunoscutul jucător Ockwirk 
să-și părăsească clubul, pentru a 
juca în capitala Franței.
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; A WA IDiTlE A JOCURILOR .
VMDNDiale universitare de vara

Rezultatele întrecerilor de marți 3 și miercuri 4 august
Marți 3 august 1954
osj.u - Turui 111: Stepanov 

(U.R.S.S.) învinge prin k.o. tehnic 
pe Bloches (R. D. Germană) ; 
V agner (R.P.U.) învinge la punc
te p# Burov (R. P. Bulgaria) ; 
Perry (Irlanda) învinge la puncte 
pe Fanny (Iran) ; Bogarsioov 
(U.R.S.S.) învinge la puncte pe 
Iosif Demeter (R.P.R.) ; Daroaiseli 
(U.R.S.S.) învinge Ia puncte pe 
Petre Popescu (R.P.R.) ; Papp 
Laszlo (R.P.U.) învinge la puncte 
pe Mitrev (R. P. Bulgaria) ; Nieta- 
schke (R. D. Germană) învinge la 
puncte pe Szilvasy (R.P.U.) ; So- 
tikas (U.R.S.S.) învinge prin k. o. 
tehnic pe Kiss (R.P.U.) ; Șerbu 
Neacșu (R.P.R.) și Victor • Șchiopii 
(R.P.R.) s-au calificat prin ■.repre
zentarea lui Folii (Scoția) și, res
pectiv, Steffel (Austria).

BASCHET. — Masculin: R.P.U.
— Austria 130-37 (75-8); Israel — 
Iran 2-0 (neprezentare) ; U.R.S.S.
— Anglia 98-12 (45-2) ; R.D.G. — 
Anglia 59-53 (36-29) ; R. Ceho
slovacă — Ecuador 105-52 (51-22); 
U.R.S.S. — Egipt 106-51 (56-29) ; 
R. P. Chineză — Liban 97-43 
(56-22). Feminin: U.R.S.S. — R- 
Cehosîovacă 67-48 (25-16).

VOLEI. — Masculin: U.R.S.S.
— Austria 3-0 (3, 0, 2); R. P. 
Polonă — R. P. Chineză 3-0 
(13. 11, 7) ; Austria — Olanda 3-0 
(9, 2, 1) ; R.P.R. — R- P- Bul
garia 3-2 (14-16, 15-13, 15-3, 6-15, 
15-9) ; Tunis — Olanda 3-0 (6, 11. 
♦) ; R. P. Chineză — Iran 3-0 
'U, 0, 6) ; R. P. Mongolă — Li
ban 3-0 (13, 6, 4) ; R. Cehoslovacă
— R. P. Polonă 3-0 (12, 5, 12). 
Pentru turneul final la volei mas
culin s-au calificat: R. P. Ungară, 
R, Cehoslovacă, R. P. Polonă. 
R. P. R., U.R.S.S. și R. P. Bul
garia. Feminin : R. Cehoslovacă — 
Austria 3-0 (1, 4, 5) ; R. P. Po
lonă — R. P. Ungară 3-1 (15-3, 
13-15, 15-5, 15-5) ; R. P. Bulgaria
— R. P. Chineză 3-0 (8, 9, 2) ; 
U.R.S.S. — R.P.R. 3-0 (6, 5, 8).

