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Sâ ne gospodărim cu grija 
bazele sportive

Lucrările celui de a! II*lea Congres 
al cooperației de consuni din R. P. Re

Q UIND treptele de beton ale 
impunătorului stadion „23 Au

gust”, pășind pe aleile străjuite de 
minunate statui ale Parcului Spor
tiv Dinamo, în moderna sală de la 
Floreasca sau pe drumul ce duce 
către Combinatul sportiv de iarnă 
de la Poiana Stalin, privind din 
tribunele stadioanelor Republicii, 
Tineretului, Giulești sau Progresul 
Finanțe Bănci spectaculoasele în
treceri de fotbal, atletism, rugbi sau 
handbal, pretutindeni te simți cu
prins de aceeași năvalnică bucurie, 
de același puternic simțămînt de 
mîndrie. Și, pornind din inima țării, 
te întîmpină, mai în fiecare oraș, 
un nou stadion, un nou teren, o 
nouă sală de sport. Centrul de an
trenament de tir, situat la numai 
10 km. de București, baza nautică 
modernă pe care o întlnești după 
ee ai străbătut alți 30 km., stadio
nul Flacăra din PIoești, stadioanele 
din Cluj, Tg. Mureș, Baia M re, 
Constanța, Petroșani, etc. s'nt nu 
mai cîteva din numeroasele con
strucții sportive cu care ne mîndrim 
astăzi. Prin dragostea și elanul 
maselor de sportivi au fost ame
najate zeci și zeci de alte terenuri 
ți baze sportive și mai în fiecare 
zi vești noi vorbesc despre apro
piata inaugurare a unui teren de 
fotbal, despre ultimele lucrări care 
se fac la o nouă sală de sport, 
despre noi arene de popice, bazine 
de înot. Multe din veștile acestea 
dragi ne poartă în mijlocul țărani
lor muncitori și al colectiviștilor 
din numeroase sate și comune în 
care numărul bazelor sportive a 
crescut simțitor în ultimii ani. 
In unele așezări sătești întîlnești 
nu numai un simplu teren de fotbal 
ci chiar baze sportive complexe. Și 
cum să nu încerci această nestă
vilită bucurie atunci cînd afli că 
la Recas, în regiunea Timișoara, la 
Zăbrani, regiunea Arad, la Luduș, 
regiunea Cluj, și in multe alte co
mune tinerii au la dispoziție baze 
sportive din cele mai frumoase !

I.i țara noastră sînt astăzi peste 
6.000 de baze sportive pe care, în 
cele mai multe locuri, activiștii și 
sportivii le îngrijesc cu dragoste ca 
pe un bun al lor. Un exemplu grăi
tor despre felul cum a fost înțe
leasă importanta sarcină a păstrării 
cu toată grija și a folosirii juste 
a bazelor sportive îl dă colectivul 
Constructorul din Tg. Mureș care 
administrează stadionul „23 Au
gust” din localitate. Terenul de fot
bal precum și cele trei terenuri de 
tenis au fost reamenajate, stadionul 
a fost împrejmuit cu un nou gard, 
au început lucrări de amenajare a 
unei tribune, folosindu-se pentru a- 
ceasta mijloacele și resursele loca
le. Firește, nici pista de atletism 
nu va fi uitată. Demnă de subliniat 
este și preocuparea pentru buna în
treținere a bazelor sportive de na- 
tație din unele orașe cum sint : 
Cluj, Petrila, Sibiu, Moinești pre
cum și a bazelor hipice din Plo- 
ețti, Tg. Mureș și Oradea.

Numeroase sînt însă din pă- 
eate și exemplele care arată că 
în multe locuri problema îngri
jirii și păstrării bazelor sportive 
nu constituie nici pe departe o

Atleti sovietici concurează hi R. P. Chineză
MOSCOVA 6 (Agerpres). TASS 

transmite >
La 6 august a părăsit Moscova, 

plecînd la Pekin, un mare grup de 
etleți sovietici. Din delegație fac 
parte.: Ane Andreeva, Elena Gokieii, 

preocupare principală în activitatea 
consiliilor colectivelor sportive și 
chiar a comitetelor C.F.S. Este de 
nejustilicat atitudinea activiștilor 
sportivi din orașul Turda care au 
lăsat în completă părăsire pista de 
atletism a stadionului. Și, nu mai 
puțin condamnabilă este și atitu
dinea acelor tovarăși care de nmltă 
vreme nu au mai luat nici o .mă
sură pentru a schimba înfățișarea 
atît de jalnică a terenului Con
structorul de pe șoseaua Olteniței 
din Capitală, bind dovadă de lipsă 
de răspundere și de o totală neîn
țelegere a sarcinilor ce le revin, 
unii activiști sportivi din colective 
rămin nepăsători în fața degradării 
treptate a unor baze sportive. De 
asemenea, din cauza nepăsării celor 
care-1 administrează, stadionul Di- 
namo-Obor a fost luni de zile im
practicabil.

Privind bazele sportive ale colec
tivelor Progresul din Deva, Pro
gresul lași (la volei), Metalul și 
Locomotiva Sibiu, bazinul de la E- 
forie etc., nu mai poți spune: ne 
mîndrim cu asemenea terenuri de 
sport. Poți spune, în schimb: Nu ne 
mîndrim cu astfel de activiști care 
au uitat cu cîtă muncă au fost ame
najate aceste baze și cit de hotărî- 
toare este buna lor întreținere pen
tru dezvoltarea sportului.

Se mai practică, uneori, și me
toda utilizării bazelor sportive pen
tru fel și fel de alte scopuri. Re
centa analiză a muncii sportive 
desfășurate în regiunea Cluj a scos 
la iveală faptul că, de pildă, în șap
te comune din raionul Cîmpeni, te
renurile de sport au fost întrebuin
țate în alte scopuri.

De asemenea, bazinul de înot din 
Orașul Stalin continuă să aibă cu 
totul altă destinație, deși acest 
lucru a fost sezisat în repetate rîn- 
duri sfatului popular orășenesc, în 
proprietatea căruia se găsește.

Organele și organizațiile sportive, 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare trebuie să privească cu 
toată seriozitatea această stare de 
lucruri și, firește, să ia cît mai 
grabnic măsurile necesare. Și a- 
colo unde critica tovărășească nu 
mai ajută, să fie trași la răspun
dere cu toată hotărîrea acei care 
printr-o proastă gospodărire a te
renurilor sportive își bat joc de ma
sele de sportivi care au contribuit 
la construirea sau la reamenajarea 
bazelor sportive și prin această 
condamnabilă atitudine frînează în 
mod direct însăși dezvoltarea acti
vității sportive.

Cele cîteva zile care ne mai des
part de măreața sărbătoare a îm
plinirii unui deceniu de la elibera
rea noastră de către glorioasa Ar
mată Sovietică s:nt un prilej din 
cele mai nimerite pentru desfășu
rarea unei rodnice acțiuni de în
frumusețare și reamenajare a ba
zelor sportive.

Grija permanentă pentru buna 
gospodărire a bazelor- sportive, pen
tru permanenta lor întreținere, tre
buie completată și eu e justă fo
losire a terenurilor, a sălilor de 
sport. Și aceasta este sarcina fie
cărui activist, a fiecărui sportiv în 
parte.

Nikifor Popov, Timofei Lunev, Iurii 
Ihasov, Dmitrii Ptetrikin ți alți spor
tiva eunoscuți.

Atlețli sovietici vor susține mai 
multe întîlniri prietenești cu spor
tivii din R. P. Chineză.

Vineri au continuat lucrările celui 
de a.' Il-lea Congres al cooperației 
de consum din R.P.R.

La ședința de dimineață au parti
cipat tovarășii : Al. Moghioroș, Chi_ 
vu Stoica, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, membri ai Birou
lui politic al C.C. al P.M.R., M. Da
tes, I. Fazekaș, secretari ai C.C. al 
P.M.R., membri ai Guvernului, con
ducători ai organizațiilor economice 
centrale.

Ședința a fost prezidată de tov. 
Moisin Dragomir, vicepreședinte al 
C en trocoop - u 1 u i.

Tov. C. Ma'eescu a prezentat ra
portul de activitate al Consiliului 
General al Uniunii Centrale « coope
rativelor de consum pe perioada 
1950—1954.

Conducătorul delegației Uniunii 
Centrale a cooperativelor de consum 
din Uniunea Sovietică, G. A. Bokov, 
membru în Comitetul de conducere 
al Uniunii, a adresat Congresului 
un călduros salut frățesc. Partici- 
panții la Congres au salutat cu en
tuziasm cuvîntul delegației sovietice. 
G. A. Bokov a înmînat apoi preșe
dintelui ședinței un minunat covor, 
dar al cooperatorilor din Uniunea 
Sovietică pentru cooperația din țara 
noastră.

In continuarea lucrărilor, tov. D. 
Usturoi, membru în comitetul exe
cutiv al Centrocoop-ului, a prezen
tat bilanțul Centrocoop la 31 decem
brie t953.

NOI PERFORMANȚE DE VALOARE IN CADRUL J. M. U. V.
Budapesta, 6 (prin telefon de la 

trimisul nostru special). — Lotu
rile anunțate pentru întrecerile de 
la Budapesta lăsau să se întrevadă, 
dată fiind valoarea deosebită a ce
lor care ie compuneau, că rezulta
tele actualei ediții a Jocurilor Mon
diale Universitare de Vară vor fi 
deosebit de bune. Odată cu anun
țarea acestor rezultate prestigiul 
importantei competiții internațio
nale găzduită de capitala R. P. 
Ungare a crescut și s-a impus 
atenției opiniei mondiale. Este su
ficient să amintim că întrecerile 
atletice, inaugurate ieri, au conti
nuat în cursul zilei de azi (n. r. 
ieri) cu cîteva performanțe dintre 
cele tnai valoroase. Astfel, cunos
cuta alergătoare din R.D.G., Ursula 
Donath a parcurs 400 m. în exce
lentul timp de 55,0 sec., cifră care 
constituie un nou record mondial 
al probei. De asemenea, reprezen
tantul R. P. Polone în probele de 
sprint, Zdobislav Stawczyk, s-a do
vedit a fi într-o formă decceibită, 
prezentîndu-se drept un candidat 
serios pentru titlul european de cel 
mai bun vitezist. Ode.n Fiildessy 
(R.P.U.) s-a apropiat simțitor de 
recordul patriei sale la săritura în

MIRCEA DOBRESCU

a cucerit titlul de campion mon
dial universitar de box la cate

goria muscă

Tov. Ion Darie, președintele co
misiei de revizie a Centrocoop, a 
dat apoi citire, raportului comisiei 
de revizie pe - perioada 1950—1954.

A urmat la cuvînt, în aplauzele 
însuflețite ale participanților, condu
cătorul delegației R. P. Chineze, 
Ten Ciun-și, vicepreședinte ai Uniu
nii Cooperativelor din întreaga 
Chină, oare a transmis Congresului 
și tuturor cooperatorilor din R.P.R. 
un prietenesc și cald salut, înmî- 
ntnd președintelui ședinței darurile 
cooperatorilor din R. P. Chineză.

Au început apoi discuțiile la ra
portul Consiliului General. Au luat 
cuvîntul delegații Ion Ariton, pre
ședintele Uniunii regionale a coope
rativelor de aprovizionare și desfa
cere PIoești. Profir Negrea, vicepre
ședinte al Uniunii regionale Timi
șoara, Marin Coțofană, mem
bru în consiliul de conducere al 
cooperativei din comuna Slobozia, 
regiunea București, Ștefan Bîrsari, 
președintele Uniunii regionale Bucu
rești. Constantin Sandu, revizor 
contabil la Uniunea regională Ba
cău și Anica Curea, membră coope
ratoare, colectivistă fruntașă la gos
podăria agricolă colectivă „30 De
cembrie" din comuna Conțești. re
giunea București, ș. a.

După-amiază a fost prezentat 
raportul corn siei de validare, după 
oare delegații au ales comisia de 
candidare.

In continuarea discuțiilo-r l-a ra

lungime, obținînd 7,70 m.; concu
renta sovietică Vera Itkina a par
curs distanța de 200 m. în 28,3 sec., 
iar sprintera germană Christa Seli
ger Stubnik a realizat 11,8 sec. pe 
100 m. In sfîrșit, merită a fi su
bliniat și rezultatul obținut de 
Aleyer (R.D.G.) în prima zi a cor- 
cursiilui de decatlon : 3.909 puncte.

Desigur că atîtea rezultate de 
valoafe oglindesc, nu numai buna 
pregătire a participanților, ci și 
lupta deosebită care s-a dat pen
tru cucerirea locurilor de frunte in 
diferite probe. Cu bucurie am pu
tut urmări în această întrecere a 
fruntașilor și pe erțiva dintre repre
zentanții țării noastre. Astfel, Ion 
Wiesenmăyer a reușit să cucerească 
medalia de argint la săritura în 
lungane și să ridice cu 3 cm. re
cordul țării noastre la această pro
bă : 7,33 m. Grigore Cojocaru a 
fost un partener principal pent'u 
câștigătorul probei de 3.000 m. ob
stacole, clasîndu-se pe locul dot 
cu un timp foarte apropiat de re
cordul țării: 9:03,2. Ion Sorin, 
tihărul nostru reprezentant la să
ritura în lungime, a stabilit un 
frumos record personal : 7,25 ni.
Alături de Sanda Grosu, care, cu

SANDA GROSU

a obținut locul IV la săritura 
în lungime, stabilind — cu 5,80 
m. — un nou record R P.R. 

port, au luat cuvîntul delegații Du
mitru Cipere, președintele Uniunii 
regionale Craiova, Șerban Nicukie, 
președintele cooperativei din comu
na Suletea, raionul Bîrlad, Irina 
Tipac, președintele cooperativei din 
comuna Mișca, regiunea Oradea, 
ș. a.

Conducătorul delegației coreene^ 
Lim Iun Si, membru al comitetului 
de conducere al Uniunii Centrale a| 
Cooperativelor din R.P.D. Coreean^ 
a adus Congresului un frățesc salut 
din partea cooperatorilor din patria 
sa. Participanții la Congres și-au 
manifestat simpatia pentru eroicul 
popor coreean, care muncește acum 
cu elan pentru reconstrucția patriei 
sale.

Continuîndu-se discuțiile ta raport, 
au luat cuvîntul delegații Aurel An- 
derco, președintele Uniunii regionale 
Baia Mare, Stoica Coc’anu, gest o- 
nărui cooperativei din comuna Ț'ibă- 
nești, regiunea Galați, loja M. La- 
jos, țăran muncitor, membri al con
siliului de conducere al Uniunii ra
ionale Adjud, regiunea Bîrlad și AL 
Sencovici, ministrul Industriei U- 
șoare.

R. Nyers, vicepreședintele UniunH 
centrale a cooperativelor de consun» 
din R. P. Ungară, a adus Congre
sului un prietenesc salut din partea 
organizației cooperatiste magh'are.

Lucrăt^J^ Congresului continui 
azi. (Agerpres).

o zi înainte, corectase recordul la 
proba de lungime, și de boxerul 
Mîtea Dobrescu, 
dial universitar, 
fanți ai 
sportului 
aflată în 
întregului 
uni de la

înalta clasă a gimnaștilor sovie
tici și maghiari a stîrnit ropot, de 
aplauze în sala de concurs și desi
gur că duelul sportiv dintre Takăcs 
și Smotenski, pentru obținerea pri
mului loc în clasamentul general 
individual, va rămtne mult timp în 
amint'rea celor care au asistat la

campionul monj 
acești reprezerfr 

au făcut cinste 
noastră,

noștri
nou din patria 
preajma marii sărbători a 
popor : împlinirea a zece 
eliberarea patriei.

probe.
In sfîrșit, un cuvînt trebuie spus 

și despre pasionantele meciuri de 
volei, în care jucătoarele din echi
pa R. P. Bulgaria au luptat c«( 
elan și o extraordinară voință <14j 
a învinge în jocul cu R.P. Ungari^ 
despre frumoasa victor e obținută 
de’ voleibaliștii noștri în me
ciul cu echipa R.P. Polone, ca și 
despre buna comportare a fotbaliș
tilor din R.P.R., care au terminat 
neînvinși prima parte a turneului 
de fotbal, clasîndu-se pentru finala 
competiției.

TUDOR VORNICU

ION W1ESENMAYER 
s-a clasat pe locul II, cucerind 
medalia de argint la săritura in 
lungime, cu o performanță de 
7,33 m. —■ nou record R.P.R



Intr-o după-amiază la club. Muncitorii joacă șah

La clubul muncitoresc...

PE DRUMUL DEZVOLTĂRII ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASE IN REGIUNEA CLUJ

O încăpere spațioasă, curată și 
luminoasă, așezată în mijlocul 

anei grădini. Intr-un colț, pe o 
masă îmbrăcată în roșu, nenumă
rate cupe, plachete și medalii. Pe 
pereți, zeci de diplome frumos in- 
rSmate. Intr-alt colț o bibliotecă 
plină de cărți tehnice, de literatu
ră și sport. In mijlocul încăperii 
mese de șah, iar mai departe, pe 
planșeul de ciment, masa de tenis. 
In sfîrșit, în mijlocul grădinii, un 
teren de volei bine întreținut.

Este clubul Locomotiva din ba
cău, în care vrednicii muncitori 
ceferiști își petrec cîteva ore plă
cute după o zi de muncă avîntată.

La intrare, indicatorul artistic- 
•portiv recomandă celor ce vin la 
club programul zilei. Cîteva mi
nute de gîndire și... s-au hotărît. 
Mecanicul de locomotivă Ion Muj 
iși tehnicianul Nicolae Iriniia vor 
iptca șah la fel ca și maistrul T. 
C. Caduc, șeful de tură Vasile lo- 
lujă. Constantin Butucaru și Ion 
'Marcoci. Tenis de masă vor juca 

tifon Crist eseu și Constantin Fior ea, 
Muncitorul ion Budiș va studia 
Manualul de șah al lui Keres, iar 
fon Ailincăi și-a propus să termine 
de citit „Gimnastica sportivă". Re
vistele „Aviafa sportivă" și „Sta
dion" vor fi răsfoite de utemistul 
Dumitru Merică.

In această vreme, clubul s-a 
umplut de muncitori. Dar iată că 
mai sosesc unii „întîrziațil^Ei tre
buie să se mulțumească Wl.!. pri

Președintele comisiei locale auto moto din timișoara
Motocicliștii din Timișoara îl 

apreciază mult pe președintele co
misiei locale de auto-moto, Andrei 
Biro. Cu patru ani în urmă, mon- 
torul de motoare Andrei Biro a 
fost ales vice-președinte al comi
siei locale de auto-moto. A mun
cit cu multă dragoste în această 
calitate, s-a preocupat îndeaproape 
ide ibunul mers al activității moto- 
«icliste din Timișoara și, în 1952, 
ca o dovadă a aprecierii muncii lui, 
a fost ales președinte al comisiei. 
De atunci, în activitatea comisiei 
locale de auto-moto din Timișoara 
s-au înscris frumoase realizări. As
tăzi, cei peste 50 de alergători au 
posibilitatea să-și ridice măiestria 
sportivă și să participe la con
cursuri. Au fost organizate cursuri 
Me arbitri asigurîndu-se astfel ac
tivul necesar pentru buna organi
zare a concursurilor. Comisia se 
întrunește în fiecare marți seara 

vitul, pînă cînd cei care au venit 
mai devreme le vor ceda locul. Vor 
scăpa totuși de plictiseală și „în- 
tîrziații". Aparatul de radio le stă 
la dispoziție.

