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Eadeida Koniaeva (U.R.S.S.) a stabiiit un nou record 
mondial la aruncarea suliței

KIEV 9 (Ag.erpres). — TASS transmite:
In cadrul campionatelor unionale de atletism ale asociației „Me- 

dik”; care s-au desfășurat la Kiev, un r.ou record mondial a fost sta- { 
bilit de atleta Nadejda Koniaeva Ea a aruncat sulița la tn

Anul acesta, Koniaeva e îmbunătățit de trei ori recordul-mondial 
la proba de aruncarea suliței. Prl inele două rezultate obținute de ea ! 

au fost de 53,56 m. ți 55,11 m |
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Sportivi, fiți in fruntea bătăliei pentru stringerea recoltei!
* < v 1N REVĂRSATUL zorilor și 

pînă în amurg, pe întinsele 
lanuri ale patriei noastre țăranii 
muncitori și colectiviști continuă să 
dea marea bătălie pentru strîngerea 
la timp și in bune condițiuni a re
coltei din acest an. Duduitul trac
toarelor, care învirt cu repeziciune 
curelele Ltttozelor, uruitul căruțelor 
și al camroanelor, care poartă în 
încărcătura lor bobul mare auriu al 
noii recolte, munca entuziastă a ze
cilor de mii de țărani tineri și bă- 
trîni sînt' imagini din viața care 
pulsează astăzi pe ogoarele patriei 
noastre libere. Pretutindeni întdnești 
fețe luminate de bucuria bel
șugului, de acel simțămînt al 
datoriei împlinite în lupta pentru 
asigurarea pîinii poporului munci
tor. Călăuziți de îndemnul partidu
lui, tot mai multi oameni ai muncii 
de pe ogoare se întrec în îndeplini
rea măreței sarcini, nelăsînd să se 
risipească nici un bob de grin. A- 
jutați în permanență de frații lor, 
muncitorii din fabrici și uzine, ță
ranii muncesc cu drag și cu mai 
mult spor.

Numeroasele vești care sosesc zl- 
nic la redacție, ne vorbesc despre 
avîntul cu care tinerii sportivi de 
la sate se întrec, participînd ală
turi de ceilalți, la bătălia pentru 
strîngerea recoltei. Hărnicia și pu
terea lor de muncă, însușiri dobîn- 
dite și cu ajutorul practicării dife
ritelor ramuri sportive, oferă astăzi 
în multe colțuri ale țării exemple 
din cele mai frumoase și demne de 
urmat. Pe mulți dintre aceștia am 
avut prilejul să-i întîlnim, de cu- 
rînd, la întrecerile sportive ale 
Spartachiadei satelor. Tinăruf chi
peș. Alexandru Stoica, tractorist 13 
G.A.C. comuna Țepeș Vodă, raio
nul Medgidia, care a făcut să 
zboare grenada peste 60 m., mî-
ntiiește cu aceeași îndemînare trac
torul său drag. 11 a —ușit «ă-și 
depășească sarcinile ce-i reveneau 
în campania agricolă cu peste 100 la 
sută. De multă stimă se bucură 
astăzi șî membrii brigăzii de spor
tivi de ia S.M.T. Bărcănești, con
dusă de N;colae Sultana, care au 
știut să îmbine de minune activita
tea sportivă cu munca de pe ogoa
rele comunei. Pe panoul de onoare 
al colectivului sportiv de la G A S. 
Reghin, printre sportivii fruntași în 
munca agricolă șî în sport, ta loc 
de frunte stă astăzi chipul lui Du
mitru Rusu, care a obținut cele mai 
frumoase rezultate în întrecerea 
pentru titlul de cel mai bun trac
torist.

In multe regiuni, odată terminat 
secerișul, țăranii muncitori și-au 
îndeplinit cu cinste îndatorirea pa