[NOT. — 200 m. fluture bărbați : 
seria I : 1. Tumpek (R P.U.) 2:43,3;
2. Ats (R.P.U.) 2:45,4; 3. Bori
senko (U.R.S.S.) 2:46,7. Seria II-«:
l. Feher (R.P.U.) 2:40,5; 2. Mar-
tincik (U.R.S.S.) 2:40,5; 3. Belan- 
csich (R. Ceh.) 2:48,2, Finala : 1. 
Tumpek (R.P.U.) 2:30,6 nou rec. 
mond. univ., nou rec. R.P.U. 2. Fe
her (R.P.U.) 2:35,5; 3. Martincik 
(U.R.S.S.) 2:37,0; 200 m. bras
bărbați: seria l-a: 1. Utassy
i R.P.U.) 2:45,8; 2. Fabian (R.P.U.) 
2:46,6; 3. Kunsagy (R.P.U.) 2:46,7. 
Seria a II-a: 1. Bodinger (R.D.G.) 
2:46,5 ; 2. Fu Chuan sin (R. P. Ch.) 
2:46,3; 3. Mu Hsian sin (R. P.
Ch.) 2:49,5; 4. F. Heitz (R.P.R.) 
2:50,8. Finala : 1. Utassy (R.P.U.). 
2:41,7 nou rec. mond. univ.; 2. Bo
dinger (R.D.G.) 2:44,4 ; 3. Maka
renko (U.R.S.S.) 2:45,4. 4x100
m. mixt femei: 1. R.P.U. (Temessy
1:16,9; Killermann 1:23,1; Litto- 
mericzki 1:19,8; Szoke 1:07,6) 
5:07,8 nou rec. european, nou rec. 
mond. univ., nou rec. R.P.U.; 2.
U.R.S.S. 5:20.2 ; 3. R, Cehoslovacă 
5:37,4; 4. R. P. Chineză 5:40,0;
400 m. liber bărbați — finala:
1. Nyeki (R.P.U.) 4:39,5 nou rec. 
mond. univ.; 2. Csordas (R.P.U.) 
4:44,7; 3. Gremlovski (R. P. Pol.) 
4:45,5.

POLO. — R. P. Romînă — R. 
Cehoslovacă 6-3 (2-2). Au marcat 
Sandu Popescu (3), Nagy, Simoa 
și Csordas (pentru R.PjR.), H®- 
dacsek, Horwath și Kovacs (pen
tru R. Ceh:).

Formațiile : R.P.R : Deutsch — 
Lorincz, Nagy — Simon, Hospo
dar, Csordas, Sandu Popescu. 
R. Ceh.: Daninger — Hudacsek, 
Szeil — Gerthoffer I, Gertboffer 
II, Kovacs, Horwath.

SĂRITURI IN APA. — Trambu
lină — bărbați: 1. Udalov (U.R.S.S.) 
159,13 puncte; 2. Galkin (U.R.S.S.) 
149,83; 3. Worrisch (Austria) 147,62; 
4. Brenner (U.R.S.S.) 147,30.

SCRIMĂ. — Floretă fete — in
dividual: serial: 1. Szabka (R.P.U.) 
4 v : 2. Samsudean (R.P.R.)- 2 v.;
3. Szakovics (R.P.U.) 2 v.; seria 
a Il-a: 1. Morvay (R.P.U.) 5 v.;
2. Orb (R.P.R.) 3 v.; 3. Gimessy 
(P.PU.) 2 v.

LUPTE LIBERE — categoria 73 
kg.: 1. Dadașev (U.R.S.S.) —

campion mondial universitar; 2. 
Laszlo (R.P.U.) ; 3. Popovici
(R.P.R.); categ. 79 kg.: 1. Sir- 
kiadze (U.R.S.S.) campion mondia! 
universitar; 2. Szacacs (R.P.U.) : .
3. Soukoup (Austria) ; categ. 87 
kg. : 1. Kulaev (U.R.S.S.) cam- |
pion mondial universitar; 2. Ko
vacs (R.P.U.) ; 3. Mazevies (R.
P. Polonă) ; categ. grea: 1. Kan
delaki (U.R.S.S.) campion mondial 
universitar; 2. Noveni (R.P.U.)
3. Kaszperczik (R.P.P.). Clasament 
general pe națiuni: 1. U.R.S.S. 52 
pot.; 2. R.P.U. 44 pct.; 3. R. P. 
Polonă 20 pct.; 4. R. P. Romînă 
8 pct.; 5. Austria 7 pct.