★
In fiecare zi, clubul Locomotiva 

din Bacău este plin. Muncitorii 
din secțiile L 4 întreținere, Depou, 
Mișcare, Tracțiune, Telecomunicații, 
Revizie de vagoane și altele, îm
preună cu familiile lor, au posibi
litatea să petreacă aci ore de ade
vărată destindere, să-și îmbogă
țească cunoștințele citind sau as- 
cultînd radioul, să facă sport. Da
torită muncii entuziaste a tova
rășului Mircea Urinoschi, directo
rul clubului, bun sportiv și purtă
tor al insignei G.M.A., și a între
gului colectiv de conducere a clu
bului, muncitorii ceferiști au asi
gurate condiții optime pentru a-și 
petrece timpul liber in mod plăcut 
și util. Programul este variat, a- 
tractiv. Multiplele campionate de 
casă organizate la șah, tenis de 
masă, concursuri speciale organi
zate pentru pionieri, copii ai mun
citorilor ceferiști, atrag din ce în 
ce mai mulți participanți. In cin
stea zilei de 23 August, colectivul 
de conducere al clubului a organi
zat un nou concurs la șah, volei 
și tenis de masă, dotat cu nume
roase premii.

(De la stibredacția noastră 
din Bacău)

pentru a discuta cele mai impor
tante probleme legate de activita
tea motociclistă. înaintea fiecărui 
concurs au Ioc ședințe pregătitoare 
iar după concurs" ședințe de ana
liză, care se desfășoară în spirit 
critic și autocritic. Fiecare mem
bru al comisiei primește sarcini 
concrete, de a căror îndeplinire 
răspunde.

Comisia a hotărît să organizeze 
în acest an două concursuri; iar 
veniturile realizate să servească 
Ia procurarea mai multor motoci
clete. De organizarea concursurilor, 
de obținerea unor rezultate cit mai 
frumoase se ocupă cu toată dra
gostea comunistul Andrei Biro, 
președintele comisiei locale de 
auto-moto. Activitatea și munca 
lui i-au atras dragostea și res
pectul tuturor iubitorilor de sport 
din Timișoara.

AL. GROSS

Peste puțin timp, oamenii mun
cii din țara noastră vor săr

bători cea de a X-a aniversare a 
eliberării patriei de către glorioa
sele Armate Sovietice. Această -a- 
niversare constituie un bun prilej 
de trecere în revistă a tuturor 
succeselor pe care poporul mun
citor le-a obținut în diferite do
menii de activitate pe drumul 
construirii unei vieți noi, libere și 
fericite.

In acest sens a avut loc de 
aurind la Cluj o ședință, organi
zată de comitetul regional P.M.R., 
în care s-a analizat felul cum au 
fost realizate importantele sarcini 
legate de continua și tot mai lar
ga dezvoltare a activității spor
tive în regiunea Cluj.

In cadrul ședinței s-a făcut o 
amplă analiză a succeselor și lip
surilor manifestate de mișcarea 
de cultură fizică și sport din re
giunea Cluj, în special pe drumul 
unei cît mai largi dezvoltări a 
sportului de mase. Au fost prezen
tate numeroase referate pe margi
nea cărora s-au tras concluzii im
portante.

SUCCESE...

Abît din referatele prezentate cît 
și din discuțiile purtate pe mar
ginea acestor referate, a reieșit 
că, în ceea ce privește sportul 
de mase, în regiunea Cluj s-au 
înregistrat unele progrese. Astfel, 
față de anul 1949 a crescut nu
mărul sportivilor legitimați și al co
lectivelor sportive. Punînd un deo
sebit accent pe sportul de m>ase, o 
serie de colective sportive din re
giunea Cluj au reușit să angre
neze un mare număr de oameni 
ai muncii într-o activitate sportivă 
continuă și organizată. De exem
plu, în cadrul colectivelor Știința, 
la prima etapă a Spartachiadei 
sindicale au participat peste 16.000 
de concurenți.

De asemenea, în problema com
plexului G.M.A., colective sportive 
ca Știința Agrotehnica și cele de 
pe lîngă școlile pedagogice din 
Aiud și Năsăud au depus o rod
nică activitate, reușind să reali
zeze un mare număr de purtători 
de insignă.

Dar, sportul a devenit un prie
ten bun niu numai al oamenilor 
muncii de la orașe, ci și al ță
ranilor muncitori și colectiviști din 
satele regiunii Cluj. Multe colec
tive sportive sătești, cum air fi cele 
din Iernut (raionul Luduș) și Prun
dul Bîrgăului (raionul Bistrița), 
au obținut succese importante pe

La fabrica de zaharoase Corso 
lucrează doi tineri ale căror nume 
sînt binecunoscute tovarășilor lor 
de muncă. Nicolae Bratu și Me- 
nelas Cîmpulungeanu s-au angajat 
ca, în cinstea zalei de 23 August 
să-și treacă normele G.M.A. gr. II, 
iar în producție să depășească 
norma cu 15 Ia sută. Amîndoi ti
nerii fac sport, unul în echipa de 
volei a cercului sportiv al fabricii, 
iar celălalt în echipa de fotbal. 

drumul atragerii țărănimii munci
toare în practicarea sportului. A- 
nul acesta, tradiționala competiție 
a oamenilor muncii de la sate, 
Spartachtada satelor, a înregis
trat un frumos succes în regiunea 
Cluj. Astfel, în 227 comune din 
această regiune au participat un 
număr de 12.392 . de concurenți, 
dintre care 2.102 fete.

...DAR, ȘI LIPSURI

Pe lîngă succesele arătate 
maT sus, mișcarea de cultură 
fizică și sport din regiunea 
Cluj are încă multe și importante 
lipsuri. Mai ales în ceea.ce pri
vește sportul de mase s-a consta
tat că o serie întreagă de colec
tive și organizații sportive au 
muncit formal, ceea ce a făcut oa, 
în general, activitatea sportivă să 
fie dusă mai mult de elevi și stu- 
denți. In această privință este 
concludent faptul că dintre concu- 
renții la Spartachiada sindicală un 
mare număr (88 la sută la atle
tism, -79 la sută la gimnastică, 
70 la sută la tir, 79 la sută la 
înot, 91 la sută la oină) au fost 
studenți. Și mai grăitor este însă 
exemplul care arată că 45 la sută 
din totalul purtătorilor de insignă 
din regiune sînt membri ai colec
tivelor sportive studențești sau 
școlare, muncitorii din colectivele 
sindicale nefiind angrenați în mă
sura în care trebuia. în întrecerile 
pentru cucerirea insignei G.M.A.

Lipsurile manifestate în oadrul 
Spartachiadei sindicale se dato- 
resc, în cea mai mare măsură, a- 
titudinii de subapreciere a acestei 
competiții, manifestată de către 
consiliile regionale ale asociațiilor 
sportive, precum și de consiliul 
sindical regional, care n-au urmă
rit îndeaproape felul cum se des
fășoară această competiție în ca
drul întreprinderilor și institu
țiilor.

Față de posibilitățile existente, 
destul de slabă a fost și mobiliza
rea țăranilor- muncitori la Spar
tachiada satelor. In unele raioane, 
ca Huedin, Zalău, Turda și Dej, 
comitetele raionale C.F.S. și co
mitetele raionale U.T.M. nu au 
fost deloc preocupate de buna 
reușită a acestei competiții. De a- 
semenea, sfaturile populare nu au 
sprijinit suficient, din punct de 
vedere material, colectivele spor
tive sătești, pentru ca acestea 
să-și poată desfășura activitatea 
în bune condițiunt. Așa s-a în-tim- 
plat în șapte comune din raionul 

Frumoase inițiative
Ei și-au 
încă de

îndeplinit angajamentul 
acum cîteva zile.

KAUFMAN I. 
corespondent

★
La Tg.-Mureș a fost luată fru

moasa inițiativă de a se mobiliza 
pentru trecerea normelor G.M.A. 
5000 de aspiranți, dintre care 2000 
în colectivele sportive din oraș. 
Pentru a se arăta progresul înre
gistrat de mișcarea sportivă în ul
timii zece ani, colectivele sportive 

Cimpeni, unde terenurilor de sport 
11 s-au dat altă destinație.

A CINCEA ROATA LA CĂRUȚĂ...

Una dintre cele maii mari lip
suri manifestate în activitatea 
sportivă de mase o constituie in
suficienta preocupare față de a- 
ceastă problemă a organizațiilor 
U.T.M., a comitetelor de întreprin
dere și a conducerii întreprinderi
lor. Există încă multe întreprin
deri și instituții în care activita
tea sportivă este socotită ca „a 
cincea roată la căruță". Atît orga
nizațiile U.T.M. cît și comitetele 
de întreprindere sînt complet stră
ine de problemele sportive. Și 
dacă totuși există vreo preocupare, 
aceasta se manifestă, în speciail, 
față de una din disciplinele spor
tive ou activitate mai bogată. Un 
exemplu în această privință îl 
constituie uzinele „Janos Herbak" 
unde, față de baza sportivă exis
tentă și față de condițiile create, 
activitatea sportivă de mase este 
slab dezvoltată. Așa se explică 
de ce, în acest an, colectivul spor
tiv Flamura roșie „Janos Herbak" 
reu a realizat nici un purtător al 
insignei G.M.A. Același lucru se 
poate spune și despre atelierele 
C.F.R. „16 Februarie" Cluj, Uni
versitatea „V. Babeș", Depoul 
C.F.R. Dej ș. a.

O mare parte din vină în pro
blema slabei dezvoltări a activită
ții sportiive de mase in regiunea 
Cluj o au și sfaturile populare, 
care nu sprijină în suficientă 
măsură activitatea sportivă.

CONCLUZII

In concluziile acestei ședințe, 
pe prim plan stă problema unei 
mai active colaborări între comite
tul regional U.T.M. și comitetul 
regional C.F.S., care au manifes
tat serioase slăbiciuni în problema 
activității sportive de mase. In 
viitor, sportul va trebui să devină 
un mijloc permanent de educație 
comunistă a tineretului și un bun 
prieten al oamenilor muncii de la 
orașe și sate. O sarcină de mare 
importanță revine sfaturilor popu
lare regionale și raionale, ca și 
consiliului sindical regional, care 
au datoria de a sprijini și de a 
analiza permanent activitatea co
mitetelor C.F.S.

R. FISCH 
E. BOCOȘ

au organizat vitrine în centrele 
de raion. Tot în- cinstea sărbăto
ririi zilei de 23 August, comisia 
regională de alpinism va organiza 
o tură alpină de escaladare la 
Piatra Craiului, iar numeroși spor
tivi din regiune vor participa la 
ștafeta „Decada 23 August", care 
va trece prin toate raioanele Re
giunii Autonome Maghiare.

EMIL POPA 
corespondent

De vei poposi în ori care din
tre stațiunile de pe litoral 

sau dacă treburile te vor purta la 
Constanța, în micul orășel Baba- 
dag, la Medgidia sau la Hîrșova, 
nu vei putea rezista îndemnului 
de a zăbovi cîteva clipe în fața 
panourilor sau a frumoaselor vi
trine sportive care-ți cheamă pri
mirile.

Atuncitorii de la S.N.C. își aduc 
Jncă aminte de plăcutele ore pe 
Care le-au petrecut la club în ziua 
Cînd s-a făcut recenzia cărții spor
tive „Pe ring", iar cînd au în
ceput întîlnirile galei de box, care 
a urmat după recenzie, fiecare din
tre cei prezenți a simțit parcă do
rința de a urca și el treptele rin
gului, asemenea eroului cărții, spor
tivul sovietic Koroliov.

Conferințele educative în adu 
nările generale ale colectivelor, 
prelucrarea în spirit critic a aba
terilor de la disciplina sportivă, 
îprecum și rodnica activitate a sta
ției de radio amplificare din Con
stanța în domeniul popularizării 
Sportului, sînt alte exemple ale 
.jpreocupării pe care o arată comi
tetul regional C.F.S. Constanța 
pentru munca de propagandă și a- 
■gitație. Am fi dorit să adăugăm la 
toate acestea rezultatele concursu-
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Propaganda și agtația sportivă în regiunea Constanța
lui de recenzii de cărți sportive, 
ale concursului de desene sportive, 
inițiat pentru școlari și pionieri și K 
ale multor altor acțiuni care ar fi 
venit să completeze, prin forme noi 
mai vii și mai atractive, munca de 
propagandă și agitație sportivă din 
regiunea Constanța. Din păcate 
însă, astfel de acțiuni ori n-au 
fost inițiate deloc, ori au rămas 
în stadiu de... proiect.

Realizările obținute pînă acum 
ar fi putut constitui un început 
promițător dacă ele ar fi fost 
continuate. Dar aceasta nu s-a în- 
tîmplat pentru că pe de o parte, 
tov. Stanciu Aurel, responsabilul 
cu propaganda și agitația pe re
giune n-a reușit să învingă greu
tățile ivite, iar, pe de altă parte 
sprijinul pe care acesta l-a prmiit, 
atît din partea comitetului regio
nal C.F.S. cit și a comitetului re
gional U.T.M. ’ a fost insuficient. 
Pentru că, desigur, cu totul altfel 
ar fi stat lucrurile dacă utemiștii 
și, urmînd exemplul lor, mulți 
alți tineri ar fi devenit propagan
diști activi în colectivele sportive, 
dacă ei ar fi venit să sporească 
numaruj sportivilor, al purtătorilor 

insignei G.M.A., al cadrelor tehni
ce și organizatorice și dacă, în a- 
celași timp, ei ar fi dat o preți
oasă contribuție la întărirea muncii 
educative. Planul comun de mun
că al comitetelor regionale U.T.M. 
și C.F.S. pentru îmbunătățirea ac
tivității sportive a fost bun. Bune 
au fost și primele acțiuni între
prinse de activiștii comitetului re
gional U.T.M. și de către cei ai 
comitetului C.F.S. în ceea ce pri
vește amenajarea de baze sportive 
prin muncă voluntară, redactarea 
primelor lecții pentru examenul 
teoretic G.M.A. și repartizarea 
de activiști ai organizațiilor U.T.M. 
în comisiile pe ramuri de sport, in 
conducerea secțiilor sportive și a 
comisiilor G.M.A. Comitetul raio
nal U.T.M. și mai ales comitetul 
orășenesc U.T.M.. prin tov. Biro, 
n-au mai urmăjit fiecare acțiune 
in parte și aceasta a fost deajuns 
pentru ca o colaborare frumoasă 
să nu devină și rodnică.

Cft privește aportul comitetelor 
de întreprindere în organizarea 
muncii de propagandă și agitație 
în colectivele sportive, el poate fi 
redat în cîteva cuvinte-. Nicăieri nu 
s-a [acut nimic! Nici cauzele aces

tei indiferențe nu sînt greu de re
dat: ele își găsesc izvorul în indi
ferența manifestată de majoritatea 
comitetelor de întreprindere pentru 
întreaga activitate sportivă. Iată 
o problemă de care ar trebui să se 
ocupe mai mult și tov. Boris Mir- 
cescu responsabilul secției sport 
din C.S.R.

Și, dacă așa merg lucrurile în 
colectivele sindicale, ele nu merg, 
firește, mai bine in colectivele spor
tive sătești. în special în raioanele 
Băneasa, Fetești și Negru Vodă.

In general, munca de propagan
dă și agitație din regiunea Cons
tanța este sprijinită de Direcția 
Propagandei din C.C.F.S. atît prin 
îndrumări și instructaje, cit și 
prin diferite deplasări și trimiteri 
de materiale. Se întîmplă, totuși, 
ca uneori, din cauza superficialită
ții :n muncă a unor tovarăși de 
la oficiul'special de difuzare a pre
sei, ca acest sprijin să capete o 
formă ciudată. Un exemplu: afișe
le pentru popularizarea crosului 1 
Mai, așteptate cu multă nerăbdare, 
au sosit atîtea la număr cîte tre
buiau, dar exact în ziua desfășu- 
r|jjj fazei... regionale, Mai muit 

încă, jumătate din ele erau tipărite 
în limba magiriară, deși este bine 
știut că în această regiune nu sînt 
decît foarte puțini cunoscători ai 
limbii maghiare.

★

Munca de propagandă și agita
ție sportivă din regiunea Constan
ța trebuie grabnic întărită. Ea tre
buie să devină o preocupare a în
tregului comitet regional C.F.S. ca 
și a fiecăruia dintre comitetele ra
ionale. Activul obștesc trebuie reor
ganizat și bine folosit, responsa
bilii cu propaganda și agitația din 
colectivele sportive trebuie, dc a- 
semenea, activizați și bine instru
ită Odată cu rezolvarea acestor 
probleme și cu întărirea sprijinului 
pe care comitetul regional U.T.M. 
trebuie să-l dea în special, :.n do
meniul educației sportivilor și pu
blicului spectator, precum si in mo
bilizarea utemiștilor și tineretului 
în practicarea sportului, munca 
de propagandă și agitație din re
giunea Constanța se va întări.

In felul acesta ea va aduce o în
semnată contribuție Ia dezvoltarea 
activității sportive din această re
giune.

DAN GIRLEȘTE^NU



In Valea Jiului, Ziua Minerului 
e întîm piuată cu cinste

PETROȘANI 6 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — Cu toate că 
abia s-a luminat de ziuă, străzile 
înguste și lungi ale acestui oraș 
din Valea Jiului cunosc o anima
ție deosebită. Afișe multe, lipite 
de curînd, fac pe localnici, ca și 
pe vizitatori să se oprească în fata 
lor. Sînt anunțate dderite mani
festații culturale și sportive. 
(Foarte multe, acestea din urmă!). 
Se vede că sportivii din oraș și 
din regiune s-au hotă.rît să cin
stească Ziua Minerului mai fru
mos dccît niciodată.

In oraș, întîlnești la tot pasul gru
puri de tineri pe pieptul cărora 
poți distinge ușor insigna asocia
ției Minerul. In vederea competiții
lor de sîmbătă și duminică, și-au 
dat întilnire aici minerii sportvi 
din Anina, Lupeni, Uricani, Petrila 
și ...chiar din Dorog (R.P.U.). în
treg orașul se pregătește de săr
bătoare și ca in orice zi de acest 
fel preocupările sînt multe și dife
rite. Nimic nu trebuie aă scape din 
vedere organizatorilor Programe 
artistice, conferințe, primirea oas
peților și, mai ales, numeroasele 
manifestații sportive, a căror des
fășurare durează două zile, toate 
acestea sînt puse la punct cu deo
sebită grijă.

In . acest timp, munca în mine 
continuă cu și mai mult spor. Anul 
acesta, dc Ziua M'nerului, patria 
noastră va primi și mai mult căr
bune peste plan. Este darul bra
vilor mineri din Valea Jiului, adus 
in cinstea măreței sărbători a eii- 
he-ării. care le-a deschis și lor dru
mul spre o viață luminoasă, ma' 
bună.