triotică de a preda cotele către stat. 
Și printre aceștia se numără mulți 
sportivi. Iată, de pildă, pe tînărul 
țăran întovărășit sportivul Vasile 
Sîrbescu, din comuna Telejna, raio
nul Vaslui, sau pe tînărul țăran cu 
gospodărie individuală Gh. Ghera- 
sim, din comuna Flstîceni, același 
raion, care, nu de mult, au predat 
printre primii grînele la centrul de 
colectare. Dar bătălia pentru strîn
gerea recoltei este în plină desfă
șurare. Acesteia îi urmează apoi 
dezmiriștitul, acțiune tot atît de 
importantă menită să asigure o re
coltă și mai îmbelșugată în anul 
viitor. Iată deci, încă un prilej prin 
care sportivii de Ia sate pot și tre
buie să-și dovedească hărnicia lor. 
O sarcină importantă în această di
recție revine asociației sportive Re
colta și colectivelor ei, care trebuie 
să-și intensifice toate eforturile pen
tru mobilizarea și îndrumarea spor
tivilor de la sate, pentru ca ei să 
fie în fruntea celor care string re
colta, dezmiriștesc și predau co
tele. Pînă în prezent, asociația Re
colta a făcut însă prea puțin în 
această direcție. A lipsit, îndeosebi, 
inițiativa organizării de brigăzi de 
muncă formate din sportivi, iar 
acolo unde există, rezultatele ob
ținute nu au fost suficient popu
larizate și date fta exemplu.

Asociația Recolta, colectivele sale, 
ea șj organizațiile de U.T.M. au dato
ria de a antrena pe tinerii sportivi 
de la sate pentru a deveni exemple 
demne de urmat nu numai pe 
terenurile de sport ci și în muncile 
agricole.

Peste cîteva zile, poporul nostru 
va sărbători cea de a X-a aniver
sare a eliberării sale. In cinstea a- 
cestei mărețe zile, oamenii muncii 
din fabrici și uzine și-au înzecit 
eforturile, obținînd succese tot mai 
frumoase Se cuvine dar ca și voi, 
sportivi de la sate, să dovediți cn 
acest prilej, că sînteți canabili să 
întreprindeți și să realizați acțiuni 
din cele mai frumoase și mai rod
nice. Entuziasmul care vă este ca
racteristic vouă, ca sportivi, trebuie 
să vă întovărășească și în munca i 
ce o desfășurați pe ogoare.

Acum, cînd pe aril se află clă
dit în stoguri rodul muncii voastre, 
se cere să vă măriți vigilența și să 
aveți ochii treji, pentru ca mîna 
dușmanului de clasă să țiu poată 
lovi în avutul vostru, în punea po
porului nostru muncitor.

Tineri sportivi de la sate ! Fiți în 
fruntea bătăliei pentru stringerea 
recoltei, a dezmiriștitului și predării 
cotelor către stat, contribuind, în 
acest fel, la creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

închiderea lucrărilor 
celui de al II-lea Congres 
al cooperației de consum

Cel de ad II-lea Congres al co
operației de consum din R.P.R. și-a 
încheiat luni lucrările.

La ședințele din ultima zi a Con
gresului au participat tovarășii: 
Qh. Apostol, Al. Moghioroș, Miron 
Constantinesou, P. Borilă, I. Faze- 
kaș, membri ai guvernului, condu
cători ai instituțiilor economice 
centrale.

Ședințele Congresului au fost 
prezidate de tov. C. Filoreanu, vi
cepreședinte al Centrocoop-ului.

La al doilea punct de pe ordinea 
de zi, tov. Moisin Dragomir a pre
zentat raportul asupra modificărilor 
în statutul Uniunii centrale a co
operativelor de consum.

La discuțiile pe marginea acestui 
raport au luat cuvîntul Valentin 
Ciamîrtan, membru în conducerea 
Uniunii regionale București, loan 
Ariton, președintele Uniunii regio
nale Ploești, Gheorghe Mărieș, vi
cepreședinte al Uniunii regionale 
Oradea, loan Ianulic, președintele 
Uniunii regionale Timișoara, loan 
Lumovici, președintele Uniunii ra
ionale Sînmicolaul Mare, Ștefan 
Bîrsan, președintele Uniunii regio
nale București și Iosif Stoica, pre
ședintele Uniunii regionale Cluj.

Delegații au adoptat apoi în u- 
nanimitate rezoluția celui de al

Comportarea excelentă a atlețiâor noștri în cadrul 
concursului international de ia Budapesta

BUDAPESTA (prin telefon). — 
Luni seara s-a desfășurat în noc
turnă pe stadionul Csepel un con
curs de atletism la care aiu parti
cipat atleți din 7 țări. Dintre, re
zultatele obținute de atleții noștri, 
cele mai bune sînt următoarele:

Disc femei: Lia Manoliu ’ 43,57 m. 

II-lea Congres al cooperației de 
consum din R.P.R., care trasează 
sarcinile cooperației în domeniul 
muncii organizatorice, circulației 
mărfurilor, achizițiilor și contractă
rilor, producției bunurilor de larg 
consum ș.a.