TENIS DE MASA. — Dublu 
bărbați. — Turul /: Fo Ci Fan- 
Wang Ciao Jao (R. P. Chineză) 
= Popescu-Horvath (R.P.R., R.P.U.) 
3-0, Harasztosi-Gantner (R.P.R.) = 
Imrich-Gunther (Austria) 3-0. Tu
rul II: Arvay-Murany (R.P.U.) = 
Harasztosi-Gantner (R.P.R) 3-1
Pentru locul III—IV : Fo- Ci Fan- 
Wan Ciao Jao (R. P. Chineză) — 
Arvay-Murany (R.P.U.) 3-0. FI
NALA: Somogy-Hainory (R.P.U.) 
” Foldy-Bubony (R.P.U.) 3-0.
Dublu femei. — turul 1: Zel-ler- 
Grafkova (R.P.R., R. Ceh.) = Haj- 
kova-Bukova (R. Ceh.) 3-0. Semi
finală : Fantusz-Sagy (R.P.U.) = 
Zeller-Grafkova (R.P.R.. R. Ceh.) 
3-1, Koczian-Mathe (R.P.U.) = Ke- 
rekes-Jancso (R.P.U.) .3-2. Pentru 
locul III—IV: Kerekes-Jancso = 
Zeller-Grafkova 3-1. FINALA: 
Fantusz-Sagy = Koczian-Mathe 
3-2. Simplu femei: turul II: Ke- 
rekes (R.P.U.)-Zeller (R.P.R.) 3-2 
(21-18, 10-21, 25-23, 19-21, 21-12). 
Finala: Kerekes-Koczian 3-2 (21-13. 
21-18, 17-21, 14-21, 21-16). Dublu 
mixt: turul I: Gantner-Zeller = 
Till-Jones 3-0. /«riW //: Gantner- 
Zeller = Hilden-Horwath 3-1. Se
mifinale : Zeller-Gantner = So- 
mogy-Mathe 3-2. Finala: Eva Koc- 
zian-Foldy = Zeller-Gantner 3-2. 
Simplu bărbați: Finala: Foldy 
(R.P.U.)-Somogy (R.P.U.) 3-0.

Turneul de consolare. —- Simplu 
bărbați: turul I: Harasztosi (R.P.R.)- 
Gunither (Austria) 2-0. Popescu 
(R.P.R.)-Gontzan (R. Ceh.) 2-0, 
Gantner (R.P.R.)-Horwath (R.P.U.) 

. 2-0, Turul II: Harasztosi (R.P.R.)- 
Ujfalvy (R.P.U.) 2-0, Nagy (R.P.U.)- 
Popescu (R.P.R.) 2-1, Gantner
(R.P.R.)-Ciu Huai Kuang (R. P. 
Chineză) 2-1. Semifinal.'': Harasz
tosi (R.P.R.)-Sivacev (R P B.) 2-0, 
Nagy ÎR.P.U.)-Gantner IR.P.R.) 
2-1. Pentru locul III și IV: Siva
cev (R.P.B.)-Gantner (R.P.R.) 2-1. 
FINALA: Nagv (R.P.U.)-Harasz
tosi (R.P.R.) 2-0 (21-14, 22-20). 
Simplu femei: Finala: Gizi Simon 
(R.P.U.)-Jancso (R.P.U.) 2-1.

Clasamente generale pe țări: 
FEMEI: 1. R.P.U.; 2. R.P.R.;

3. R. P. Chineză.
BĂRBAȚI: 1. R P.U.; 2. R. P.

Chineză; 3. R.P.R.
FOTBAL. — Republica Popu

lară Romînă — Belgia 13-0 (4-0).
Tinerii noștri fotbaliști au avut 

un început mai slab, dar apoi și-au 
revenit manifestînd în repriza a 
doua o superioritate categorică a- 

f supra echipei belgiene. Punctele au 
fost înscrise de Tătaru (4), Nicu- 
șor (3), Dragoman (3), Suciu (2), 
Gîrieanu (1). Reprezentativa noas
tră a jucat în următoarea forma
ție : Toma (Birtașu) — Ivănescu 
(Macri), Brînzei (Ivănescu). Vic
tor Dumitrescu — Hidișan, Neagu 
— Suciu, Nicușor, Dragoman, Tă
taru, Gîrieanu.