★
Puțin timp de la sosirea in Pe 

tioșani am aflat că sîmbătă și du
minică se vor desfășura aici nume
roase manifestații sportive. Pentru 
sîmbătă sînt programate întreceri 
la popice (și-s mulți popicari prin
tre mineri 1) la șah, tir și atlet-sm 
Concursul de atletism va continua 
a doua zi, duminică In această 
zi vor mai avea loc un concurs d? 
ciclism și meciul internațional d<- 
fofbal dintre Minerul Petroșani și 
Dorogibarujasz. puternica echipă a 
mint-ilor d:n R. P Ungară. Bine 
Înțeles, meciul de fotbal se află în 
centrul atenției generale și, de pe
acum, se știe că biletele nu vor a
junge pentru toți cei ce doresc sâ
asiste la el.

★
Am făcut un scurt popas la Lu-

peni. In acest centru m in her, în
care cu 25 de ani în urmă guvei 
nul burghezo-moșieresc a înăbuși' 
In singe glasul celoi ce-și cereau 
dreptul Ia un trai omenesc, am 
găsit acum o însuflețire deosebită 
priciunită de pregătirile care se 
făceau în vederea Zilei Minerului. 
Această zi va fi sărbătorită și de 
sportivi prin concursuri de moto 
ciclism, atletism, jocuri de hand 
bal și, peste cîteva zile o întilnire 
internațională de fotbal cu echipa 
Dorogibanylisz.

Privind blocurile noi cu zeci și 
sute de apartamente pentru minerii

Concursul de fotografii turistice
La 15 august expiră termenul 

de primirea fotografiilor la comi
siile speciale care funcționează pe 
lîngă Consiliile sindicale regiona
le. In majoritatea centrelor de re
giune au început pregătiri pentru 
organizarea expozițiilor locale, în 
cadrul cărora vor fi prezentate cele 

de aici, clădirea nouă, impunătoare 
a Școlii medii tehnice de cărbune, 
creșele și căminele, numeroasele 
magazine care au luat locul cîr- 
c’umilor, fabrica de piine, înălțată 
pe locul unei vechi brutării, îți dai 
seama cit de multe lucruri au fost 
înfăptuite în anii puterii populare 
pentru a Face viața minerilor mai 
frumoasă, mai fericită.

★
„La Petrila va fi concursul de 

mat" — mi s-a spus la Petroșani. 
Am vrut să văd unde se va des
fășura această competiție și am 
rămas plăcut surprins de bazinul 
inare, frumos, pe care îl au de 
curind sportivii din Petrila.

Și aici s-a pregătit un bogat 
program pentru sărbătorirea Zilei 
Minerului. Sîmbătă : o conferință, 
manifestații artistice, un carnaval 
al tineretului. Duminică : atletism, 
popice, înot și o serbare câmpe
nească. Fiecare va putea alege, 
după plac, unde se va duce în a- 
ceste zile de sărbătoare. De buri 
seamă că’ minerul Mihai Ștefan, 
care și-a depășit planul cu 93 la 
sută sau tovarășul lui, Petruș Va- 
sile, care a dat cu 63 la sută mai 
mult cărbune decît prevede planul, 
se vor duce la popice. Că doar 
amindu'ora > le clace să se abată 
In timpul liber pe la popicărie I

Petru Fillop. care a realizat, tn 
cmstea Zilei Minerului, o depășire 
de 72 la sută, se va duce, poate, 
la serbarea cîmpenească pentru că 
V atrase natura. E nn încercat tu
rist. Cit despre cunoscutul fruntaș 
a! întrecerii socialiste luliti Haidu. 
el ne-a mărturisit astăzi dimineața, 
înainte de a intra în șut, că se va 
•luce la Petroșani să vadă meciul 
de fotbal. II interesează- îndeosebi 
cum va juca Paroschivn. Dar, pînă 
duminică, el va da vîrtos cărbune 
peste plan

Și la Uricani, Ziua Minerului 
este înfîmpinată cu pregătiri mari, 
dar și cu mari realizări. In cinstea 
Zilei Minerului și a celei de a X-a 
aniversări a eliberării, colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingineri ai 
minerilor de aici a realizat planul 
pe iulie în proporție de 110,2 la 
sută. La acest frumos rezultat au 
contribuit și sportivi ca • boxerul 
Vasile Irimie, responsabilul unei 
brigăzi de utemiști cate a depășit 
prevederile planului cu 53 la sută, 
atletul Mihai Hunyadfi, de aseme
nea responsabil al unei brigăzi de 
»Iemiști, care a realizat o depă- 
fire de 44 la sută, precum și fon 
Petr -anu. un alt responsabil de bri
gadă U.T.M. — înotător și atlet 
— care și-a depășit planul de pro
ducție cu ' 42 la sută Nu putem 
trece cu vederea nici pe fotbaliștii 
Iosif Balla și Ion Schneider, amin- 
doi autorii unor inovații care au 
contribuit mult la ridicarea pro
ductivității muncii în aceste mine

După cum se vede, pretutindeni 
în valea Jiului, ca și în celelalte 
centre miniere de pe cuprinsul pa
triei noastre, oamenii muncii întîm- 
pină cu cinste sărbătoarea Zilei 
Minerului.

OCTAV GINGU

mai reușite totogratii trimise la 
concurs. După cum se știe, expo
zițiile locale vor fi deschise în 
preajma zilei de 23 August și vor 
constitui încă un prilej de a cu
noaște, pe lîngă frumusețile pa
triei, numeroasele realizări în do
meniul turistic din cursul celor zece 
ani de la eliberarea țării noastre.

„Cupa Regiunii Autonome 
Maghiare" ta handbal
In'țiativa comitetului C.F.S. al 

Regiunii Autonome Maghiare de a 
organiza în fiecare an competiția 
dotată cu cupa regiunii la hand
bal feminin — la care sînt invitate 
echipe din categoria l-a — este 
demnă de lăudat și trebuie să 
constituie un exemplu. Din păcate 
însă, din cele nouă echipe invitate 
n-au participat decît patru, iar 
reprezentantele Orașului Stalin și 
Sighișoarei s-au mulțumit numai 
să-și anunțe sosirea.

După dispute dîrze, cupa a fost 
cîștigată de echipa Progresul Tg- 
Mureș, care a avut comportarea cea 
mai bună. Totuși ea a dovedit se
rioase lipsuri în jocul de apărare.

Cea de a doua clasată Știința 
Timișoara, a avut o linie de apă
rare slabă, cu excepția portarului 
Irina Guntner, care dispune de o 
buna pregătire. Atacul s-a bazat în 
mare măsură pe acțiuni individua
le întreprinse de Reghina Schwab 
și Lucia Dobre.

Locul, următor a lost ocupat de 
M talul Reșița, la care s-au re
marcat schimburile rapide de 
mingi, dar poziții de șut i s-au 
creat mai mult unei singure jucă
toare și anume Helei Daniel.

Ultima clasată, Știința Bistrița, 
a fost și cea mai tînără echipă par
ticipantă. Această formație a do
vedit serioase calități. Printr-o 
muncă temeinică a colectiului 
sportiv, tînăra echipă va putea, în 
viitor, să dea rezultate bune. La 
această formație a ieșit în evidență 
mai ales lipsa de omogenitate.

Arbitraj.le au corespuns în cea 
mai mare parte, dar s-au observat 
lipsuri în ceea ce privește acorda
rea loviturilor de la 13 in.

(NERVA POPA, EMIL B ZAN 
și GH. CIOBANU)

întrecerile cicliste
de miine

In cinstea zilei de 23 August 
Consiliul sportiv regional Loco
motiva și colectivul sportiv Loco
motiva P.T.T. organizează con
cursuri cicliste care vor constitui 
un bun prilej în vederea marilor 
competiții de fond din acest an.

întrecerea se va desfășura pe 
șoseaua București—Pitești (Bucu- 
rești-Găești și înapoi — 140
km.). Plecarea oficioasă — pen
tru toate categoriile de alergă
tori — va avea loc ia ora 7.30 
din fața palatului Poștei iar ple
carea oficială de la km. 8 de pe 
șoseaua București-Pitești, începînd 
de la ora 8. Vor mai avea loc o 
cursă pe 50 km rezervată categoriei 
semi-curse, o cursă pe 20 km. pen- 

’tru fete și o cursă pe- 20 km. pen
tru categoria oraș.

Deosebit de interesantă se anun
ță întrecerea pe distanța de 10 
km. rezervată factorilor poștali și 
distribuitorilor de telegrame din 
Capitală.

In concursul de mîine, aceștia 
vor lupta pentru cucerirea titlului 
de cel mai rapid curier poștal.

Toate categoriile, în afară de 
categoria avansați, vor avea sosi
rile la km. 8. Alergătorii partici- 
panți în cursa avansaților vor sosi 
pe velodromul Dinamo. In aștep
tarea lor vor avea loc întreceri de 
ciclism (viteză băieți și fete, cursă 
italiană, eliminar-e, semifond fete 
și băieți, urmărire pe tandem). 
Concursul de pe velodrom este 
dotat cu cupa Poștașului. întrece
rile vor începe Ia ora 9.

Carnet cultural sportiv
REVISTE

A apărut revista „Aviația spor
tivă" nr. 7 din al cărei cuprins 
menționăm: Să ridicăm neîncetat 
nivelul muncii politice in școlile 
de aviație; Tema de zbor in sim
plă comandă; Navigația radio- 
eledrică, de A. Ștefănescu ; Para
șuta cu cupolă patrată; Aerorno- 
delul propulsor BAG-IDS, de A. 
Budai ; Concursul internațional de 
planorism din RP. Polonă, de M. 
Finescu.

FILME

• In săptămina 9—15 august 
este programat la cinematograful 
Volga filmul „Echipa de pe stra
da noastră".

• începînd de la 9 august va 
rula pe ecranele cinematografelor 
de premieră jurnalul de actuali
tăți nr. 31, consacrat intîlnirii de 
atletism R.P.R.-Elveția.

„Nn intrați,
iiid vizitezi p.nt u prima 
dată orașul Baia Mare, lo

calnicii cu care vii în contact 
nu scapă nici un prilej să-ți dea 
cîteva sfaturi practice în dorința 
ca, împreună cu ei, să te bucuri 
și să 1? admiri și tu orașul și 
împrejurimile lui. După ce îți 
arată peștera unui legendar hai
duc, locurile pitorești din apro
piere, te invită să vizitezi muzeul 
orașului, turnul Ini Ștefan, sta
dionul și... Cum vizita mea 
a coincis cu o zi de du- 
miireă, m-am conformat in
dicațiilor. C?-i drept, am avut 
ce vedea. Cit despre sta
dion, .acesta mi-a plăcut și... nu 
mi-a plăcut. Are el gazon fru
mos, des ca peria, pistă de atle
tism, tribune în construcție, ves
tiare, etc., dar ceea ce nu mi-a 
plăcut a fost... paznicul. Nu era 
un om, ci un... cîine. Nu era el 
mare, ca să te îngrozești numai 
privindii-1, dar era rău, tare 
rău. Și apoi, pe un stadion, mai 
ales atunci cînd ești vizitator 
străin, de unde să-ți treacă prin 
cap că trebuie să iei cu tine și 
un ciomag pentru a te apăra 
de... paznic. N-ar fi nimic rău 
dacă acest lucru ar fi valabil 
numai pentru cei veniți cu in
tenții rele. „Paznicul” însă este 
neînduplecat chiar cu spor
tivii localnici. Nu poate el 
suferi, mai cu seamă, panto
fii cu cuie, ghetele de handbal 
sau baschet, pantofii de tenis și 
bineînțeles că nici pe acei care 
le poartă. Să îndrăznească, de 
pildă, unul îmbrăcat în aseme
nea echipament să pătrundă pe 
stadion, că praf il face. In 
schimb, nu zice măcar odată 
„ham” atunci cînd îi vede pe 
fotbaliști.

Cu dezlegarea acestui mister 
și-au bătut multă vreme capul 
sportivii din Baia Mare, însă 
fără rezultat. Să fie vorba de 
un cîine bine dresat, își ziceau 
ei, sau, pur și simplu, de o... 
pornire proprie a animalului ? 
In orice caz, între . purtarea 
„paznicului” și cea a unora din

MANIFESTĂRI CULTl RALE
• La „Casa armeană" a avut loc 

de curînd conferința tov. Horeai 
Bedrosian despre cartea maes
trului sportului sovietic Abalakoo, 
intitulată „Bazele alpinismului”.

« Salariații O.C.L. Cluj au avwt 
recent o întilnire cultural-sportivă 
cu salariații O.C.L. Oradea. Pe 
lingă diferite concursuri sportive, 
programul intîlnirii a cuprins ți 
sceneta satirică „Campionul su
perstițios”.

EMISIUNILE DE RADIO

• In ciclul „Frumoasă ești patria 
mea", vor fi difuzate săptămina 
viitoare următoarele montaje mu- 
zical-literare : vineri orele 18 pe 
1935, 202, 206 și' 397 m., suita 
„Munții . Apuseni", de Marțian 
Negrea; sîmbătă orele 19 pe 202, 
285, 206 și 261 m. muzica filmu
lui „Delta Dunării", de Paul Cons- 
tantinescu ; duminică orele 17,30 
pe. 1935, 202 și 206 m. suita
„Priveliști moldovenești", de Mi
hail Fora.

cime rău”
ii, . ii conducerii colectivului 
sportiv Metalul este o strînsă 
legătură. Nu-i pot ei „înghiți” 
decît pe fotbaliști. Și de aceea, 
credinciosul animal se ajută re
ciproc cu intendentul, tov. Geza 
Szekey, ori de cîte ori este ne
voie. Atunci cînd tov. Szekey nu 
reușește să-i convingă pe unii 
sportivi, bineînțeles alții decît 
cei care joacă fotbal, că n-au vbie 
să calce terenul, face apel la... 
Grivei. Iar Grivei dă de știre 
intendentului ori de cîte ori este 
■nesocotită plăcuța de la poartă 
pe care stă scris : Nu intrați, 
ciine râu”. Nu strica însă să 
să adaoge : „Iar intendentul și 
mai rău”.

Cum plăcuța n-a avut totdea
una efectul așteptat, tov. Sze
key a fost nevoit să transpire, 
alergînd cu furtunul cu apă 
după atleții de la 'Progresul, 
care refuzau să. părăsească sta
dionul, sau să se certe pînă îl 
dureau fălcile cu niște încăpățî
nate de handbaliste de la Me
talul. Dar, parcă cei care 
veneau să-și treacă norme
le G.M.A. erau mai breji ? 
Toți, fără deosebire, cu excep
ția fotbaliștilor, cînd intră pe 
teren îi fac tovarășului Szekey 
numai sînge rău. Cînd îi vede 
călcînd pe pista de atletism, îl 
apucă durerea de cap. Deh, pis
ta este făcută doar pentru fru
musețea stadionului, iar stadio
nul numai pentru... fotbal.

Prin metode ca acelea cu... 
Grivei, cu atitudini ca ale tov. 
Szekey și prin dispariția miste
rioasă a pistei cu obstacole pen
tru gradul II al complexului 
G.M.A., cei din consiliul colec
tivului Metalul au cam scăpat 
de musafirii care le dădeau de 
furcă aproape în fiecare zi. Și, 
pentru că veni vorba de dispa
riții, n-ar fi rău să se... eva
poreze cît mai curînd și Grivei 
și plăcuța de pe poartă. Rămîne 
însă la aprecierea sindicatului 
respectiv. Trebufe să apară însă 
cu orice preț pista cu obstacole 
G.M.A. și, bineînțeles, cît mai 
mulți sportivi.

V. GODESCll



UNIFICAREA METODEI DE ANTRENAMENT IN ALPINISM (I)
____  Pregătirea turelor alpine ___ .___  =

Un teren de volei șî baschet construit la Petroșani

— Facem duminică o tură? 
; — Dacă ne lasă timpul, facem!

Cam în felul acesta se puneau 
la cale turele alpine. Și doi-trei 
prieteni, înmănunchiați într-o e- 
chipă, făceau să se vorbească cîtva 
timp de o ispravă alpină, ale că
rei dimensiuni erau în iuncțte de 
numărul turelor anterioare, de ex
periența anilor.

Cum se pregăteau pentru acea
stă ispravă? Nu exagerăm afir- 
mînd că de cele mai multe ori 
o făceau doar la telefon. Nu era 
obiceiul ca alpinistul să se antre
neze metodic. Nu era obiceiul ca 
ei să se pregătească în sezon, ci 
de la o săptămînă la alta pregă
tea — mai mult administrativ — 
tura respectivă. Dar alpinismul 
nu mai este astăzi o distracție. El 
a devenit un sport. Un sport răs- 
pîndit și iubit, un sport cu compe
tiții, un mijloc de formare fizică, 
de educare morală și de voință. 
Metoda de lucru bazată pe cea 
mai înaltă tehnică, metoda rațio
nală. științifică, a devenit șî pen
tru alpiniști o necesitate, căci nu
mai ea poate duce la performanțe 
de valoare. Și alpiniștii vor astăzi 
performanțe din ce în ce mai va
loroase.

Străduința alpiniștilor de a a- 
junge la o metodă de antrenament 
științifică, unică și-a găsit 'o feri
cită concretizare la școala care 
a avut loc de curînd în Piatra 
Craiului. Acolo, 17 antrenori de 
alpinism, veniți din toate colțurile 
tării, s-au străduit timp de 10 zile 
să se pună de acord între ei și 
mai ales cu principiile științifice de 
antrenament. Școala organizată de 
comisia centrală de alpinism din 
C.C.F.S., folosind bogatul material 
furnizat de alpinismul sovietic, a 
constituit, în acest sens, un uriaș 
pas înainte. Au fost discutate pro
bleme legate de terminologie, de 
tehnică și tactică și de antrena
ment. Din sumedenia de denumiri, 
de mijloace, au fost alese cele ne
cesare, trasîndu-se linie precisă de 
instruire și antrenament. In spe
cial, au fost dezbătute problemele 
de antrenament, ajungîndu-se la 
împărțirea anului în perioade, sta-

0 primă bază de mot&ciclism 
in cinstea zilei de 23 August

i.i curmd, motocicliștii din Ca
pitală își vor vedea îndeplinită o 
veche dorință și anume, amena
jarea unei piste speciale pentru 
cursele de dirt-track.

Inițiativa acestei frumoase reali
zări a avut-o asociația Locomoti
va, asociație care anul trecut, tot 
din proprie inițiativă, a reluat, 
după o întrerupere de mai mulți 
ani, disputarea acestui gen de în
trecere motociclistă, organizînd o 
reuniune pe pista de zgură a hi
podromului Băneasa-trap. Cei care 
au urmărit alergările de dirt-track 
de anul trecut știu că respectivele 
întreceri s-au bucurat de un bine
meritat succes. Cursele de dirt- 
track au fost apreciate ca deosebit 
de interesante, nu numai d^r către 
publicul spectator, ci și mai ales 

*“ de către motocicliști, dintre care 
mulți au fost pur și simplu entu
ziasmați.

■Enteric $om!ol unul dintre frun
tașii sportului nostru cu motor, 
ne-a și declarat că, în cazul cînd 
acest început nu va fi doar un 
simplu foc de paie, el se va dedica 
acestui gen de întrecere.

Cursele de dirt-track nu au mai 
putut fi organizate. Pista de zgu
ră a Hipodromului Băneasa-trap, 
din motive de ordin tehnic, nu a 
mai putut fi dată în folosința mo- 
tocicliștilor. Și, pe bună dreptate, 
se credea că alergările de dirt- 
track vor fi din nou abandonate.