Congresul a ales apoi, prin vot 
secret, pe președintele Comitetului 
executiv al Centrocoop-ului, pe 
membrii și membrii supleanți ai 
Consiliului general, pe președinte
le, membrii și membrii supleanți ai 
Comisiei de revizie.

In numele noului Consiliu al 
Centrocoop-ului, tov. C. Mateescu, 
președintele Comitetului executiv al 
Centrocoop-ului, a mulțumit dele
gațiilor la Congres pentru încrede
rea acordată.

Tov. C. Mateescu a dat apoi citi
re salutului adresat Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. de eel de al II-lea Congres 
■1 cooperației de consum.

Salutul a fost adoptat în unani
mitate de participanții la Congres, 
prilejuind o puternică manifestație 
de dragoste și atașament față, de 
partid și guvern.

Cu aceasta, lucrările celui de al 
II-lea Congres al cooperației de 
taisum au luat sfîrșit.

(Agerpres)

(locul 1); 100 m. bărbați: Ilarie
Măgdaș 10,6 sec. (locul 1; în serii 
a alergat 10,7 sec.); 400 m. femei: 
Florica Dumitru 58,7 sec. Record 
RJ>.R. egalat (locul 3); înălțime 
bărbați: Al. Merică 1,90 m. (locul 
2); 80 m. garduri: Ana Șerbain
11,7 sec. (locul 2).

Record republican 
la atletism 

în cinstea zilei 
de 23 August

Spectatorilor obișnuiți ai concursu-» 
rilor de atletism, fără îndoială că 
numele Lui Ahmet Suliman le este 
cunoscut. Deși la o vîrstă înaintată* 
reprezentantul asociației Construc
torul este prezent cu regularitate ia 
stantul fiecărei curse de fond. 
Dacă astăzi Ahmet Swliman nu mat 
este printre primii clasați, totuși

spectatorii și tinerii atleți află tn 
persoana lui un exemplu de dîrze- 
nie și seriozitate.

In cadrul unui ooncurs desfășu
rat sîmbătă pe Stadionul Tineretu
lui din Capitală, Ahmet Suliman a 
participat și el la tentativele de re
cord făcute de diverși atleți în pro
bele de mare fond. Fără îndoială 
că nimeni dintre cei care au fost 
prezenți în tribuna stadionului n-« 
bănuit nici o clipă măcar că ihmet 
Suliman via reuși pînă la urmă să 
doboare vreunul din recordurile re
publicane din aceste curse. Cu toatn < 
acestea, adunîridu-și toată energia 
și îndrumînd-o spre acest scop înalt* 
vechiul nostru atlet a reușit să în
cheie victorios alergarea contra timp 
pe două ore, obținînd 31 887 m. Re
zultatul acesta reprezintă un nou 
record al R.P.R. și întrece eu 904 m. 
performanța vechiului record ce-i a- 
parținea, din 1949, lui Angrtel L)u. 
mitru.

După stabilirea acestei performan
țe record, atletul Ahmct Suliman 
ne-a spus : „Sînt fericit că la cel 
4! de ani ai mei am putut stabili 
un record al R. P. Romine și închin 
această performanță zilei de 23 Au
gust".

NICOLAE D. NICOLAS 
corespondent

Ne-au reprezentat ca cinste 
la cea de a XlI-a ediție a J. M. U. V.

VALERIU NEAGU, interul stînga 
| al Selecționatei de fotbal a Tinere- 
I tului din R.P.R., a luptat cu energie 
j de-a lungul celor 90 de miniute. a- 
| iutînd mer°u apărarea. •

D. NICUȘOR, căpitanul echipei 
de fotbal, a fost, nu numai iniția
torul atacurilor, ci și un permanent 
conducător în teren al formației

ADALBERT ANDROVICI, sto
perul echipei de fotbal, a impre
sionat prin calmul și precizia cu 
care a intervenit în cele mai difi
cile situații.

PETRE ZIMBREȘTEANU a‘ o- 
cuipat locul II în cea mai grea din
tre probele atletice — decatlonul —, 
cucerind astfel medalia de argint

ION SORIN, după ce s-a clasat 
pe locul IV la săritura tn lungime, 
realizînd un record personal (7,25 
m.), a obținut medalia de bronz la 
triplu-salt cu 15,07 m.