TENIS DE CIMP. — Simplu 
bărbați. Turul I: Rakossi (R.P.R.)- 
Koo Hong Bing (Indonezia) 6-2, 
6-3; Lenart (R.P.U.)-Anghelescu 
(Rd’.R.) 1-6, 6-1, 8-6. Turul II: 

Maslan (R. Ceh.)-I. Rakossi (R.P.R.) 
6-3, 6-4, 1-6, 6-4. Simplu femei: 
Turul I: Szabo (R P.U.)-Julieta Na
mian (R.P.R.) 4-6, 6-4, 8-6.

Dublu bărbați. Turul I: Rakossi- 
Anghelescu (R.P.R.) - Aubeck-Scho- 
ckaert (Belgia) 6-1, 6-1, 6-1.

Miercuri 4 august 1954
BASCHET.— R. Cehoslovacă — 

R. P. Chineză (m.) 63-50 (34-26) ; 
R. P. Polonă — Israel (m.) 75-32 
(27-12); R. P. Ungară — R, P. 
Polonă (f.) 66-64 (32-30) ; R. Ce
hoslovacă — Egipt (m.) 78-64

★
De la trimisul nostru special

★ ★

(37-25) ; U.R.S.S. — Ecuador (oi.) 
66-41 (28-9).

VOLEI. — U.R.S.S. — R. P. Un
gară (f.) 3-0 (2, 14, 3); R. Ceho
slovacă — R, P. Chineză (f.) 3-2 
(7-15, 15-10, 15-9, 8-15, 15-6); Tu
nis — Austria (m.) 3-1 (15-9,
13-15, 15-11, 15-2) ; U.R.S.S. — 
R. P. Ungară (m.) 3-1 (9-15, 15-13, 
15-9, 15-6).

ÎNOT. — 100 m. bras femei: 
seria l-a: 1. Kiltermann (R.P.U.) 
1:23,9; 2. Hanova (R. Ceh.) 1:27,8, 
3. Kriova (R. Ceh.) 1:30,0; seria 
a II-a: 1. Gavriș (U.R.S.S.) 1:25,6;
2. Serfozo (R.P.U.) 1:26,6; 3. Grîka 
(R.P.P.) 1:27,4. 100 m. spate femei: 
seria l-a: 1. Gellner (R.P.P.)

EVA BOSAKOVA
(R. Cehoslovacă) 

participă la concursul de gimnas
tică, a cărui probă feminină începe 

mîine

1:19,7; 2. Huniadfy (R.P.U.) 1:20,5;
3. Milicker (R.P.P.) 1:20,8; seria 
a II-a : 1. Temesy (R.P.U.) 1:18,1; 
2 Novak (R.P.U.) 1:18,8; 3. Sch
neider (R.D.G.) 1:20,3; 4. Orosz 
(R.P.R.) 1:27.9. 1500 m. liber băr
bați: seria l-a: 1. Csordas
(R.P.U!) 19:17,6; 2. Press (U.R.S.S.) 
19:34,0; 3. Zatorski (R.P.U.)
19:43,7.

100 m. bras femei finală: 1. 
Killermann (R.P.U.) 1:23,2; 2.
Serfozo (R.P.U.) 1:24,8; 3. Gavriș 
(U.R.S.S.) 1:25,0; 4. Grika (R.P.P) 
1:25,6; 5. Kostina (U.R.S.S.) 1:26,6.

100 m. spate femei finală: 1. 
Temesy (R.P.U.) 1:16,8 nou record 
mondial universitar.; 2. Schneider 
(R.D.G.) 1:17,5; 3. Moskvina
(U.R.S.S.) 1:17,9; 4. Novak

ASTĂZI ÎNCEP întrecerile DE ATLETISM
Budapesta (prin telefon). — Sta

dionul Popular este gata să pri
mească oaspeți noi, atleții și atle
tele care se vor întrece în dife
rite probe timp de patru zile. Pen
tru majoritatea atleților partici
pant!', Jocurile Mondiale Universi
tare^ de Vară reprezintă o foarte 
bună ocazie de a-și verifica for
țele în vederea apropiatelor cam
pionate europene de la Berna. La 
startul fiecărei probe vor fi pre- 
zenți numeroși atleți fruntași din 
Europa, cea mai mare parte dintre 
ei tineri, care vin cu performanțe 
dintre cele mai bune și pe care 
se vor strădui din răsputeri să le 
îmbunătățească.