Iată însă că „Locomotiva", a- 
ceeași asociație care anul trecut 
s-a gîndit să reia alergările de 
dirt-track,' a pornit din nou la 
treabă.

Colectivul sportiv ... Locomotiva 
Grivița Roșie va termina în cu- 
rînd și va da în folosință alergă
torilor prima pistă specială din 
țară pentru cursele de dirt-track.

Pista de dirt-track va fi amena
jată pe pista care înconjoară tere
nul de rugbi din „Parcul copilu
lui" și va servi motocicliștilor bu- 
cureșteni nu numai pentru între
ceri, ci și pentru verificarea mași
nilor lor, pentru antrenamente, 
pentru școala de conducere.
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bilindu-se etapele ce trebuiesc 
parcurse pentru a se asigura, prin 
continuitate, atingerea unei forme 
sportive maxime. In felul acesta pe 
baza concluziilor din această școa
lă, antrenamentele care au 
început în vederea campionatelor 
R.P.R. pe anul 1954, au fost or
ganizate mult mai bine decît în 
trecut.

Cu excepția alpiniștilor de frun
te angrenați în campionatul R.P.R., 
tinerii vor profita însă de sezonul 
de vară pentru a-și îmbogăți -cu
noștințele și palmaresul, realizînd 
trasee din ce în ce mai dificile. 
Pentru ei înserăm, pe scurt, cîteva 
din concluziile la care au ajuns 
antrenorii de alpinism în cadrul 
cursului pentru unificarea meto
dei.
PREGĂTIREA TURELOR ALPINE

Cu privire la pregătirea diferite
lor ture, antrenorii de alpinism au 
ajuns la concluzia că trebuie în
deplinite dinainte un minimum de 
condiții. Acestea sînt:

a) Formarea echipei, înainte de 
plecare, din alpiniști care se cu
nosc între ei și care sînt familiari
zați cu mersul în coardă.

b) Studierea itinerarului și cu
legerea de informații de la alpi
niștii care au parcurs traseul. Se 
va insista asupra obstacolelor ce 
se găsesc în traseu și a materiale
lor necesare pentru escaladarea 
lor.

c) Cunoașterea naturii știricii 
(calcar, granit, etc.), a lungimii 
și dificultății marșului de apropie
re și a timpului mediu de parcur
gere a traseului, trebuie să fie de 
asemenea o preocupare de prim 
ordin.

d) La sosirea în localitatea re»- 
pectivă, echipele au obligația să M 
intereseze cum a fost vremea în 
ultimele două-trei zile. Aoeasta 
pentru a-și putea face o părere 
despre umiditatea peretelui și deci 
despre stabilitatea prizelor, știut 
fiind că după ploaie prizele se dis
locă mai ușor.

e) Marșul de apropiere trebuie 
făcut astfel încît echipa să ajungă 
odihnită la baza peretelui. In spe
cial, trebuie să fie menajat, în a-

PROGRAMUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
PE ECHIPE, LA LUPTE CLASICE -

La 5 septembrie începe campio
natul republican pe echipe la lapte 
clasice. Programul desfășurării ce
lor 11 etape a fost alcătuit din 
vreme si are următoarea înfățișare:

5 SEPTEMBRIE : Flamura ro
șie Cluj — Dinamo București, 
Constructorul Ploești —- Metalul 
Baia Mare, Dinamo Orașul Stalin
— Flamura roșie Lugoj, Locomo
tiva Timișoara — Progresml Ora
dea, Flamura roșie Arad — Con
structorul București, Metalul Re
șița — C.C.A.

12 SEPTEMBRIE : Metalul Re
șița — Flamura roșie Cluj, C.C.A.
— Flamura roșie Arad, Construc
torul București — Locomotiva Ti
mișoara, Progresul Oradea — Di
namo Orașul Stalin, Flamura roșie 
Lugoj — Constructorul Ploești, 
Metalul Baia Mare — Dinamo 
București.

26 SEPTEMBRIE : Flamura ro
șie Cluj — Metalul Baia Mare, 
Dinamo București — Flamura ro
șie Lugoj, Dinamo Orașul Stalin
— Constructorul București, Loco
motiva Timișoara — C.C.A., Fla
mura roșie Arad — Metalul Re
șița, Constructorul Ploeștii — Pro
gresul Oradea.

3 OCTOMBRIE: Flamura roșie 
Arad — Flamura roșie Cluj, Me
talul Reșița — Locomotiva Timi
șoara, C.C.A. — Dinamo Orașul 
Stalin, Constructorul București — 
Constructorul Ploești, Progresul 
Oradea — Dinamo București, Fla
mura roșie Lugoj — Metalul Baia 
Mare.

17 OCTOMBRIE : Flamura roșie 
Cluj — Flamura roșie Lugoj, Me
talul Baia Mare — Progresul O- 
radea, Dinamo București — Con
structorul București, Constructorul 
Ploești — C.C.A., Dinamo Orașul 
Stalin — Metalul Reșița, Locomo
tiva Timișoara — Flamura roșie 
Arad.

24 OCTOMBRIE : Lctomofiva 
Timișoara — Flamura roșie Oluj, 

ceastă etapă, capul de coardă, re- 
partizîndu-i-se o povară mai ușoară.

f) împărțirea funcțiilor în echi
pă trebuie să se facă de asemenea, 
dinainte, în raport cu cunoștințele 
și posibilitățile participanților. Cap 
de coardă va fi alpinistul care se 
cațără cel mai bine, care are ini
țiativă și continuitate în antrena
ment. El trebuie să aibă o Ibună 
pregătire fizică generală și expe
riență suficientă pentru a putea 
acționa rapid și hotărît fără a fi 
influențat de coechipieri. Desigur 
că sînt însă cazuri în care capul 
de coardă trebuie să țină seama 
de părerile celorlalți și chiar să le 
ceară. Aceasta, în special atunci 
cînd el nu este sigur pe ceea ce 
urmează să facă sau atunci cînd 
oscilează între două ori mai,multe 
soluții.

Secunzii sînt gospodarii echipei. 
Ei trebuie să poarte materialelor 
o deosebită grijă. In timpul es
caladei ei sînț Cei ce asigură ca
pul corzii și trebuie să facă acea
sta cu toată grija. Unul dintre 
secunzi trebuie să fie un cățără
tor aproape tot attt de bun ca și 
capul de coardă, pentru a putea 
să-l înlocuiască la nevoie.

g) Nici unei echipe nu-i este în
găduit să plece pe parcurs fără a 
avea asupra ei, alături de celelalte 
materiale, un minimum de 6—8 
pitoane diferite și o cordelinâ 
egală în lungime cu coarda. A- 
ceasta pentru ca, în eventualitatea 
unei tăieri a corzii,, aceasta să 
poată fi înlocuită cu cord elina. 
Grosimea acesteia trebuie să fîe 
de minimum 6 mm.

h) Pentru popularizarea alpinis
mului și a traseelor escaladate, se 
recomandă tuturor echipelor alpi
ne să fotografieze traseul, să 
puncteze pe fotografie itinerarul 
și să noteze toate datele tehnice 
în legătură cu el. In felul acesta, 
ceilalți alpiniști vor avea un mate
rial documentar de mare însemnă
tate în pregătirea ascensiunilor lor 
și se va putea face popularizarea 
celor mai frumoase și mai instruc
tive trasee.

EMILIAN CRISTEA 
GH. EPURAN

Flamura roșie Arad — Dinamo 
Orașul Stailin, Metalul Reșița — 
Constructorul Ploești, C.C.A. — 
Dinamo București, Constructorul 
București — Metalul Baia Mare, 
Progresul Oradea — Flamura ro
șie Lugoj.

31 OCTOMBRIE : Flamura roșie 
Cluj — Progresul Oradea, Flamura 
roșie Lugoj — Constructorul Bucu
rești, Metalul Baia Mare — C.C.A., 
Dinamo București — Metalul Re
șița, Constructorul * Ploești — Fla
mura roșie Arad, Dinamo Orașul 
Stalin — Locomotiva Timișoara.

14 NOIEMBRIE: Dinamo Orașul 
Stalin — Flamura roșie Cluj, Lo
comotiva Timișoara — Construc
torul Ploești, Flamura roșie Arad
— Dinamo București, Metalul Re
șița — Metalul Baia Mare, C.C.A.
— .Flamura roșie Lugoj, Construc
torul București — Progresul Ora
dea.

21 NOIEMBRIE: Flamura roșie 
Cluj — Constructorul București, 
Progresul Oradea — • C.C.A., Fla
mura roșie Lugoj — Metalul Re
șița, Metalul Baia Mare — Fla
mura roșie Arad, Dinamo Bucu
rești — Locomotiva Timișoara, 
Constructorul Ploești — Dinamo 
Orașul Stalin.

5 DECEMBRIE: Constructorul 
Ploești — Flamura roșie Cluj, Di
namo Orașul Stailin — Dinamo 
București, Locomotiva Timișoara
— Flamura roșie Cluj, Flamura 
roșie Arad — Flamura roșie Lu
goj, Metalul Reșița — Progresul 
Oradea, C.C.A. — Constructorul 
B ucurești.

12 DECEMBRIE : Flamura roșie 
Cluj — C.C.A., Constructorul Bucu
rești — Metalul Reșița, Progresul 
Oradea — Flamura roșie Arad, 
Flamura roșie Lugoj — Locomo
tiva Timișoara, Metalul Baia Mare
— Dinamo Orașul Stalin, Dinamo 
București — Constructorul Ploești.

Primele echipe, in fiecare etapă, 
sînt gazde.

in intimpinarea
PETROȘANI — (de la subredac- 

ția noastră).
In întîmpinarea Zilei Minerului 

pe care poporul nostru muncitor o 
va sărbători la 8 august, comi
tetul U.T.M. din Petroșani, în co
laborare cu comitetul raional C.F.S. 
și de comun acord cu sfatul popu
lar al orașului, au luat inițiativa 
construirii unui teren de volei și 
baschet în curtea sfatului popular 
orășenesc.

Atacul in tactica jocului de rugbi
In turul campionatului: de

rugbi, liniile de treisferturi ale 
echipelor noastre fruntașe, C.C.A., 
Dinamq și Locomotiva au fost 
criticate pentru lipsa lor de efica
citate. S-a constatat că jocul cen
trilor a devenit stereotip, că ma
joritatea acțiunilor tind exclusiv 
la lansarea jucătorilor aripă. In 
domeniul tacticii este cunoscut 
faptul că un joc șablon duce la 
ușurarea- sarcinii jucătorilor din 
apărare și, de aceea, este nece
sar ca orice linie de atac să fo
losească scheme tactice cit mai 
variate. Elementul surpriză în a- 
plicarea oricărei scheme este, de
sigur, o contribuție la înșelarea 
vigilenței apărării. Amatorii de 
rugbi își amintesc că în finala 
campionatului din anul 1952, din
tre Dinamo și Locomotiva, o des
chidere pe partea închisă a dus 
la definitivarea victoriei echipei 
Dinamo. De asemenea, jucătorul 
treisferturi aripă, Dumitru Ghiu-

Fig. l-a

zelea, încearcă, în situații potri
vite, atacuri pe partea în care 
adversarul se așteaptă mai puțin.

Pentru a contribui la sporirea 
bagajului de cunoștințe tactice 
ale tinerilor jucători, vom arăta 
mai jos cîteva scheme de atac.

ATACURI PE PARTEA ÎNCHISA

de 
sînt

în

pasa 
sau 

de

Se" numește „parte închisă" spa
țiul dintre grămadă și linia de 
margine, atunci cînd grămada se 
află la 10—15 m. de linia 
margine. Pe „partea închisă" 
posibile următoarele scheme:

1. Mijlocașul la grămadă, 
loc să deschidă linia de treisfer
turi, pleacă pe lingă grămadă, 
pe partea închisă și pornește la 
atac cu aripa de pe această parte. 
Aripa încearcă 
(Fig. 1). Dacă 
întoarce 
grămadă 
ce trece 
centrilor adverși, 
picior de mutare a 
partea deschisă. Linia a treia de 
pe partea închisă, urmărește faza 
pentru alte variațiuni posibile 
(atac Ia mină, etc.)

2. Mijlocașul I 
așează în spatele 
mește balonul de 
grămadă. Atacul 

atac direct 
nu reușește, 

mijlocașului la 
execută, după 
nivelul poziției 

o lovitură de 
jocului pe

la deschidere se 
■ grămezii și pri- 

la mijlocașul ia 
este orientat pe

„partea închisă" și “acțiunea con
tinuă cu ajutorul aripii și al liniei 
a treia. Pentru realizarea acestei 
acțiuni, mijlocașul Ia grămadă 

trebuie să lase impresia că atacă 
pe partea deschisă și apoi, în mod 
surprinzător întoarce pasa mijlo
cașului la deschidere care se lan
sează spre „partea închisă"

3. Mijlocașul la grămadă sau 
cel Ia deschidere, ’asă impresia 
că pornește spre partea deschisă 
și apoi, surprinzător, trimite ba
lonul cu piciorul spre partea în
chisă, peste pachetul de înaintași. 
Pentru reușita acțiunii, jucătorul 
care lovește balonul, va trebui să 
se înțeleagă anticipat cu aripa

„Zilei Minerului"
La amenajarea acestei noi ba» 

sportive s-au evidențiat praa 
munca depusă utemiștii Gor-' 
nel Hopartu, Elena Biiav, G. P14- 
vițu. Ion Neagu și Adela Faich- 
ter, toți de la P.T.T.R., precum și
V. Salvarinis, C. Raicea, I. Cio- 
ploiu, M. Robu și Vasilica Petrw 
de la U.R.U.M.P. Petroșani.

AL. NEGOȚ

de pe partea închisă, pentru a 
determina momentul startului a- 
cestuia din urmă.

4. La o grămadă la 15—20 m. 
de linia de margine, mijlocașii 
la grămadă ridică balonul și a- 
nunță linia a treia că pornește 
pe „partea închisă". Jucătorul li
nia a treia aripă de pe „partea 
închisă", se ridică și pornește Ia 
atac prin spatele mijlocașului la 
grămadă. El este urmat de jucă
torul linia a treia centru. Se for
mează astfel o linie de patru ju
cători (mijlocașul la grămadă, 
doi jucători linia a treia și trei
sferturi aripă din partea resoec- 
tivă) care constituie o linie pu
ternică de atac.

ATACURI PE PARTEA 
DESCHISA

In afara acțiunilor clasice de 
atac (atacul aripii, întoarcerea 
pasei, mutarea jocului, foarfecă 
centrului etc.) ne vom ocupa de 
cîteva atacuri bazate pe superio
ritatea numerică :

1. In condițiile unei grămezi în 
terenul advers, așezate la 10—15 
metri de linia de margine, mijlo 
cașul la grămadă pornește pe 
„partea deschisă". Jucătorii liniei 
a treia (aripă și închizător) se 
ridică imediat și se așează între 
mijlocaș și jucătorul la deschi
dere. Numărul atacanților spo
rește de Ia 4 la 6. Acest atac 
poate fi condus pe culoarul din
tre jucătorul la deschidere și gră
madă sau — după scoaterea ad
versarilor din cursă — spre trei
sferturi și aripă, care rămîn de- 
marcați (Fig. 2).

2. Mijlocașul Ia deschidere, du
pă ce transmite pasa centrului, 
pleacă repede spre „partea des
chisă" și dublează aripa. Din a- 
ceastă acțiune mai există o va
riantă care constă în întoarcerea 
pasei executate de centru la ju
cătorul la deschidere sau de ju
cătorul la deschidere-mijlocașului 
la grămadă

3. In condițiile atacului în te
renul advers, fundașul pornește la 
atac și se intercalează între cen
tru și aripă sau între aripă și 
linia de margine.

Numărul atacurilor supranume- 
rice poate fi sporit prin diferite 
poziții stabilite din colaborarea

Fig. II-a

dintre linia a treia și linia de 
treisferturi. De asemenea, sînt po
sibile, ținînd seama de posibilită
țile individuale ale mijlocașilor, 
acțiuni de plasare — după efec
tuarea pasei — a mijlocașilor în 
diferite sectoare ale liniei de trei
sferturi, cu scopul de a spori nu
mărul atacanților.

Pentru fiecare schemă în parte 
este necesar un studiu atent și o 
tehnică corespunzătoare. In orice 
caz. fiecare schemă în parte tre
buie pregătită în antrenamente 
speciale și realizate în joc după 
o practică temeinică.

-<< T-



r

Baschet bal'știi chinezi U Ț pin fi Fan-Ciu In văzuți de GORA

■4

s

i

Echipa de baschet „1 august" din R. P. Chineză 
joacă mîîne la Cluj

Mîîne, la Petroșani și Baia Mare

întreceri internaționale de fotbal in cinstea „Zilei borului”
„Ziua Minerului” va fi sărbăto

rită, așa cum se cuvine, și pe plan 
sportiv. La Petroșani, cea mai 
bună echipă a minerilor din țara 
noastră. Minerul Petroșani, va în- 
tîlni mîirie echipa minerilor din 
R. P. Ungară, Dorogi Banyasz. E- 
chipa maghiară — care activează 
în cadrul categoriei A — este o 
bună formație și a reușit, în ac
tualul campionat, cîteva rezultate 
de valoare, ca victoria împotriva 
lui Kinizsi cu 2-1 sau rezultatele 
de egalitate realizate cu Gyori 
Vasas (recenta învingătoare a re
prezentativei B a R.P. Polone) 
3-3, cu Haladas 2-2 și cu Vasas 
0-0.

Lotul echipei cuprinde jucători 
; cu reale posibilități, cum sînt por- 
j tarul Domokos, înaintașul Prohasz- 
j ka, fundașul Bakonyi.
j La Petroșani s-au făcut pregă

tiri intense pentru această impor
tantă întrecere sportivă. Stadionul 
orașului de pe Valea Jiului, care, 
după cum se știe, a fost reamena- 
jat anul trecut, a fost pavoazat, iar 
gazonul se prezintă în condiții ad
mirabile. Sportivii din localitate și 
din alte centre din împrejurimi ma
nifestă un viu interes pentru în
trecere, astfel'că se scontează pre
zența unui mare număr de specta
tori.

A doua întîlnire internațională 
de mîine va fi găzduită de Baia 
Mare. Echipa Metalul va primi vi
zita puternicii echipe maghiare de 
categoria B, Țatabanyasz. Aceasta 
ocupă locul doi în clasamentul se
riei a patra, la numai două 
puncte diferență de prima clasată, 
echipa Meteor din Budapesta. Ta- 
tabanyasz a cîștigat 12 jocuri din 
15, a făcut două jocuri egale și a 

pierdut numai unul. Golaventi? 
48:7.

La fel ca la Petroșani, și la Baia 
Mare sportivii așteaptă nerăbdă
tori partida de mîine. Noul stadion 
al orașului va asigura un cadru 
potrivii acestei manifestații spor
tive prietenești.

Desigur că cele două reprezen
tante ale fotbalului nostru în în- 
terecerile de mîine, Minerul Petro
șani și Metalul Baia Mare, vor 
depune toate elorturile ca, printr-o 
bună comportare, să se dovedească 
demne de cinstea ce li s-a încre
dințat. In același timp, cele două 
manifestații trebuie să contribue 
Ia întărirea legăturilor prietenești 
dintre sportivii maghiari și cei ro- 
mîni, cu atît mai mult cu cit ele 
sînt organizate în cinstea unei săr
bători a oamenilor muncii din țara 
noastră, „Ziua Minerului”.