Pr'mele constatări după Spartachiada satelor Sportivii din Comani
După trei luni de întreceri. Spar- . 

tachiada satelor a luat sfirșit. Nu
ri arul mare de com-menli prezenți ' 
la întrecerile ppintei etape dovedește 
că Spartachiada a găsit în riridu- 
rile tineretului din mediul sătesc 
ecoul scontat. In plus, ea a consti
tuit un bun prilej de analiză a 
muncii sportive de la sate, prilej 
cu ca-e au fost descoperite și în
lăturate o serie de lipsuri ce frînau 
dezvoltarea activității sportive. Ast
fel de lipsuri și greutăți au fost 
îndepărtate mai ales din sectorul 
socialist al agriculturii, unde, din 
cauza greșitei înțelegeri a unor ca
dre de conducere, sportul nu s-a 
dezvoltat încă pe măsur^ posibili
tăților existente.

Exemple de acest fel ne oferă ra
ioanele Rimnicu VÎIcea, Loviștea, 
Găești, Sighet și altele.

Iată și cîteva cifre care vorbesc 
de la sine despre larga participare 
a tineretului nostru la întrecerile 
Spartachiadei: 11.176 participanți
în regiunea Pitești, 12.077 în re
giunea Bîrlad, 11.446 în regiunea 
Tirpișoara, peste 8.000 în regiunea 
Baia Mare, etc.

Organizarea Spartachiadei sate
lor a fost, totodată, prilej de lărgire 
a bazei ‘materiale sportive la sate. 
Construirea de noi terenuri sporti
ve, procurarea de noi echipamente 
ți îmbogățirea numărului cadrelor 
tehnice de specialitate . cu noi ele
mente, sînt tot o caracteristică a 
acestei competiții, o latură pozitivă 
a ei. In multe locuri, tineretul de 
la sate a construit cu drag prin 
muncă obștească, noi baze sportive.

Astfel, în comuna Cornești, raio
nul Ploești, a fost amenajată, la 
propunerea instructorului obștesc 
C. Popescu, o nouă bază sportivă, 
cuprinzînd un teren de fotbal, unul 
de oină, groapă pentru sărituri și 
un teren de volei. Tot prin muncă 
obștească au fost construite în ra
ionul Filimon Sîrbu, regiunea Ga
lați, mai multe terenuri de sport. 
In satele regiunilor Timișoara, Baia 
Mare, Suceava, Bîrlad, Cluj tere
nurile de sport de la sate, ame
najate cu acest prilej, pot fi numă
rate cu zecile. ,

Pregătind tineretul pentru între
cerile Spartachiadei, instructorii 
obștești au obținut realizări și în 
domeniul muncii G.M.A. Cu pri
lejul concursurilor p.entru Sparta
chiada, mulți tineri și-au trecut 
no-mele complexului. Astfel, la 
G VC. Nisipeni, regiunea Baia 
Mare, din 100 de participanți la 
concursurile Spartachiadei, 43 și-au 
trecut normele G.M.A. la atletism 
si gimnastică. Același lucru s-a pe- 

la G.A.S. Zorii ni si G.A.S.
G’’idigeni, regiunea Bîrlad.

Succese deosebite au fost înregis
trate și din punct de vedere al 
popularizării ți răspindirii discipli
nelor sportive care au fost incluse 
în programul Spartachiadei. Față 
de anul trecut, numărul celor ce 
s-au întrecut la atletism, gimnas
tică și trîntă a fost dublu, iar în 

unele ra.oane, chiar inpm. In 
raionul R. Vlicea, de pildă, la 
Spartachiada din acest ap au par
ticipat ia atletism 619 concurenți, 
față de 276 citi au participat anul 
trecut. La trîntă în același raion, 
în anul 1953 s-au întrecut 26 de 
tineri, iar anul acesta 151. In ra
ionul Loviștea, numărul total al 
participanților la Spartachiada din 
1953 a fost de circa 500, în vreme 
ce la Spartachiada din acest an, 
el a crescut la peste 800.

Dintre toate sporturile, atletismul 
este acela caie a atras cei mai 
mulți participanți. In regiunea Iași, 
la prima etapă au participat 2388 
de băieți ș; 734 fete, în regiunea 
Suceava, 3293 băieți și 1166 fete, 
iar în regiunea Baia Mare numai 

Tinere țărance din Recaș (regiunea Timișoara) executind o pira
midă.

I

la atletism s-au întrecut 75 la sută 
din numărul total al participanților. 
In aceeași regiune, 32 la sută din
tre concurenți reprezintă elementul 
feminin.