Frunzărind listele de înscrieri pe 
probe desprindem numele următori
lor concurenți :

BĂRBAȚI — 100 m.: Kolev (R.P. 
Bulgaria), Broz (R. Cehoslovacă), 
Schroder (RD. Germană), Kiszka 
(R.P. Polonă), Ignatiev, Tocarev, 
Reabov, Sanadze (U.R.S.S.), Măg- 
daș, Stoenescu (R.P.R.) ; 200 m.: 
Kolev (R.P.B.), Mandlik fR. Ceho
slovacă), Schroder (R.D.G.), Ada- 
mik (R.P. Ungară), Kaliaev, Igna
tiev, Tocarev (U.R.S.S.) ; 400 m.: 
Bromberger (R.D. Germană), Ig
natiev (U.R.S.S.), Szentgali și A- 
dsmik (R.P.U.) ; 809 m.: Herman 
(R.D.G.), Szentgali și Bakos 
(R.P.U.) ; 1500 m.: Potrzebowski 

(R.P. Polonă), Bereș, Rozsavolgyi,

(R.P.U.) 1:18,1 ; 5. Hunyadfy
(R.P.U.) 1,18,6.

SĂRITURI IN APA. — Turn - 
femei: 1. Vere'iw (U.R.S.S.) 92,73;
2. Waikoffer (Austria) 85,14; 3. 
Nekrasova (U.R.S.S.) 77,19.

POLO PE APA. — U.R.S.S. - 
Egipt 8-4 (3-1). ,

SCRIMA. — Floretă individual 
femei (clasament final): 1. Szabka 
(R.P.U.) 6 v.; 2. Kiss (R.P.U.) 
4v.; 3. Szakovicz (R.P.U.) 4 v.;
4. Dotnolki (R.P.U.) 4 v.; 5. Mor- 
vay (R.P.U.) 4 v.; ... 7. Orb
(R.P.R.) 3 v.; 8. Samsudean
(R.P.R.) 0 v.

Spadă echipe: I. R. P. Polonă — 
Austria 12-4; Egipt — R.P.R. 
10-6. Au obținut victorii Auf 4, 
Ryaz 3, Mochie 2, Sabry 1 (pentru 
Egipt), Uray 2, Georgescu 2, Baia 
1, Tapaloagă 1 (pentru R.P.R.).

R.P. Ungara-R.P. Romînă 15-1 ; 
Egipt-Austria 9-7; R.P.U.-Egipt 
14-2; R.P. Polonă-R.P. Romînă 
16-0; R.P. Polonă-Egipt 12-4; 
R.P. Romînă-Austria 9-7.

Clasament final: 1. R.P. Unga
ră ; 2. R.P. Polonă; 3. Egipt; 4. 
R.P. Romînă; 5. Austria.

CICLISM — Vi/eză bărbați-finală:
1. Foucek (R. Cehoslovacă) ; 2. 
Szekeres (R.P. Ungară); 3. Eoiad- 
gef (R.P. Bulgaria).

FOTBAL. — R.P. Ungară-Uru- 
guay 12-0 (7-0). Stadionul Popu
lar, 60.000 de spectatori, arbitru 
Reinhard (R.D.G.). Au marcat: 
Csordas (4), Matrai (3). Cotasz 
(2). Vilezal, Szamus, Fenyvessy. 
Formații : R.P.U.: Gulyas (Fara- 
go)-Rajna, Karpati, Varhidy-Szojka, 
Kotasz-Szainus, Csordas, Matrai, 
Vilezal, Fenyvessy. URUGUAY: 
Buter-Benatos, Novas, Siaghe-Ro- 
driguez, Gardiol-Rivero, Arbeieche, 
Bereira, Goyose, Almirati.