Mîine, la Cluj, valoioasa eciiipă 
de baschet „1 august" din R.P. 

Chineză va susține a treia întîl- 
nire din cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în țara n-oastră. Echipa 
oaspe va juca cu echipa Flamura 
roșie ,,Ianoș Herbak", clasată pe 
locul opt după prima parte a cam
pionatului categoriei A, al țării 
noastre. Ținînd seama de faptul că 
baschetul clujean se bucură de o 
veche tradiție în țara noastră și 
că echipele locale au avut întot
deauna comportări frumoase, este 
de așteptat ca meciul de mîine să 
ofere un spectacol frumos.

Evoluția formației din R. P. Chi

Au început finalele campionatului republican 
de juniori la notație

LUGOJ (prin telețon ae ia tri
misul nostru).

In bazinul din localitate au în
ceput astăzi întrecerile de nata- 
ție din cadrul finalelor cam
pionatului republican rezervat 
juniorilor. La acest concurs 
se dispută și probe de se
niori, contînd pentru campionatul 
republican. In prima zi de con
curs s-au înregistrat trei recor
duri ale R.P.R. Astfel, Elisabeta 
Bock (Voința Sibiu) a doborît re
cordul în proba 800 m. liber se
nioare, care-i aparținea tot ei, în
că din anul 1952. Noul record: 
13 min. 16 sec. 7 10.

Componentele ștefetei 4X100 m. 
mixt junioare categoria a Il-a 
(Maria loniță, Maria lonescu, E- 
lisabeta Bratu, Alexandra Nicules- 
cu) de la Progresul București au 
stabilit un nou record al acestei 
probe, parcurgînd distanța în 
6:37,5. Vechiul record le aparținea 
tot lor și era mai slab cu 4 ze
cimi de secundă. Cel de-al trei
lea record stabilit în cursul aces
tei zile aparține echipei de șta
fetă Știința București (Klaus 
Novaci 1:22,5, Constantin Chirvă- 
suță 1:26,5, Gavrilă Blajek 1:19,4, 
C. Marinescu 1:11,8), care, după 
cele patru schimburi ale probei 
4X100 m. mixt juniori categoria 
a Il-a, a corectat cu 10 sec. 9/10 
vechiul record pe această distanță. 
Noul record: 5:20.2. înotătoarele 
și înotătorii clasați pe primul loc 
au devenit campioni republicani 
pe anul 1954. Iată și celelalte re
zultate tehnice : 1500 m. liber
seniori 1. Carol Meder (Pr^igre 
sul Tg. Mureș) 20:45,0, 2. Gheor 
ghe Cociuban (Dinamo București) 
21:18,8, 3. Nicolae Rujinski (Di
namo București) 21:30,2. 800 m 
senioare 1. Elisabeta Bock (Vein 
ța Sibiu) 13:16.7 nou record 
R.P.R., 2. Virginia lonescu (Con
structorul București) 14:26,4. 3.

Despre înîî’nirile boxerilor dinamoviști
Desigur, așa cum arată' și re

zultatul (18-8) dinamoviștii de la 
Orașul Stalin s-au dovedit mult 
mai bine pregătiți. Ej au prezentat 
de altfel un lot omogen, aflat, 
după părerea noastră, la un ridicat 
stadiu de pregătire. Comportări 
foarte bune au reușit Al. Balogh, 
Iulian Mihai, E. Moldovearu Va- 
sile Bogoi, și N. Herman. Din rîn- 
durile bucureștenilor s-au prezen
tat excelent Albert Blank (mereu 
tînăr) care după o primă repriză 
slabă și-a impus lupta convenabilă 
plasînd serii de stingi la corp, și
1. Mantoma. Foarte slabi și mai 
ales lipsiți de pregătire . fizică au 
intrat pe teren Gh. Lache și D. 
țurlui. Prob'-ma devine mai gra
vă atunci cînd este vorba de D 
Țurlui care a cucerit anul acesta 

neză, care în primele două jocuri a 
întrecut echipele Progresul Orașul 
Stalin (99—44) și Constructorul 
Sibiu (63—31), este așteptată cu 
legitim interes de către sportivii 
clujeni.

După întâlnirea de tnîine, oaspe
ții vor mai susține jocuri la 12 
august cu Progresul Tg. Mureș, 
la 15 august cu Dinamo Oradea, 
17 august cu Progresul Satu Mare, 
19 august Ia București cu C.C.A., 
22 august tot . la București cu echi
pa campioană a țării, Dinamo, iar 
ultima partidă o vor susține la 26 
august, la Iași, cu echipa looailă 
Știința.

Lucia cucu (Știința Cluj) 14:30,5. 
400 m. liber junioare categ. II :
1. Margareta Wittgenstein (Știin
ța Buc.) 6:37,2. 100 m. fluture ju
niori categ. I: 1. A. Schmaltzer 
(Voința Buc.) 1:18,5, 2. Mălin
Florea (Dinamo Buc.) 1:20,1, 3. 
Francisc Goldberger (C.C.A.) 
1:20,2, 4. Liviu Birtolom (Con
structorul Buc.) 1,20,6. 100 m. li
ber juniori categ. II: 1. Hubert
Bock (C.C.A.) 1:04,9, 2. G. Țin
tea (Rez de muncă Buc.) 1:08,9, 
3. G. Blajek (Știința Buc.) 1:10,0. 
4X110 m. liber junioare categ 
II: 1. Progresul Buc. (Maria Io- 
niță, Maria Bratu, Alexandra Ni- 
culescu, Elisabeta Bratu)) 6:11,4,
2. Voința Buc. 6:24,6, 3. Progre
sul Tg. Mureș 6:25,4. 800 m. libe' 
juniori categ. I: 1. A. Szafmari 
(Progresul Cluj) 12:02,6, 2. I. Pi- 
tariu (Loc. T.im.) 12:11,0, 3. Șt 
lonescu (C.C.A.) 12:12,2.

100 m. spate junioare cat. II:
1. Maria Both (Progresul Tg. 
Mureș) 1:37,1, 2 Ivonne Fa.lco- 
veanu (Dinamo Buc.) 1:40,3. 100 
m. bras juniori cat. II: 1.4. Bank 
(Dinamo Buc.) 1:22,9, 2. J. Be- 
nedek (Progresul Buc.) 1:25,4. 
100 m. liber junioare cat. I: 1. 
Monica Filipescu (Voința Buc.) 
1:24,3, 2. ' Constanța Cîmpeanu
(Rez. de muncă Buc.) 1:25,9. 100 
m. spate juniori cat. I: 1. Steflik 
(Constructorul Oradea) 1:18,0, 2. 
Leopold Bernstein (Voința Tim.) 
1:19,8, 3. C. Lichiardopol (Pro
gresul Buc.) 1:20,3. 4X100 m
mixt junioare cat. II: 1. Progresul 
Buc. 6:37,5 nou record R.P.R., 2. 
Flamura roșie Lugoj 6:42,3, 3.
Știința Buc. 6:43,3. 4X100 m.
mixt juniori cat. II: 1. Știința 
Buc.. 5:20,2 nou record R.P.R., 2. 
Rez de muncă Buc. 5:48,3, 3.
Progresul Buc. 5:56,1.

POLO PE APA: Știința Buc.
— Locomotiva Timisoara 3—l

V. ĂRNAUTU

titlul de campion al țârii la cate
goria mijlocie mică. Or, la prima 
apariție pe ring, după acest eve
niment, Țurlui a pierdut indiscu
tabil la Vasile Bogoi. înseamnă că 
proaspătul campion este complet 
lipsit de simțul răspunderii fată 
de titlul pe care îl deține, că el a 
neglijat complet pregătirea sa 
tehnică și fizică Succesul obținut 
în finalele campionatelor republi
cane, în loc să-i dea aripi, să 
constituie un stimulent, a avut un 
efect tocmai contrariu: l-a făcut să 
se culce pe laurii titlului și să facă 
pași îraooi. D. Țurlui împreună cu 
colec'ivul sportiv și antrenorul său 
I. Stomnov ci. trebuie să analizeze 
această inadmisibilă situație «’ să 
ia urgente măsuri de indreotare.

G. MIHALACHE

RETURUL CAMPIONATULUI CATEGORIEI A LA FOTBAL CONTINUĂ...
A doua etapă a returului cam- 

! pionatului categoriei A la fotbal 
i programează numai patru meciuri 
j fiindcă întîLniirile Locomotiva Gri- 
I vița Roșie—Minerul Petroșani, Lo- 
| comotiva Timișoara — Dinamo 
I București și C.C.A. — Locomotiva 

Tg. Mureș au fost aminate. Toate 
aceste jocuri se prezintă foairte e- 
chilibrate, fiecare avînd. o impor
tanță deosebită pentru ocuparea 
unui loc cît mai bun în clasament. 
Să trecem în revistă meciurile.

Metalul Hunedoara-Metalul Clm- 
p‘a Turzii. O întîlnire care opune 
două echipe aflate într-o situație 
destul de dificilă în clasament 
(mai ales gazdele, care dețin ulti
mul loc).. Metalul Cimpia Turzii. 
care se prezintă cu o valoroasă vic
torie, reușită în prima etapă, luptă, 
de asemenea, pentru părăsirea zo
nei periculoase a clasamentului. In 
tur, fotbaliștii de la Cîmpia Turzii 
au obținut o victorie clară: 3-0. 
Lucru mai greu de realizat acum, 
știut fiind că Metalul Hunedoara 
a reușit unele performanțe de va
loare pe teren propriu.
Progresul Oradea—Dinamo Orașul 

Stalin este, de asemenea, o parti
dă în care apar două echipe situ
ate pe locuri codașe. Progresul O- 
radea a cedat destul de greu Ta 
Petroșani însă Dinamo a învins 
fruntașa clasamentului. Echipele 
sînt de forțe apropiate și, în plus, 
luptă pentru cîștigarea terenului 
și a... punctelor pierdute în prima 
parte a campionatului. Atunci, jo
cul dintre ele s-a terminat la egali
tate: 0-0.

Flacăra Ploești urmărește Ia 
Arad să-și ia revanșa față de în- 
frîngerea suferită în tur, pe teren 
propriu, din partea Flamurii roșii

Lipsa de pregătire a arbitrilor de fotbal
Țț1 este îndeobște cunoscut că
■*-* pentru a face față situații

lor de joc, pentru a fi mereu în 
•apropierea fazelor și pentru a a- 
precia just infracțiunile comise de 
jucători, arbitrii trebuie să se de
plaseze cît mai mult pe teren și 
să se plaseze în așa fel, încît 
ceea ce pot vedea ei singuri, fără 
a mai avea nevoie de semnalările 
de la tușă, să vadă și să apre
cieze în perfectă cunoștință de cau
ză. Pentru aceasta însă, este ne
cesar ca ei să aibă o bună pregă
tire fizică, 'a fel ca și jucătorii.

Or, meciurile primei etape a 
returului au subliniat — pe lingă 
alte lipsuri în arbitraj — absența 
aproape totală a unei astfel de pre
gătiri fizice, ceea ce este foarte 
grav. Maier, Mitran. Chelemen, 
Dulea, etc., s-au mișcat foarte 
puțin pe teren, au fost de
parte de faze și n-au obser
vat infracțiuni comise și nesem
nalate de la tușă, n-au ținut seamă 
de semnalările de la tușă, sau au 
fluierat infracțiuni semnalate fără

„CUPA ORAȘELOR” LA FOTBAL
Duminică se reiau m ■ unic- de 

fotbal din cadrul „Cupei Orașelor". 
Această competiție, organizată în 
scopul ridicării d? noi elemente 
din rîndurile tinerilor fotbaliști care 
activează în campionatele regionale. 

(1-3). Arădenii însă au de apă
rat nu numai locul întîi în cla
sament, ci și trebuie să dovedească 
că pot face partide de valoare 
bună (nu ca aceea de duminică 
de la Orașul Stalin).

In sfîrșit, la Cluj, se întîlnesc 
cele două Științe. Există o serioa
să întrecere între cele două forma
ții, care s-au luptat cu toată ar
doarea ori de cîte ori s-au întîlnit. 
In tur, clujenii au reușit — la Ti
mișoara — să smulgă un punct 
(scorul a fost 0-0). Vor reuși și 
timișorenii acum — la Cluj — a- 
ceeași performanță? O vom ști 
abia duminică seara.

După cum se vede, privind pro
gramul etapei nu se poate spune 
că există vreun meci dezechilibrat.

Fază din meciul Știința Cluj— Flacăra Ploești disputai in o*4 
drul cupei „Victoriei". Clujetiii au învins cu 3—2. In clișeu: DrA- 
gan (Flacăra) înainte de a înscrie cel de-al doilea gol ui

v pioeștenilor.

să fi avut posibilitatea să verifice 
dacă semnalările au fost sau nu 
juste. In jocull Dinamo — Știința 
Cluj, Szokd a marcat golul al trei
lea din poziție de ofsaid, semnalată 
de arbitrul de tușă Năstase. Ar
bitrul Mitran, însă, care .era cam 
pe la centrul terenului, n-a obser
vat semnalarea sau n-a vrut să 
țină seama de ea. acordînd gol. 
Protestele juste ale clujenilor, l-au 
determinat însă pe Mitran să-l 
consulte pe arbitrul de tușă Năs
tase. Acesta însă, a făcut semn de 
data acesta că n-a fost ofsaid și 
galul nevatobil a rămas valabil. 
Această situație gravă și penibilă 
putea fi evitată — bineînțeles — 
dacă arbitrul Năstase n-ar fi re
venit asupra primei decizii caire era 
justă, — dar și dacă Mitran sar 
fi deplasat mai mult pe teren și ar 
fi căutat — pe cît posibil — să 
vadă el însuși tot ceea ce se în- 
tîmplă în joc. La fel, arbitrii Che
lemen și Dulea au acordat goluri 
marcate din ofsaid în partidele 
Metalul — Dinamo 6 (al doilea gol 

este urmărită cu viu interes de 
sportivi.

Etapa a Ill-a programează urmă
toarele jocuri : Reșija — Timișoara, 
Tg. Mureș — Cluj, lași — Birlad, 
Ploești — Constanța, Orașul Stalin 
— București, Arad — Craiova, 

Orice rezultat este posibil în etapa 
de mîine. Ceea ce trebuie să-i ani
me însă pe toți jucătorii echipelor 
din categoria A., este îmbunătăți
rea calității fotbalului. Dacă fie
care dintre ei va fi hotărft să facă 
partide bune, să pună, într-adevăr, 
toată puterea de luptă și toate cu
noștințele lui în realizarea unor 
jocuri de factură ridicată, campio
natul categoriei A va avea numai 
de cîștigat, atrăgînd tot mai mulți 
spectatori în tribunele' stadioanelor 
și contribuind, ca un factor hotă- 
rîtor, la progresul fotbalului nos
tru. Să sperăm că prima etapă a 
returului va fi dezmințită total — 
în privința valorii inftlnfrrlor — de 
a doua...

a! dinamoviștilor) și Pofoița — 
Flacăra București (ai doilea goi 
al Voinței).

Desigur, ruu le putem care arbi
trilor de centru să vadă absolut 
tot ce se întîmplă pe teren, dar 
mai multă mobilitate și plasament 
mai aproape de minge le putem 
pretinde. Felul cum s-a prezentat 
pe terenuri în prima etapă a retu
rului, (greoi, sufocați de căldură 
după 15 minute de joc, neatenți) 
arată că arbitrii n-au folosit pe
rioada de întrerupere a campiona
tului pentru a se pregăti cum tre
buie și aceasta înseamnă lipsă de 
conștiinciozitate.

Dar campionatul abia și-a în
ceput returul și sperăm că arbitru 
se vor fi convins că fără pregătire 
nu pot presta arbitraje bune și, 
în consecință, vor căuta ea — 
măcar de acum înainte — să-și 
pună la punct pregătirea fizică. 
Succesul unui campionat depinde 
nu numai de pregătirea echipelor, 
ci și de aceea a arbitrilor.

PETRE GAT»

Galați — Bacău. Baia Mare —■ 
Oradea (se dispută sîmbătă). Pri
mele echipe sînt gazde.

^PORTUL POPULAR
Nr. 2470 Pag. 5-a



Probleme mult discutate în arbitrajul la volei ȘTIRI EXTERNE
a rbilrajul în volei a fost întot- 
■ • ieauna o problemă prin faptul 

că regulamentul de joc, oricîte per
fecționări i s-au adus, este în im
posibilitate să delimiteze cu preci
zie greșelile comise, lăsînd arbitru
lui foarte multă libertate în a 
aprecia dacă elementele jocului au 
fost executate corect sau nu. Sub 
acest aspect, capitolul care a cons
tituit, și continuă să rămînă, un 
subiect vast de discuție este pri
mirea și retrimiterea mingii. Arti
colul respectiv din regulament spu
ne că mingea trebuie lovită clar, 
fără a fi ținută, împinsă,, purtată 
sau condusă. Rămîne ca arbitrul 
să aprecieze dacă mingea a fost 
lovită clar sau a fost jucată greșit.

Analizând procedeul tehnic al 
lovirii mingii, trebuie să înțelegem 
că lovirea mingii în jocul de volei 
(fiind efectuată cu palma) nu se 
face în sensul strict al cuvîntului 
lovire, ci, prin amortizare, mingea 
rămîne un timp oarecare în pal
mele jucătorului. Tocmai aici este 
marea greutate în aprecierea de a 
hotărî dacă timpul cit a rămas 
mingea în mîinile jucătorului este 
permis sau nu. Este știut că atunci 
cînd o minge este lovită puternic 
de un jucător. întîlnind mîinile ad
versarului, acesta nu o trimite îna
poi cu aceeași viteză (ca și cum 
s-ar lovi de un perete), ci caută 
să amortizeze lovitura n ingea în- 
tîrziind un timp oarecare în mîi
nile jucătorului.

Datorită creșterii jocului și ne
cesităților tactice, procedeul teh
nic al lovirii balonului a suferit 
și el diferite transformări. Pentru 
a face din jocul de volei un joc 
dinamic, atletic și spectaculos, ju
cătorii sovietici s-au gîndit că 
numai perfecționînd apărarea și 
deschizînd posibilitatea unei tre

ceri imediate din apărare m atac 
vor putea realiza acest lucru. Ca 
urmare a acestei linii, tehnica lo
virii mingii a fost încontinuu per
fecționată Fie că a fost vorba de 
simpla primire și retrimitere a 
balonului, fie că a fost nevoie să 
se preia cele mai puternice lovi
turi (loviturile de atac în forță), 
procedeul întrebuințat a fost ace
lași. Tehnica lovirii, urmată sau 
precedată de o deplasare rapidă 
în teren, de regulă în poziție 
joasă (plonjon), s-a executat ur
mărind același scop : a face ca 
toate mingile, indiferent de tăria 
lor, să fie preluate și transfor
mate în pase precise pentru a 
construi propriul atac. Pentru 
aceasta, lovirea mingii se face cu 
palmele (atingînd cele Vei falan
ge ale degetelor), însă mișcai ea 
nu este numai a palmelor și bra
țelor, ci a întregului corp, care 
contribuie la amortizarea loviturii 
prin toate segmentele și articula
țiile sale, (glezne, genunchi, șold, 
umăr. cot. articulația pumnului, 
degete)

Acest lucru este posibil, iar în
sușirea corectă a mișcării îi dă 
acesteia o continuitate și unifor
mitate, în așa fel. incit un ochi 
experimentat poate deosebi cu 
destulă ușurință greșelile comise. 
De aceea, se recomandă caicelor 
tehnice și jucătorilor învățarea și 
perfecționarea acestui gen de lo
vire a mingii.

Ultimele întreceri internaționale 
ne-au arătat clar că mai toate 
echipele au ajun*- să aibă un atac 
variat si deosebit de eficace, în 
fața căruia blocajul nu mai re

întrecerile de trîntă din cadrul Spartach’adei satelor
Cei mai bum dintre zecile de 

tineri care participaseră pînă a- 
atunci la întrecerile de trîntă. s au 
adunat la Suceava, la faza de 
raion din cadrul Spartachiadei sa
telor. Erau acolo tînărul muncitor 
agricol Dumitru Munteanu din 
Udești ca și consăteanul său 
Gheorghe Dumitru, utemistul Wa- 
ralambie Cocoș, referent agricol 
din Adîncata și prietenul său 
Mircea Zahario, amîndoi de a- 
ceeași vîrstă — 19 ani — și alți 
tineri din Stroești și Dumbrăveni 
din Adîncata și Udești.

In jurul pătratului verde, cu 
iarbă deasă și moale, s-au strîns 
cîteva sute de spectatori, care au 
urmărit timp de cîteva ore între
ceri dîrze în care s-a vădit buna 
pregătire a participanților și do
rința lor de a reprezenta cît mai
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prezintă un mijlu. sigpr de apă
rare. S-au dovedit mai bune echi
pele care au avut un joc de apă
rare în linia a doua corespunză
tor, o mișcare în teren mai bună 
și care au avut în așa fel per
fecționată preluarea mingii, incît 
să poată trece imediat din apă
rare în atac. Perfecționarea lo
virii balonului în cele mai dificile 
situații și mișcarea jucătorilor în 
feren sînt elemente care se însu
șesc greu, chiar de către cei mai 
bine dotați dintre jucători și, pen
tru aceasta, antrenorii trebuie să 
fie foarte pretențioși la antrena
mente în scopul deprinderii cît 
mai corecte a acestor două ele
mente.

Rolul arbitrilor in această pro
blemă este de a încuraja defen
siva și mișcarea in teren, în sen
sul de a nu tolera menținerea 
mingii în joc, indiferent de gra
vitatea greșelii și de a nu pena
liza încercările făcute de echipe 
și jucători pentru a relua cele 
mai dificile mingi, decît dacă se 
constată greșeli evidente. Pentru 
aprecierea unui astfel de caz, ar
bitrii sînt sfătuiți să folosească 
toate mijloacele ce le stau la în- 
demînă (văz, auz, poziția și con
tinuitatea mișcării jucătorului exe
cutant). Dacă este posibil, este 
bine ca arbitrul să caute să ob
țină aprecierea asupra unei ase
menea faze, ținînd seama întot
deauna de mai multe criterii și 
să evite a categorisi drept gre
șeală o lovitură, spre exemplu, 
numai după auz, ținînd seama că 
în foarte multe cazuri mingile la 
lovirea cărora se aude un zgo
mot mai prelungit nu sînt gre
șite.

Arbitrii trebuie să acorde o 
mai mare atenție atît pregătirii 
teoretice, cit și, mai ales, pregă
tirii practice. Aci este vorba nu 
numai de exerciții de arbitraj, ci 
și de Cunoașterea și exersarea 
elementelor tehnice ale jocului de 
volei, punindu-se accentul pe pre
luarea mingii, ăcest lucru consti
tuind un mare ajutor în aprecie
rea cit mai justă a diferitelor si
tuații ce se pot ivi în timpul unui 
meci. Trebuie eliminată atitudi
nea de pînă acum a arbitrilor, 
care se considerau niște simpli 
judecători ai greșelilor comise de 
către jucători și nu căutau să 
ajute, cu toate mijloacele. per
fecționarea și dezvoltarea jocului 
de volei în țara noastră.

Ca o concluzie a articolului de 
față, consider necesară adoptarea 
unei linii uniforme în aprecierea 
greșelilor din tot cursul unui joc, 
cu tendința de încurajare a jocu
lui de apărare, care se află cu 
mult în urma atacului. Acest lu
cru este foarte necesar, deoarece 
jucătorii noștri fruntași se găsesc 
în momentul în care pot realiza 
un mare salt calitativ, iar acesta 
nu poate fi făcut fără întărirea 
jocului defensiv. Marile competiții 
internaționale ne-au arătat că a- 
ceasta este linia adoptată de ță
rile cu cel mai avansat joc de 
volei. Consider că aceasta tre
buie să fie linia de conduită și 
pentru arbitrii din țara noastră, 
care trebuie să obișnuiască jucă
torii cu condițiile de arbitraj din 
întrecerile internaționale.

N. SOTIR 
arbitru de volei

bine comuna lor. de a cîștiga tit
lul de cinste de campion de raion. 
Merita să fi văzut cit de bucuroși 
erau Haralambie Cocoș și Gh 
Rotaru sau D. Munteanu după ce 
îi învinseseră pe toți ceilalți cu 
care se prinseseră în luptă 
dreaptă 1

Concurenții au arătat frumoa
se calități în acest sport, dar, în 
afară de cei despre care am vor
bit, s-au remarcat în mod deose
bit, M Platon din Udești, N. 
Pavel din Dumbrăveni și N. Ro
tarii din Stroești.

La sfîrșitul întrecerilor a fost 
stabilit următorul clasament : 
cat 57 kgr.: 1. H. Cocoș (Adîn

cata), 2 N. Pavel (Dumbră
veni) 3. M. Pfaton (Udești).

cat. 67 kgr.: 1. D. Munteanu (U- 
dești), 2. V. Popescu (Stroești)
3. N. Rotaru (Stroești).

cat. 77. kgr.: 1. Gh. Rotaru (Ude

■ GIMNASTICA. — Sâmjâtă 7 
august, începînd de la ora 19,33, 
va vea loc pe terenul Știirița-Fa- 
cultatea de științe juridice un 
concurs de gimnastică organizat 
de colectivul Voința textil confec
ții. Concursul va avea loc în noc
turnă, cu participarea gimnaști- 
lor din colectivele bucureștene. 
Sînt programate exerciții liber 
alese.

• ATLETISM. — Astăzi, la 
ora 18, pe stadionul Tineretului, 
atletul AÂihai Babaraica din aso
ciația Recolta, va face o tenta
tivă de record pe distanțele de 
20 km., 25 km., 30 km. și 2 ore a- 
lergare. Alături de el vor mai a- 
lerga Spiridon Babaraica, Ion 
Tărtăreanu, Gheorghe Neagoe,. 
Anghel Dumitru și alții.

• FOTBAL. —■ In cadrul Cupei 
R.P.R., Voința București va in- 
tîlni Metalul București, miercuri 
11 august, iar meciul dintre Loco
motiva Craiova și Minerul Petro
șani se va disputa joi 12 august. 
Intîlmrea dintre Progresul Sibiu 
și Metalul Hunedoara, care urma 
să se desfășoare miercuri tot în 
cadrul șaisprezecimilor Cupei 
R.P.R. a fost amînată la o dată 
care va fi fixată ulterior, deoarece 
Metalul va întîlni la data de 11 
august echipa maghiară Tatabă- 
nvai Bănyăsz.

• TENIS DE MASA. — Primele 
întîlniri din cadrul concursului de 
tenis de masă, organizat în cinstea 
J.M.U.V. de la Budapesta și a zi
lei de 23 August, de către colec
tivul sportiv Știința învățămînt 
din Capitală, vor avea loc azi 
după-amiază, cu începere de la 
ora 16,30 în sala sporturilor de 
la Floreasca.

întrecerile, care se vor desfă
șura la două probe : simplu băr
bați și simplu femei, se anunță 
interesante, întrucît s-au înscris 
o serie de jucători și'jucătoare de 
valoare. Astfel, vor participa Ji- 
rair Garabedian, Otto Botner, cîș- 
tigătorul concursului republican 
de juniori din acest an, Zaharia 
Bujor, Alexandru Șirlincan, A 
nita Babichian, Maria Golopen- 
ța, Irma Magyari etc. Concursul 
vâ continua fnîine dimineață, de la 
ora 9.

• TENIS — In cadrul campio
natului republican astăzi și mîine 
sînt programate următoarele în
tîlniri : Orașul Stalin: Metalul 
Steagul roșu — C.C.A. ; Arad: 
Flamura roșie U.T.A. — Progre
sul Finanțe Sfaturi Cluj ; Tg 
Mureș: Progresul — Metalul
I.R.E.T. Timișoara; București: 
Progresul I.T.B. — Progresul Fi
nanțe Bănci. Jocurile din Capitală 
se vor desfășura pe terenurile 
Progresul I.T.B. (fost centrul de 
antrenament nr. 2) și vor avea 
loc astăzi, cu începere de la ora 
16. și mîine de la ora 9 și de la 
ora 16
• POPICE. — Consiliul regio

nal al asociației sportive Voința 
organizează cupa „23 August" la 
care au fost invitate 16 din cele 
mai puternice echipe din Capitală, 
printre care sînt Metalul „21 de
cembrie", Metalul ,.23 August", 
Locomotiva Grivița Roșie, Locomo
tiva Gara de Nord, Progresul Jus
tiția, Voința, Locomotiva P.T.T. 
etc. întrecerile din primul tur an 
loc sîmbătă, duminică, luni și 
marți. începînd de la ora 18, pe 
arenele 23 August, Locomotiva 
P.T.T., Recolta. Progresul Justiția 
și Progresul S.P.C.

ști), 2. M. Zaharia (Adincata)
3. A. Apetrei (Dumbrăveni).
Concursul a arătat cît de popu

lar este acest sport național în 
rîndurile tineretului muncitor de 
la sate. Către această disciplină 
trebuie să fie îndreptați toți cei 
care s-au evidențiat în cadrul 
acestor concursuri, să li se asi
gure condiții pentru continuarea 
activității lor.

P. REBIGAN-coresp.

La Băilești (regiunea Craiova) 
s-au strîns tinerii din laion, din 
comunele Galicea Mara, Boureni, 
Urzicuța, Siliștea Cruci și altele. 
Aci s-au desfășurat întreceri numai 
la două categorii, 57 și 67 kgr. 
Campioni pe raion au devenit A- 
drian Roșea, un tînăr de numai 17 
ani din comuna Boureni (cat. 57 
kgr.) și Tudor Berceanu de 18 
ani din aceeași comună.

M. CIUCA, corespondent

Campionatul de fotbal al uniunii bcvietice
Dinamo Moscova — Spartak Moscova 1-0 (0-0)

MOSCOVA (Agerpres). - TASS 
transmite :

In cadrm campionatului unional 
de fotbal, la 4 august s-au desfă
șurat trei întîlniri. La Moscova, jo
cul dintre echipele „Lokomotiv" 
Moscova și „Zenit" Leningrad s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate. 
0—0. La Kiev, echipa locală ..Di
namo" a întrecut echipa ..Torpedo" 
Moscova cu scorul de 2—0. Echipa 
din Tb'lisi ,,Dinamo", jucînd pe te
ren propriu cu „Lokomotiv" Har
kov, a obținut victoria cu rezultatul 
de 7-1,

Pînă la sfîrșitul campionatului au 
mai rămas de jucat 29 de meciuri. 
In clasament, pe primul loc se gă
sește echipa ..Dinamo" Moscova cu 
27 puncte din cele 19 întîlniri. Cel 
de ai 19-lea joc, dinanioviștii din 
Moscova l-au susținut zilele acestea 
cu echipa „Torpedo" Gork’. Ei au 
cîștigat cu scorul de 6—2.

MOSCOVA (Agerpres). - TASS 
transmite :

Pe stad'onul ,,Dinamo" din Mos

Turneul basch'tbaHștilor
TBILISI 6 (Agerpres) — TASS 

transmite :
In capitala Gruziei a sosit, la 5 

august, echipa franceză de baschet 
,,Lyon“, deținătoarea ,,Cupei Fran-

Camp’onatul de ciclism al R. Cehoslovace
PRAG A (Agerpres). Ceteka trans 

mite :
Campionatele dc ciclism ale R. 

Cehoslovace, oare au loc la Pardu- 
bce, se află în plină desfășurare. 
Una din cele mai spectaculoase pro

Fotbaliștii feroviari din R. P. U întreprind un turneu 
in R. Cehoslovacă

PRAGA (Agerpres). Ceteka r«ms- 
m?te :

Echipa selecționată de iotoal a 
feroviarilor din R. P. Ungară, care 
întreprinde un turneu în R. Ceho
slovacă, a jucat la 1 august în lo
ca T ta tea Kosice cu echipa ceho
slovacă D.S.O. ,,Lokomotiv". Fot. 
ba ii șt ii maghiari au obținut victoria 
cu scorul de 2—0.

INFORMAȚII
CONCURSUL PRONOSPORT

Nr. 18
Programul etapei din 8 august 1954

I. Minerul Petroșani — Dorogi 
Bănyăsz.

II. Metalul Baia Mare — T-ata- 
bănyai Bănyăsz.

III. Locomotiva Timișoara — Di
namo București.

IV. Flamura roșie Arad — Flacăra 
Ploești.

V. Știința Cluj — Știința Timi
șoara,

VI. Progresul Oradea — Dinamo 
Orașul Stalin.

VII. Metalul Hunedoara — Metalul 
Cîmpia Turzii.

VIII. C.C.A. — Locomotiva Tîrgu 
Mureș.

IX. Reșița — Timișoara (Cupa ora
șelor).

X, Tîrgu Mureș — Cluj (Cupe o- 
rașelor).

XI. Iași — Bîrlad (Cupa orașelor)
XII. Ploești — Constanța (Cup<a o- 

rașelor)
Meciuri de rezervă •

A. Voința București — Selecționata
taberei de juniori.

B. Orașul Stalin - București (Cupa
orașelor).

C. Arad — Craiova (Cupa orașelor)
D. Galați — Bacău (Cupa orașelor'

PROGRAMUL CONCURSULUI 
SPECIAL DIN 11 AUGUST

I. Metalul Hunedoara — Tata- 
bănyai Bănyăsz (R.P.U.). 

cova s-a disputat la 5 august înttl- 
n'rea de fotbal din cadrul campio
natului unional dintre valoroasele 
echipe din capitala sovietică „Di
namo" și ,,Spartak'. Jocul a luat 
sfîrșit victor a echipei .,Dinamo" 
cu «corul de 1—0 (0—0).

Rezultatul meciului a fost holărît 
cu trei minute înainte de sfîrșit, 
cînd Vladimir Rîjkin. unul dintre 
cei mai rapizi jucător' din echipa 
„Dinamo", a trim s mingea în plasă 
după ce depășise întreaga apărare 
a echipei ,,Spartak".

In urma acestei victorii, echipa 
..Dinamo" Moscova s.a distanțat în 
clasament, dinamoviștii totalizînd a- 
eum 29 de puncte din 20 de jocuri. 
Pe locul do se găsește ..Spartak" 
Minsk cu 25 de puncte, iar pe locul 
trei ..Spartak" Moscova, cu 2f de. 
puncte.

Tot la 5 august, la Leningrad s-a 
desfășurat tntîlnirea dintre echipa 
locală „Rezervele de muncă" și e- 
chipa Ț.D.S.A. Moscova. Victoria a 
fost cîștigată de echipa Ț.D.S.A. cu 
scorul dc 3 — 1.

francezi in U. R. S. S.
ței". Pe aer.-port, oaspeții au fost 
întîmpinați de reprezentanți ai or
ganizațiilor sportive gruzine.

Baschetbaliștii francezi susțin 
la 7 și 10 august două întîlniri 
prietenești’ cu snoriivv georgieni.

be a lost cea de urmărire in i.vi- 
duală (4 km.). Victoria a fost re
purtată de cunoscutul ciclist Cihlar 
(U.D.A.). care a realizat un fimp 
dc 5’22” 3/10

PRAGA (Agerpres). Ceteka trans- 
mi te :

L<ti 4 august s-a disputat ia Os
trava tntîlnirea internațională de 
fotbal dîntre ech'pele selecționate 
ale asociațiilor Lokomotiv din R. 
Cehoslovacă și R. P. Ungară. Vic
toria a revenit fotbal’știlor ceho
slovaci cu scorul de 4—1 (2—0'

Otanosport
II. Metalul Brăila — Locomotiva 

P.C.A. Constanța.
III. Știința Cra ova — Locomotiva 

Timișoara.
IV. Metalul Reșița — Știința Ti- . 

mișoara.
V. Progresul Satu Mare — Ști

ința Cluj. _.
VI. Flamura roșie Sf Gheorghe — 

Dinamo Orașul Stalin.
VII. . Metalul Steagul roșu Orașul

Stalin — Locomotiva Tg. Mu
reș.

VIII. Dinamo Galați — Metalul 
Brăila.

IX. Locomotiva Cluj — Flacăra 
Mediaș.

X. Locomotiva Pașcani — Flacăra 
Ploești.

XI. Știința Iași — Locomotiva 
Pașcani.

XII. Flamura roșie Sf. Gheorghe — 
Metalul București.

Meciuri de rezervă :

A. Metalul Cîmpina — Metalul Stea
gul roșu Orașul Stalin

B. Locomotiva Craiova — Metalul
Uzinele de tractoare Orașul 
Stalin.

C. Constructorul Arad — Metalul
Bata Mare.

D. Flamura roșie Cluj — Avîntul 1
Reghin.

Meciul I este internațional, meeiu- I 
rile II—VII și X sînt din Clipa i 
R.P.R., ar restul .In etapa de cam- ț ' 
pionat de la 18.V11I.

. -



Pavilionul „Cultura 
fizică și sportul” 

de la Expoziția Agricolă 
Unională din Moscova

Festivitatea de deschidere a ex
poziției a luat sfîrșit... Ur-, 

mează acum o clipă solemnă, ți
nui după altul, pe înaltele catar
ge ridicate lingă pavilioane, se 
înal(â steagurile Republicii Unio
nale, sînt tăiate panglicile roșii 
și se deschid larg ușile minuna
telor palate ale expoziției.

Un grup numeros de activiști 
de cultură fizică, sportivi și oas
peți sosiți în capitala Uniunii So
vietice s-au adunat pe aleea um
brită care duce spre pavilionul 
„Cultura fizică și sportul''. Pavi
lionul nu a fost încă deschis. In 
fața largii lui intrări se află în
tinsă panglica roșie. Aici, pe 
treptele mici, se apropie cu pași 
siguri o femeie înaltă, intr-un 
strălucitor costum național ucrai
nean. Este președintele consiliului 
colectivului sportiv al colhozului 
Ceapaev, din raionul Zolotonoșk, 
regiunea Cerkask, Praskovia Fe
dotovna Pilipenko. Ei i-a fost în
credințată cinstea de a deschide 
pavilionul. Iată un eveniment fe
ricit în viața S|»->rtivei ucrainene, 
care participă pentru a doua oară 
la expoziția agricolă unională. In 
and dinainte de război, colectivul 
pe care-1 reprezenta era vestit 
prin succesele sale. Dar cite lu
cruri nu s-au schimbat de atunci 
în Ceapaevka, satul ei natal, cît 
de departe a pășit artelul lor a- 
gricol, cit de frumoasă și de bo
gată a devenit viața consătenilor 
ei I Acum, în colhoz, peste 300 de 
oameni practică sportul. Colecti
vul lor numără 17 secții. Numai 
in acest an au fost pregătiți in 
cadrul lui, 59 purtători ai insig
nei G.T.O. și 17 sportivi clasifi
cați.