R. Cehoslovacă — R.P.D. Co
reeană 8—0 (5—0). Au marcat: 
Kacsany 3, Hlavacek 2, Buberni 2, 
Koniyk.

Mîine, (n.r. astăzi) echipa tinere
tului din R.P.R. va întîlni Selec
ționata Tineretului din R. Ceho
slovacă.

BOX. — Cel mai important meci 
al reuniunii de miercuri seară a 
fost acela dintre L. Papp (R.P.U.) 
și Kerim Darbaiselli (U.R.S.S.). 
După o luptă extraordinară, L. Papp 
a reușit să termine victorios prin
k.o. tehnic în rep. IlI-a. Boxerul 
romîn Gh. Negrea l-a întîlnit pe 
Sadkov (U.R.S.S.) în finala cat. 
ușoară. Victoria a revenit la puncte 
lui Sadkov. Tînărul Gh. Negrea 
s-a comportat bine, cucerind locul 
II și medalia de argint. Iată și 
alte rezultate tehnice: Victor Șchio
pa (R.P.R.) învinge la puncte pe 
Burov (R.P.B.), după o partidă 
foarte spectaculoasă. Loghinov

IOSZEF CSERMAK (R.P.U.)

Iharos, Tabory (R.P.U.) ; 5000 m.: 
Szabo, Kovacs (R.P.U.) ; 10.000
m.: Kovacs, Penzes (R.P.U.) ; 110
m. g.: Krul (R. Ceh.), Opriș 
(R.P.R.), Bogatov și Stolearov 
(U.R.S.S.) ; 400 m. g.: Iuta»
(U.R.S.S.), Savel și Stanei (R.P.R.), 
Bartos (R. Ceh.) ; 3000 m. obst. : 
Rosznyoi, Ieszensky (R. P. U.)’, 
Slavicek (R. Ceh), Cojocaru 
(R.P.R.) ; prăjină: Homonnăy șl 
Zsitvai (R.P.U.), M. Dumitrescu 
(R.P.R) ; înălfime: Kovar și Say- 

(U.R.S.S.) cîștigă la puncte în 
fața lui Sardarian (R.P.B.). Perry 
(Irlanda) bate la puncte pe /. De
meter (R.P.R.) Sahrn (R.D.G.) bate 
la puncte pe Horvath (R.P.U.) Ur
mărită cu multă atenție de specta
tori, întrecerea dintre redutabilul 
boxer sovietic Zasuhin și Eustaiiu 
Mărgărit (R.P.R.) s-a terminat cu 
victoria la puncte a lui ZasuWn.

Mîine (n.r. âstă-seară), patru 
pugiliști romîni vor susține fina
lele categoriilor respective. Ei sînt: 
Mircea Dobrescu (muscă), Dănită 
Done (semi-ușoară), Șerbu Neacșu. 
(semi-mijlocie) și Eug. Furesz 
(grea). •

VOLEI. — Masculin: R. P. Chi- : 
neză —■ R:P. Mongolă 3—0 (12,5,6), 
Tunis — Iran 3—1 (15—12, 15—6, 
15—17, 15—4), Liban r— Austria î 
3—1 (15—13. 6—15, 15—13, 15—4). 
Turneul final: R.P. Bulgaria — 
R.P.R. 3—1 (11 — 15. 15—6, 15—5. '
15—12), R. Cehoslovacă—U.R.S.S. i 
3_2 (15—8, 8—15, 7—15, 15—5, ț 
15—12).

Feminin: R.P.R. — Austria 3—0 Ș. 
(0.1,0,1.

TENIS DE CIMP. — Dublu fe- ■ 
mei: Semi-finala: Julieta Namian, J 
Mauschatz (R.P.R., R.D.G.) —
Simandi. Vajda (R.P.U.) 8—6, 6—2. '

Dublu bărbați: Sferturi de finală:
I. Rakossi, Șt. Anghelescu (R.P.R.) •
— Donsa. Marik (R. Cehoslovacă) t 
6—1, 4—6, 4—6, 6—4, 6—4.