Cum să nu-ți amintești despre 
aceasta în acest moment solemn 
și emoționant, cum să nu te 
bucuri alături de toți ceilalți, de 
succesele sportivilor satului col
hoznic ?

Această bucurie și fericire ră
sună în cuvintele Praskovei Pi
lipenko.

—- Permitcți-mi să vă felicit cu 
prilejul marii sărbători a tuturor 
oamenilor sovietici, cu prilejul 
deschiderii expoziției agricole u- 
nionale, al deschiderii pavilionu
lui de cultură fizică și- sport care 
demonstrează realizările sportive 
ale țărănimii colhoznice.

Pofti fi in pavilionul de cul- 
■ tură fizică, oaspeți dragi, își în

cheie scurtul discurs tovarășa Pi
lipenko, tăind panglica purpurie.

Primii vizitatori intră în încă
perile admirabil amenajate ale 
pavilionului. Printre ei se află 
cunoscutul sportiv ucrainean, ma- 

; estrul sportului Andrei Hvesik, 
președintele consiliilor colective
lor sportive Grigori Bogdanov, 
Victor Sorokin, Kurban Ismailov
Ș a

Sălile pavilionului se umplu re
pede de oameni. In fața nume
roaselor standuri și vitrine, vizi
tatorii fac cunoștință amănunțit 

{ cu activitatea celor mai bune or
ganizații sătești de cultură fizică.

O machetă uriașă reprezintă 
harta Uniunii Sovietice, cu 14 
stegulețe în miniatură. Sînt stea
gurile asociațiilor sportive colhoz
nice. Cu cîțiva ani în urmă, ast
fel de’ asociații nu existau în 
U.R.S.S. Acum ele au fost create 
și duc o muncă rodnică în re
publicile unionale.

Crearea asociațiilor a dat un 
mare avînt mișcării sportive la 

• sate. Din anul 1948 și pînă în 
1953 numărul colectivelor a cres
cut cu 25.000, iar cel al sportivi
lor s-a triplat. In momentul de 

. față, asociațiile sportive sătești 
‘ ..Kolhoznik", „Kolgospnik", „Kol- 
\ meurn', „Kolhozci", „Pahtaktor”, 

„Varpa" ș. a. numără peste 
12.756.000 de membri. Mulți dintre 
ei practică cu regularitate sportul 

j în diferite S’cti', sînt purtători 
ai insignei G.T.O., sportivi clasi
ficați. Asociația „Kolgospnik", de 
pildă, a pregătit 500.000 de pur
tători ai insignei G.T.O. și a- 
proape 70.000 de sportivi clasifi
cați.

Aceste cifre demonstrează clar 
că educația fizică, parte însem
nată a culturii generale a omu-

Vizitatorii trec prin fața standurilor cu cupele ți plachetele cuce
rite de sportivii de la sate.

lui sovietic, pătrunde 
obiceiurile și viața 
muncii de la sate, că 
cultură fizică crește 
rește necontenit în colhozuri.

Iată standul sportivilor colho
zului „Timi reazev" din raionul 
Gordețk, regiunea Gorki. In par
tea de sus a vitrinei, o fotografie 
imensă arată o întrecere de sări
turi cu schiuri, de pe trambulină. 
Avem în fața ochilor un ep 
din bogata viață sportivă a 
lectivului. Vedem apoi altele: 
treceri în bazinul propriu de 
tație, un cros al cicliștilor, 
trenamentele atleților. o dispută a 
schiorilor. Tot aici se află și fo
tografiile unor sportivi crescuți de 
colectiv, 
cute ale maeștrilor sportului 
schi, A. " 
N. Sergheev, care

temeinic în 
oamenilor 

mișcarea de 
și se întă-

isod 
co- 
în- 
na- 
an-

Vedem figurile cunos- 
la

Kuznețov, P. Gosfințev, 
s-au ridicat 

din mijlocul tineretului sătesc.
In sală se face întuneric, și pe 

ecranul instalat (există mai multe 
aici) este proiectat jurnalul cu 
Spartachiada colhoznicilor din Fe
derația Rusă. Printre spectatori 
se află președintele comitetului 
olimpic internațional Avery Brun
dage, care a vizitat în această zi 
pavilionul „Cultura, fizică și spor
tul".

Încă din primele ore au fost 
aici jucătorii de tenis din R.P. 
Polonă, care se află în U.R.S.S., 
ca și reprezentanții multor altor 
țări.

Numeroșii vizitatori sînt atrași 
în special de standul colhozului 
Molotov din raionul Plastunovsk, 
regiunea Krasnodar. Acest colec
tiv a fost distins de două ori cu 
steagul roșu al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor oferit celui 
mai bun colectiv de cultură fizică. 
In 1949 colhozul avea 20 de spor
tivi, iar în 1953 numărul lor a 
ajuns la 630,

Dintre vizitatorii pavilionului, 
un bărbat în vîrstă, privea de 
multă vreme fotografia unui tînăr 
sub care scria : „maestrul sportu
lui A. Hvesik". Apoi, întoreîndu- 
se spre vecinul său, spuse:

— Dumneata ești Hvesik?
— Se pare că da, răspunse zîm- 

bind tînărul, care era, într-adevăr, 
cunoscutul sportiv din colhozul 
Hrușcev, regiunea Volinsk.

— Eu sint Kurban Ismailov, 
președintele colectivului sportiv at 
artelului agricol „langhi-Ruzgar" 
din raionul Uzunsk al R.S.S. Uz
bece.

Doi 
cîteva 
strîns puternic mîinile și au por
nit alături, discutînd cu aprindere 
despre activitatea organizațiilor 
sportive din Ucraina și Uzbekis
tan.

Maestrul emerit al sportului 
Vsevolov Bobrov a fost îndată re
cunoscut și înconjurat repede de 
mulți președinți de colective spor
tive sătești. Discuția se poartă în 
jurul necesității întîlnirii și cu alți 
cunoscuți maeștri ai sportului și 
campioni ai țării.

Pînă seara tîrziu sau perindat 
vizitatorii prin pavilionul „Cultura 
fizică și sportul'*. Sute de oameni, 
de cele mai felurite profesii, din 
diferite colțuri al Uniunii Sovie
tice i-au străbătut sălile în ziua 
deschiderii expoziției. In cartea 
pavilionului și-au făcut loc pri
mele impresii și însemnări. In ele 
citești încrederea că această de
monstrație a realizărilor sportivi
lor săteni va contribui
și mari 
mișcării 
oamenii

colhoznici, necunoscuți cu 
clipe mai înainte, și-au

la noi 
dezvoltarea 

fizică printre 
satul colhoz-

succese în 
de cultură 
muncii din

Noi recorduri 
ale atleților sovietici 
MARIA GOLUBNICEAIA: 10,9 

sec. pe 80 m. garduri !

Timp de trei zile a avut loc pe 
stadionul N. S. Hrușcev din Kiev, 
un mare concurs de atletism, cu 
participarea celor mai buni ableți 
ai Uniunii Sovietice. întrecerea a 
avut un caracter deosebit de dîrz, 
soldîndu-se cu numeroase rezul
tate de valoare. Astfel, în cursa 
de 80 m. garduri, reprezentanta 
Moscovei, Maria Golubniceaia, a 
parcurs distanța în 10,9 sec., sta
bilind un nou record unional și e- 
galînd recordul mondial al austra- 
liancei Strikland. Un nou record a 
fost obținut de O. Avdeev în pro
ba de 800 m. El a reușit 1:49,4. 
Mihail Krivonosov a realizat cu
61.25 m.. de asemenea, un nou re
cord unional.

Alte rezultate : ciocan : Redkin
59.25 m.; disc bărba.ți: Butenko 50,27 
m., Grigalka 50,25 m., Heinaste 
49,10 m. ; lungime bărbați: Gri
goriev 7,40 m., Leskevici 7,31 m. ; 
prăjină: Kneazev 4.35 m., Petrov 
și Cernobai 4,30 m.; înălțime fe
mei : Mocilina, Radcenko, Pisareva 
1,60 m.; disc femei: Dumbadze
52.26 m.; 110 m. garduri: Bu-
lancik 14,4 sec. ; 800 m. bărbați: 
Ivakin și Ageev 1:50,4; 400 m.
garduri: Lituev 51,5; greutate fe
mei: Q. Zîbina 16,08 m.

Noi recorduri de planorism
Un nou record unional a fost 

obținut recent de planoristul so
vietic V. Lîskov. Pe un planor 
de tip „A-2“ el a parcurs o dis
tanță de 111 km.. aterizînd la 
punct fix, întrecînd astfel cu 41 
km. vechiul record unional stabi
lit de V. Jilin. In aceeași cursă 
Lîskov a stabilit și un record de 
durată, menținîndu-se h «f l L 
2 min.

7~t bilitate, curaj, stăpinire de sine, iată ce cere
* 1 acest exercițiu, efectuat cu multă virtuozitate 
In faja zecilor de mii de spectatori care urmăresc

cu înfrigurare și emoție măreața paradă sportivă, 
evoluează acum reprezentanții tineretului studios 
din U.R.S.S,

SPRE NOI VICTORII

Mai sînt încă vii ecourile minunatei parade desfășurate la 
Moscova cu prilejul Zilei unionale a sportivului. Numarași 
oaspeți de peste hotare, care au avut prilejul să urmă

rească măreața demonstrație de pe stadionul Dinamo, au dus 
cu ei amintirea unui spectacol de neuitat, care a sugerat admi
rabil forța și amploarea mișcă rii sovietice de cultură fizică.

I-ăcînd bilanțul sărbătoririi Zilei unionale a sportivului, zia
rul Soviețki sport publică intr-unui din numerele sale re
cente un important articol de fond, pe care-1 reproducem mai 
jos. t

Cu fiecare zi, viața oamenilor 
sovietici devine tot mai bo
gată, tot mai frumoasă. Mun

citorii, colhoznicii, intelectualii, 
muncesc cu abnegație pentru 
transpunerea în viață a uriașelor 
sarcini trasate de Partidul Co

munist și 'Guvernul Sovietic, pen
tru a realiza noi și noi succese 
în dezvoltarea industriei și a a- 
griculturii socialiste.

Concomitent cu creșterea nive
lului de viață și cultural, o dez
voltare mare capătă cultura fi
zică și sportul. Guvernul sovie
tic manifestă o grijă permanentă 
față de educația fizică a tineretu
lui, față de întărirea sănătății lui, 
acordind acestui nobil scop mili
arde de ruble. La' dispoziția mili- 
oaneloT de sportivi din Uniunea 
Sovietică stau stadioane perfect 
amenajate, terenuri de sport, ba
ze de natație. In Uniunea Sovie
tică sportul este accesibil oroui.

Viața poporului sovietic—stră
lucitoare, veselă, fericită, s-a pu
tut vedea ca într-o oglindă de 
cristal — cu prilejul Zilei unio
nale a sportivului. A fost o pri
veliște minunată, care i-a impre
sionat pe toți cei prezenți. Pe 
stadion au evoluat aproape 20.000 
de sportivi. Umăr la umăr, cu ma
eștrii sportului, cu campionii și 
recordmanii, pășeau, sportivii care 
au început să practice sportul de 
curînd. Printre ei se aflau munci
tori, colhoznici,, funcționari, ‘stu- 
denți și elevi din diferite școli.

Cînd, împreună cu campionii 
lumii A. Azarian și G. Șaghi- 
nian, au evoluat tinerii gimnaști 
din categoriile inferioare, a fost 
foarte greu de remarcat cine este 
campion și cine este sportiv de 
categorie inferioară. Și acest lu
cru nu este întîmplător. In ulti
mul timp a crescut simțitor mă
iestria tineretului sportiv, a spor
tivilor cu o clasificare mai joasă.

Parada unională a sportivilor 
s-a transformat într-o strălucitoa
re demonstrație a forței sportului 
sovietic, o sărbătoare impresio
nantă a prieteniei veșnice și de 
nezdruncinat dintre popoarele U- 
niunii Sovietice. Delegația fiecă
rei republici unionale a imprimat 
paradei coloritul său național. 
Una după alta, treceau delega
țiile sportive. Evoluțiile lor se 
completau unele pe altele. Cu o 
astfel de precizie șl frumusețe 
puteau evolua numai membrii u- 
nei familii strîns unite. Și cînd, 
la sfîrșitul sărbătoririi, toate dele
gațiile s-au aliniat în jurul ste
mei Uniunii Sovietice, executată 
de sportivii Federației ruse, iar 
deasupra a« apărut cuvintele „Pe 

veci împreună", acest fapt a con
stituit exprimarea simbolică a 
marii prietenii dintre popoarele 
Uniunii Sovietice, strîns unite în 
jurul fratelui mai mare — poporul 
rus. In lume nu există forță care 
ar putea destrăma această priete
nie a popoarelor, prietenie care 
constituie sprijinul de nădejde și 
puterea țării sovietice.

Realizînd noi și noi succese în 
munca sa creatoare, poporul so
vietic apără cu hotărîre și con
secvență cauza păcii in întreaga 
lume — cauză sfîntă popoarelor 
tuturor țărilor și națiunilor.

De multe ori, în timpul evolu
ției delegațiilor sportive, se re
petă în diferite limbi, cuvîntul 
scump fiecărui om simplu: 
„Pace". Sportivii sovietici, fii și 
fiice credincioase poporului lor, 
sînt luptători activi pentru pace. 
Evoluînd dincolo de granițele pa
triei lor, ei duc popoarelor tutu
ror țărilor luminoasele și cura
tele idei ale păcii. La paradă ei 
au demonstrat din nou dorința lor 
neîncetată de a întări prietenia 
popoarelor de pe întreg globul 
pămîntesc.

Pe stadion, în timpul paradei 
sportive au fost de față invitați 
din China, Polonia, Ungaria, Ce
hoslovacia, Romînia, Bulgaria, 
Mongolia, Albania, Republica De
mocrată Germană, India, Anglia, 
Franța, Italia, Austria. Finlanda, 
Egipt, Liban și alte țări, repre
zentanți ai diferitelor federații 
internaționale. Prin aceasta a fost 
arătat respectul poporului sovietic 
față de toate popoarele lumii, e- 
fortul său de a întări legăturile 
internaționale, în scopul unei a- 
propieri culturale a popoarelor, 
în scopul întăririi păcii în lumea 
întreagă.

Oaspeții au fost puternic im
presionați de frumusețea paradei.

Sărbătoarea tinereții, puterii, 
frumuseții, nu s-a desfășurat nu
mai la Moscova. In Așhabadul 
fierbinte și în Murmanskul aflat 
dincolo de cercul polar, în înflo
ritorul Ujgorod și în îndepărtata 
Kamciatka — în toate colțurile 
Uniunii Sovietice au avut loc în 
acea zi întreceri sportive, demon
strații ale gimnaștiloir.

Ziua sportivului a arătat lumii 
întregi că sportul sovietic crește 
și se maturizează cu fiecare zi. 
Frumoasele evoluții sportive de 
masă sînt mărturie a faptului că 
sportivii sovietici luptă pentru cu
cerirea oelor mai înalte culmi 
sportive, pentru titlurile de cam
pioni aî lumii la cele mai impor
tante discipline sportive.



A Kill) AEDITSE A JOCURILOR 
^MONDîAEE UNIVERSITARE DE VARA

REZULTATE TEHNICE
Selecționata de fotbal a tineretu-

i lui din R.P.R ieșind pe teren pen- J 
' iru primul meci din cadrul ț 
J J.M.U.V., ca echipa R.P.D. Core- 
ț ene. Terminind neînvinsă jocurile 
' susținute plnă acum, selecționata
( tineretului din R.P.R. s-a catifi-

*

cat in finala comoetiției de fotbal, 
in care va intllni, mîine după a- 
miază, selecționata tineretului
maghiar.

Rezultate excepționale in cadrul zilei 
a intrecerilor de atletism

BUDAPESTA 6 (prin telefon). 
— in ziua a doua a întrecerilor 
de atletism desfășurate pe Stadio
nul Popular am fost martorii u- 
iior lupte sportive de o înaltă 
valoare, în cadrul căreia s-au în
registrat performanțe remarcabile.

lozsef Sir, antrenorul de stat 
pentru atletism al R.P. Ungare, 
Bea declarat următoarele în le
gătură cu valoroasele rezultate în
registrate :

„In vederea campionatelor eu
ropene de atletism de care ne mai 
despart numai cîteva săptămini, 
majoritatea atleților de frunte. din 
cele mai multe țări ale continen
tului s-au întrecut plnă acum în 
foarte multe concursuri fi pentru 
moment arată o oarecare obosea
lă. Aci, la Budapesta, au venit 
Insă alături de atleți cu renume, 
numeroși tineri care au obținut 
minunate performanțe. La baza 
succesului lor cred să stau mai mul
te explicații. Fiecare dintre ei do
rește să realizeze performanțe cit 
mai bune, care să ie facă loc în 
echipele țărilor respective, care se 
vor deplasa la Berna. In afară de 
aceasta, condițiile atmosferice au 
fost dintre cele mai bune, iar pis
ta stadionului Popular este de-a 
dreptul excepțională. Aceasta o 
dovedesc rezultatele înregistrate. 
Și să nu uităm că cei mai mulți 
dintre participant sînt tineri și ei 
aruncă în luptă tot elanul tine
reții lor Am dat cîteva exemple: 
pe sprinterul Kolev, care deși are 
un start defectuos, revine extrem 
de puternic pe uPimii metri. De 
asemenea, exemple sînt și atleții 
romîni Opriș, Wi 'senmayer. Co- 
jocaru și Sanda Grosu. Aceasta 
din urmă m-a impresionat foarte 
mult, și consider că are în față 
un viitor strălucit. Dacă se va 
strădui să-și amelioreze tehnica 
aterizării, cu siguranță că în foar
te scurt timp ea va trece peste 
t m.

★
Iată rezultatele înregistrate în 

ziua a doua :
DECATLON. 100 rn. — seria I-a:

I. P. Zîmbreșteanu (R.P.R.) 11,2; 2.
Laibner (R. Ceh.) 11,5; 3. Padinski 
(R.P.P.) 11,6. Seria a Il-a: Kerte
sz (R.P.U.) 11,2 ; 2. Figueroa
(Chile) 11,6: 3. Stefcovici (R. Ceh.)
II, 8. Seria a Ilf-a: 1. Mever
(R.D.G.) 11,2; 2. Juronov (R.P.B.) 
11,6; 3. Biber (R.P.U.) 11,7. Lun
gime: 1. Meyer 6,62 m.; 2. Laibner 
6,58 m.; 3. P. Zîmbreșteanu 6,45 
tn.; 4. Kertesz 6 36 m. 5. Biber 6,28 
m-; 6. Stefcovici 6,27 m.; 7. Juro- 
nov 6,25 m.; 8 Figueroa 6,05 m.;

De vorbă cu Paul Libaud, președintele F. I. V.
In fiecare zi întîlnesc pe stră

zile Budapestei, pe stadioane sau 
în sălile care găzduiesc minuna
tele întreceri ale J.M.U.V. figuri cu
noscute, prieteni dragi ai sporti
vilor noștri din timpul neuitatului 
Festival de Ia București sau al 
altor competiții internaționale des
fășurate în capitala noastră.