LUPTE. Astă-seară, cu puțin 
timp înainte de orele 11 a luat sfîr- 
șit turneul de lupte clasice, la care : 
țara noastră a fost reprezentată de 
o echipă completă. Reprezentanții i 
noștri au avut o comportare hună, 
obținînd locuri fruntașe la toate 
cele 8 categorii. Performanțele [ 
luptătorilor noștri sînt cu atît mai 
valoroase, cu cit ei au avut de în- r 
fruntat adversari puternici, cum 
sînt cei sovietici și maghiari. Re- / 
prezentanții țării noastre au ohți- 
nut o medalie de argint, prin 
V. Onoiu (cat. 79 kgr.) și 6 meda- j 
Iii de bronz, prin A. Ruzsi (cat. 52 , 
kgr.j, V. Popescu (cat. 62 kgr), f 
/. Hanțu (cat. 67 kgr), V. Po- i 
povici (cat. 73 tyjr.), L. Bujor (cat. 
87 kgr.) și/. Corneanu (cat. grea). 
Pe țări echipa noastră s-a clasat 
pe locul 3.

Incepînd de azi, Joi 5 august 
1954, pînă marți 10 august zia
rul nostru va apare zilnic cu- 
prinzînd rezultate și reportaje 
de la cea de a Xll-a ediție a 
Jocurilor Mondiale Universi
tare de Vară de la Budapesta, 
precum și rezultatele competi
țiilor sportive din țară și de 
peste hotare.

cînski (R. Ceh.), Levandovski 1 
(R.P. Polonă), Sitkin și Stepanov 
(U.R.SS.); lungime: Fotdessi 1 
(R.P.U), Andrușenko (U.R.S.S). ; 
Ihțenfeld (R.D.G.), Wiesenmeyer \ 
(R.P.R.) ; triplu salt: Weimberg 
(R.P. Polonă), Freister (R.D.G.). i ' 
Dagorov (R.P.B.) ; greutate: Ov- ;| 
sepian (U.R.S.S.),,Levay (R.P.U ), | 
Georgescu (R.P.R.) ; disc: Sze- 
csenyi, Levay (R.P.U.); suliță :\ 
Sidlo, Radziwonowicz (R.P. Polo- | 
nă), Krasznai (R.P.U); ciocan: L 
Popov (R.P.B.), Engel (R. Ceh.), I 
Csermak (R.P.U); decatlon: Me
yer (R.D.G.), Zîmbreșteanu '
(R.P.R.). FEMEI — 100 și 200 m.: | 
Kolarova (R.P.B.), Itkina, Kazan- 
țeva (U.R.S.S.), Seliger, Karger 
(R.D.G.), Denes (R.P.U.), Luță 
(R.P.R); 800 m.: J. Donath-Jure- 1 
witz (R. D. G ), Barahovici I
(U.R S.S.), Kazi (R.P.U) ; 80 m. , 
g.: Gyarmati (R.P.U.), Dunska și | 
Bocianova (R.P. Polonă), Șerban 
(R.P.R.), Gurevici (U.R.S.S.) ; 
înălțime: Balaș (R.P.R), Leu pol d'' 
(R.D.G.), Kertes (R.P.U.), Mala 
(R. Ceh.) ; lungime: Gyarmati | 
(R.P.U.), Vinogradova (U.R.S.S.). | 
Țolikofer (R.P.B ), Grosu (R.P.R ); E 
disc: Kuznețova- (U.R.S.S.), Vra-■ 
belova (R. Ceh.), Seredi (R.P.U). [ 
Manoliu (R.P.R.) ; suliță: Vigh ■ 
(R.P.U.), Reimesch (R.P.R.) ; greu
tate: Kuznețova (U.R.S.S ), Zako- 
va (R. Ceh.), Velicu (R.P.R.).
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