Pe neobositul președinte al Fe
derației Internaționale de Volei, 
Paul Libaud.- l-am întîlnit în tribu
nele terenurilor de pe insula Mar
gareta. Se desfășura meciul de vo
lei dintre echipele feminine ale 
Republicii Populare Romîne și

I

doua

9. Padinski 5,76 m. Greutate: 1. 
Laibner 13,58 m.; 2. Figueroa-13,45 
m.; 3. Juronov 13,09 m.; 4. Meyer 
12,77 m.; 5. Stefcovici 12,67 ni; 6. 
Biber 11,74 m.; 7. Kertesz 11,31
m.; 8. P. Zîmbreșteanu 11,26 m.; 
9. Padinski 10,89 m.

înălțime. — Meyer (R.D.G.) 1,87 
ni; Stefkovici (R. Ceh.) 1,79; Pa
dinski (R.P.U.) 1,76; Figueroa
(Chile), Kertesz (R.P.LT.); Zîm
breșteanu (R.P.R.) toți 1,70; 
Laibner (R-Ceh.); Biber (R.P.U.) 
1,65; Juronov (R.P.B.) 1,60. 400 m.: 
seria I. Zîmbreșteanu (R.P.R.) 52,9; 
Laibner (R. Ceh.) 53,6; Juronov 
(R.P.B.) 54,8; seria II: Figueroa 
(Chile) 53,0; Stefkovici (R. Ceh.) 
53,6; Padinski (R.P.U.) 53,8; seria 
III: Meyer (R.D.G.) 49,4; Kertesz 
(R.P.U.) 50,2; Biber (R.P.U.) 54,0.

După cinci probe punctajul în 
proba de decatlon este., următorul: 
1. Meyer 3909 puncte; 2. Kertesz 
3447_p.; 3. Laibner 3337 p.; 4.
Zîmbreșteanu 3275 p.; 5. Figueroa 
3244 ; 6. Stefkovici 3236; 7.
Juronov 3056; Biber 3009; Padinski 
2970 p.

FEMEI. — 100 m. plat finală:
l. Crista SeTiger-Stubnik (R.D.G.)
11,8 sec. campioană mondială uni
versitară; 2. Vera Krepkina 
(U.R.S.S.) 11,8; 3. Maria Itkina
(U.R.S.S.) 11,9; 4. Kohler (R.D.G.) 
12,0; 5. Lerczak (R.P.P.) 12,1; 6. 
Kovarikova (R. Ceh.) 12,2. 400 m. 
finala: 1. Ursula Jurewitz—Do
nath (R.D.G.) 55_0 sec., campioană 
mondială universitară. Performanța 
aceasta reprezintă un nou record 
mondial și un nou record mondial 
universitar. 2. Polina Solopova 
(U.R.S.S.) 56,5; 3. Ana Sutak
(R.P.U.) 58,0; 4. Zeitz (R.D.G.)
58,1; 5. Szulz (R.P.P.) 58,7; 6.
Florica Dumitru (R.P.R.) 58,7 re
cord egalat al R.P.R. suliță: 1. Ro- 
olaidvirve (U.R S.S.) 51,52 m. cam
pioană mondială universitară. Per
formanța acesteia reprezintă un nou 
record mondial universitar. (Cele 
sase aruncări ale sale au măsurat: 
48,82 m. — 51,52 — 46,81—50,31 — 
48,39—47,88); 2. Vigh (R.P.U) 
47,00 m.; 3. Maremee (U.R.S.S.) 
46,65; 4. Aneliese Reimesch
(R.P.R.) 43,80 m.; 5. Laczo (R.P.U.) 
42,89; 6. Tikertlova (R. Ceh.) 40:56
m. 200 m. serii; I. — Itkina 
(U.R.S.S.) 23,8 sec. record mondiali 
universitar și record al Uniunii So
vietice; Lerczak (R.P.P.) 24,6; Koh
ler (R.D.G.) 24,7; II. — S liger- 
Stnbrtk (R.D.G.) 24,3; Vlitkina
(U.R.S.S.) 24.6; Luță (R.P.R.)' 
25,5; III. — Krepkina (U.R.S.S.) 
24,5; Bocian (R.P.P.) 24 9; Koia- 
rova (R.P.B.) 25,2.

BĂRBAȚI — 100 m. finală: I.

Franței. Paul Libaud le-a văzut de
seori pe jucătoarele noastre și a 
ținut să ne spună: „Echipa ro- 
mîncelor îmi place mult pentru 
jocul ei modern, pentru progresul 
pe care-1 realizează de la an Ia 
an. Am remarcat unele elemente 
noi, nu numai în echipele romîne, 
ci și în alte echipe. Ceea ce mă 
bucură este că aceste elemente, 
în ciuda tinereții și a lipsei de 
experiență, dau satisfacție și ati 
o comportare corespunzătoare a- 
cestor veritabile finale de campio
nat mondial. Federația Internațio
nală de Volei privește aceste com

a

.Stawczyk (R.P.P.) 10,6 sec. cam
pion mondial universitar; 2. Sa- 
nadze (U.R.S.S.) 10,7; 3. Kolev
(R.P.B.) 10,8; 4. Kiszka (R.P.P.)
10.8 ; 5. Schroder (R.D.G.) 10,9 ;
6. Broz (R. Ceh.) 11,0; 200 m.
serii: 1. — Kolev (R.P.B.) 21,6;
Broz (R. Ceh.) 21,9; Sebestien 
(R.P.U.) 22,0; II. Măgdaș (R.P.R.) 
21,9; Baronowski (R.P.P.) 22,1; 
Schroder (R.D.G.) 22,9; HI. — 
Szenkei (R.P.U.) 21,4; Holain
(R.P.P.) 21,6; Barteniev (U.R.S.S.)
21.8 IV. - Stawczyk (R.P.P.) 
21,4; Suhoruhov (U.R.S.S.) 21,7; 
Schultz (R.D.G.) 22 0; semi-finale:
1. — Szenkei (R.P.Xj.) 21,6; Ho
lain (R.P.P.) 21,6; Baranowski
(R.P.P.) 21,6; Schultz (R.D.G.) 
21,7; Suhoruhov (U.R.S.S.) 21,8;
Măgdas (R.P.R.) 22,0- II. — Staw
czyk (R.P.P.) 21,4; Kolev (R.P.B.) 
21,5; Schroder (R.D.G.) 21,6; Broz 
(R. Ceh.) 21,7; Sebestien (R.P.U) 
22,2; 400 m. serii: I. Necev (R.P.B.) 
49,4; Makomaski (R.P.P.) 49,7; 
Deri (R.P.U.) 50,3; II. — Mann 
(R.D.G.) 48,6; Mach (R.P.P.) 49,0; 
Podebrad (R. Ceh.) 49,3; III. — 
Bromberger (R.D.G.) 48,1; Sierek 
(R.P.P.) 48,7; Karadi (R.P.U.) 
49,2; Sudrigean (R.P.R.) 49,3
(primii doi clasați din fiecare serie 
s-au calificat pentru finala probei); 
1500 m,: 1. Potrzebowskj (R.P.P.) 
3:49,8 campion mondial universitar;
2. Beres (R.P.U.) 3:50,4; 3. GraJ
(R.P.P.) 3:50,8; 4. Mikes (R.P.U.) 
3:51,4; 5. Levandovski (R.P.P.)
3:52,0; 6. Kiss (R.P.U.) 3:53,4;
3000 m. obstacole: 1. Ferenc De- 
heni (R.P.U.) 9:00,0 campion mon
dial universitar; 2. Grigore Co- 
jocaru (R.P.R.) 9:03,4 (la o se
cundă de recordul R.P.R.); 3.
Slawicek (R. Ceh.) 9:20.2; 4. Szmi- 
da (R.P.U.) 9:27,6; 5. Tresnak (R. 
Ceh.) 9:33,4; 6. Ditner (Austria) 
9:46,8. Lungime: 1. Odon Foldessi 
(R.P.U.) 7,70 m. campion mondial 
universitar. Performanța sa repre
zintă un nou record mondial univer
sitar. (Cele șase sărituri ale sale 
au măsurat: d—7,37—7,70—d-d-d) 
2 Ion Wiesenmayer (R.P.R.) 7,33 
m. nou record al R.P.R. (cele șase 
sărituri ale sale au măsurat 7.22— 
7.33—6,97—7,08—7,09 — 7,12); 3. 
Andrusenko (U.R.S.S.) 7,30; 4. So
rin Ton (R.P.R.) 7 06 C6.99 —
7.04—7,16—7.25—d—d) ■ 5. Kurku- 
sinov (R.P.B.) 7,13; 6. Jakabfi
(R.P.U.) 7,07. Disc: I. Jozsef 
Szecseni (R.P.LT.) 51,19 m. campion 
mondial univ.; 2. Solyom (R.P.U.) 
48,54 : 3. Valent (R. Ceh.) 47,16; 4. 
Levai (R.P.U.) 46,09; 5. Andreiczik 
(R.P.P.) 44,38; 6. Bosak (R. Ceh.) 
44,15 

petiții cu toată seriozitatea. Ați 
remarcat, desigur, că și alte nu
meroase foruri sportive internațio
nale au acordat Jocurilor Mondiale 
Universitare de Vară atenția cuve
nită unor întreceri de un înalt 
nivel.

Tinerețea prezentă pe stadioa
nele Budapestei, tumultul acesta, 
îmi amintește clipele petrecute m 
țara dv., cu prilejul Festivalului. 
Sper să pot vizita în curînd, din 
nou, minunata țară care ne a pri
mit cu atîta dragoste, cu atîta 
prietenie, în zilele lui august 
1953“.

(De la trimisul nostru)

HALTERE. — Categoria cea mai 
ușoară: 1. Vilhanovski (U.R.S:S.) 
310 kg. (împins—90, smuls—100, 
aruncat—120) nou rec. mond. uni
versitar; 2. Nicolof (R.P.B.) 275
kg. nou rec. bulgar (85—82,5 — 
107,5); 3. Petrak (R.P.P.) 270 kg. 
(85 — 77,5 107,5); 4. Birău
(R.P.R.) 270 kg. nou rec. al R.P.R. 
(80—85 rec. R.P.R., 105 rec.
R.P.R.); categ. semi ușoară: 1.
Hanukașvili (LT.R.S.S.) 327,5 kg. 
(105 — 97,5 — 125); 2. Haretium 
Shobanian (-Liban) 297,5 (85—92,5 
— 120); 3. Gotaitz (R.P.P.) 282
(75 5 __ 87,5—110); 6. Mănăilescu 
(R.P.R.) 155 kg. (72,5—82,5 arun
catul a fost ratat); cat. ușoară: 1. 
Selkilov (U.R.S.S.) 355 kg. (nou 
rec. mond. univ.) (105—110—140);
2. Csepulkovszkl (R.P.P.) 317,5 kg.
(97,5—95—125) ; 3. Abadgief
(R.P.B.) 315kg. (87—107,5—120); 
5, Segal (R.P.R.) 282,5 kg. (75- 
92,5—115); cat. semimijlocie: 1. 
Bogdanovski (U.R.S.S.) 395 kg. 
(122,5—117,5 — 155); 2. Beck
(R.P.P.) 340 kg. (105—105—130);
3. Ilie Enciu (R.P.R.) 322,5
(106,5—95-120).

SCRIMA. — Sabie echipe: R. P. 
Polonă — Austria 11—5: R.P.U.— 
Egipt 13—3; R.P.R. — R. Ceho
slovacă 8—8 (la tușuri 55—64; tră
gătorii noștri au obținut în acest 
meci: Uray 3 v.. Mustață 3 v., Sza
bo 1 v., Pelmuș 1 v.); R.P.U.— 
Austria 11—5; R.P.P.—R- Ceho
slovacă 12—4; R.P.R.—Egipt 11—5 
(Uray 4 v._ Szabo 3 v„ Mustață 
2 v-, Pelmuș 2 y.). Spadă indivi
dual — turneul final: 1. Zimoch
(R.P.P.) 6 v. camp, mond univ. 2-

AListivi AZAglAN (u.R.S.S.) 
campion mondial universitar de 

gimnastică la inele

Ultimele
BASCHET. — Masculin : R. P. 

Bulgaria — U.R.S.S. 77-75 (38-39), 
Austria—Italia 60-51 (27-28). Fe
minin ; U.R.S.S. — R. P. Chineză 
71-23 (31-101, R. Cehoslovacă — 
R. P. Polonă 55-49 (33-30).

SCRIMA. — Sabie echipe : R. P. 
Polonă — Egipt 13-3; Austria — 
R. Cehoslovacă 9-7 ; R. P. U. — 
R.P.R. 11-5; R.P.U. — R. Ceho
slovacă 15-1; Austria — Egipt 
13-3; R. P. Polonă — R.P.R. 12-4.

VOLEI. — Masculin : Tunis —• 
Austria 3-1; Iran — Olanda 3-0; 
R.P. Mongolă — Lîban 3-0; R.P. 
Chineză — Tunis 3-0; R. P. Mon
golă — Iran 3-0. Turneul final: 
R.P.R. - R.P. Polonă 3-0 (15-11. 
15-12, 15-11). Un rezultat foarte 
bun reușit de echipa noastră de 
volei. Iată ce ne-a, declarat după 
meci antrenorul echipei, Gh. Con- 
staiitinescu: „Jucătorii noștri au
reușit să-și impună tactica încă de 
la primele schimburi de mingi. Am 
ținut seama de faptul că voleiba
liștii polonezi joacă în forță și cau
tă să imprime un ritm foarte viu 
disputei. Atacurile lor în forță au

Vary (R.P.U.) 5 v., 3. Aîochi»
(Egipt) 5 v.

BASCHET. — Masculin: R.P.U.—J 
Egipt 80—36 ( 33—18); U.R.S.S.—< 
Israel 93—45 (46—25); R. Ceho
slovacă — R.P. Chineză 83—69 
(43—39); Ecuador—Israel 73—62 
(40—30); Liban — R.D.G. 44—41 
(25—19).

POLO. — Egipt — R. Ceho
slovacă 6—4 (3—1); Clasament fi
nal: 1. R.P.U. 8 p.; 2. U.R.S.S. 6 p.
3. R.P.R. 4. p.; 4. Egipt 2 p.; 5. R. 
Cehoslovacă 0 p.

VOLEI. — Feminin: R.P.P. — 
R. Cehoslovacă 3—1 (15—9, 8—15, 
15—6, 15—7); R.P.B—R.P.U. 3—1 
(14—16, 18—16, 18—16, 15—10);
R.P.R.—R.P. Chineză 3—0 (la 6, 
5, 5) ; U.R.S.S. — Austria 3—0 
(la 0, 0, I).

GIMNASTICA. — Bărbați Para
lele: 1. Smolenski (LT.R.S.S.) 19.45 
p.; 2. Azarian (U.R.S.S.) 19.40«p.; 
3-4. Gaîda (U.R.S.S) și Koev 
(R.P.B.) 19.10 p.;... 18. Kerekeș
(R.P.R.) 18.50 p.;...22. Focht (R.P.R.J 
17.35 p.;... 31. Bedo (R.P.R.) 12.95 p. 
Bară fixă: 1. Saklin (U.R.S.S.) 
19.17 p.; 2-3. Smolenski (U.R.S.S.) 
și Koev (R.P.B.) 19.45 p.;... 17. Ke
rekeș (R.P.R.) 18.70 p.; 19. Focht 
(R.P.R.) 18.45;... 30. Bedo (R.P.R.)' 
15.40 p. Cal cu minere: 1. Saklin 
(U.R.S.S.) 19.20 p.; 2. Kuti
(R.P.U.) 19.20 p.; Bim (R. Ceh.) 
19.15 p.;... 16-17. Kerekeș (R.P.R.) 
18.30 p.;... 26. Focht (R.P.R.) 17.25 
p.;... 31. Bedo (R.P.R. 15.95 p. 
Inele: 1. Azarian (U.R.SrS.) 19.90 
p.; 2. Cebureaev (U.R.S.S.) 19.55 
p.; 3. Smolenski (U.R.S.S.) 19.45 
p.;... 7. Kerekeș (R.P.R. 18.90 p.; 
...20. Focht (R.P.R.) 17.55 p.;... 25. 
Bedo (R.P.R.) 16.35 p. Sol: 1. Ta
kacs (R.P.U.) 19.45 p.; 2. Mezo
(R.P.U.) 19.25 p.; 3. Szabo
(R.P.U.) 19.35 p.;... 12. Kerekeș
(R.P.R.) 18.30 p.;... 17-18. Focht
(R.P.R.) și Bedo (R.P.R.) 16.60 
p. Sărituri: 1. Takacs (R.P.U.) 
19.65 p.; 2. Heder (R.P.U.) 19.15 
p.; 3-4. Mezo (R.P.U.) 19.10 p;
19. Kerekeș (R.P.R.) 18.45 p.;
20-21. Bedo (R.P.R.) și Focht 
(R.P.R.) 18.40 p. Clasamentul in
dividual compus: 1. Takacs'
(R.P.U.) 114.85 p.; 2. Smolenski
(U.R.S.S.) 114.25 p.; 3. Saklin
(U.R.S.S.) 113.60 p.; 4. Azarian
(U.R.S.S.) 113.20 p.; 5. Gaida
(U.R.S.S.) 113.10 p. Clasament pe 
echipe: 1. U.R.S.S. 685.90 p.; 2.
R.P.U. 669.60 p.; 3. R. Cehoslovacă 
658.85 p.

rezultate
fost anihilate prin blocaje bine 
executate, jucătorii noștri alternînd 
totodată atacurile în forță cu min
gile plasate. S-au remarcat Ro
man, Medianu și Răducanu”.

FOTBAL. — Scoția — Uruguay 
5-1 (3-1).

TENIS. — Simplu bărbați. Fi
nala: Jancso (R.P.U.) — D. Vad. 
(R.P.U.) 6-4, 6-3, 6-4. Simplu fe
mei. Finala 1 Kormoczî (R.P.U.) — 
Z. S. Vad. (R.P.U.) 6-4, 6-2. Du
blu mixt. Finala: Sikorski, Kor- 
moezi (R.P.U.) — Jancso, Zimandi 
(R.P.U.) 6-4, 6-2. Turneul de con
solare. Simplu bărbați, finala: Șt. 
Anghelescu (R.P.R.) — L Racossi 
(R.P.R.) 8-10, 9-7, 6-1. Simplu
fete : finala : Alauschatz. (R.D.G.) 
— Melkova (R. Ceh.) 6-1, 1-6, 6-1. 
Clasamente pe țări: Bărbați : 1.
R.P.U. 2. R. Cehoslovacă. 3. R.P.R. 
Fete: 1. R.P.U. 2. R. Cehoslovacă. 
3. R.D.G. și R.P.R.

La ora cînd transmitem aceste 
rezultate, întrecerile la gimnastică 
și haltere continuă.

(de la trimisul nostru special)
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