Succesele obținute însă în Spar
tachiada satelor puteau fi, indis
cutabil, mai mari dacă toți cei ce 
aveau sarcini precise și răspundeau 
de acest lucru și-ar fi făcut dato
ria. După cum se știe, sarcina or
ganizării acestei competiții a re
venit asociației Recolta, cu spriji
nul organelor de specialitate din 
Comitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de Mi
niștri, din Comitetul Central al sin
dicatului muncitorilor agricoli, din 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii și al Organizațiilor U.T.M. și 
a! sfaturilor populare. In unele re
giuni, cei ce răspundeau de reușita 
Spartachiadei satelor au muncit în 
acest scop. Merită a fi evidențiate 
comitetele C.F.S. din regiunea Iași, 
care s-au preocupat îndeaproape de 
desfășurarea concursurilor respecti
ve, tov. Constar.tinescu și Beldi- 
man, președinți ai comitetelor 
C.F.S. raionul Vîlcea și respectiv 
Loviștea. Au fost însă comitete 
C.F.S., și ceea ce este mai grav, e 

că acestea au fost regionale, ca, 
de pildă, comitetul regional Pitești, 
care au considerat Spartachiada 
satelor drept „o treabă a asociației 
Recolta" și au lăsat totul în sar
cina puținelor cadre ale acesteia.

Unele sfaturi populare și or
ganizații U.T.M. sătești nu și-au 
făcut datoria. Tov. Drăghici, secre
tarul comitetului raional U.T.M. 
Horezu, nu a acordat nici o impor
tanță mobilizării tineretului la în
treceri. Cazuri asemănătoare s-au 
petrecut în comunele raionului Bu
zău, unde organizațiile U.T.M. nu 
s-au interesat deloc de această sar
cină. Atunci cînd au fost chemați 
să sprijine concursurile în cadrul 
cărora se întreceau tineri din pa
tru comune, secretarul organizației

U.T.M. din comuna Avrig, raionul 
Sibiu, ca și responsabilul cu munca 
sportivă al aceleiași organizații a'u 
răspuns ca „e zi de sărbătoare și 
de odihnă".

Piedici serioase au fost puse ti
neretului și de către președinții 
unor G.A.S. și ai unor G.A.C., ca 
și de președinții comitetelor de în
treprinderi. Tov. Ioana Stoica, pre- 
ședin’a comitetului d - î-iren' «..«re 
G.A.S. Stolnic, raionul Costești, ca 
și tov. Dinu Ioan de la Păltinoasa, 
raionul Darabani, au oprit tinerii să 
participe Ia întreceri ..pentru a nu 
se obosi și a nu-și mai putea face 
datoria în producție"

Dezinteresul manifestat de unele 
organe și de unii activiști sportivi 
în problema Spartachiadei nu a 
rămas fără urmări. In urma aces
tui Japt, în raionul Horezu întrece
rile ultimei etape nu s-au putut ține 
decît după o săptămînă de la data 
expirării termenului fixat.

Cu toate aceste lipsuri, Sparta
chiada satelor poate fi considerată 
o nouă importantă și reușită ac
țiune, pe drumul popularizării și al 
răspindirii sportului în rîndurile ti
neretului sătesc al patriei noastre.

Țn satul nostru s-au schimbat 
W-L multe"...

Nu e om în Comani care să nu-ți 
vorbească despre viața nouă, din 
zi în z' mai frumoasă, care își 
face loc în satul de pe malul Ol
tului. Și, dacă ai vreme să-i as
culți pe toți, vei afla și despre 
munca rodn'că a întovărășiților 
din sat. și despre recoltele bogate, 
și despre viile care dau strugur1 
mai frumoși ca niciodată. Cu
vintele de laudă nu -lipsesc nici 
cînd e vorba de act’vitatea sporti
vă din comună: tinerii, ba chiar 
și vîrstnicii. se întrec în a arăta 
ultimele victorii ale echipei lor de 
fotbal, precum și cele dm întrece
rile de volei sau Ia concursurile de 
înot de pe Olt. Și auzind toate 
acestea, nu vei sta mult pe g-îndur: 
și te vei hotărî să cunoști activita
tea sportivă d:n Comani, raionul 
Drăgănești...

...Cîmpia plină de gropi, bălți și 
iarbă, altădată „raiul" gîștelor din 
sat, este astăzi un teren sportiv 
care constituie o adevărată mîndrie 
a comunei. Lucrul acesta nu s-a fă
cut cit ai bate din palme; au mun
cit tinerii, au muncit vîrstnicii, a 
muncit întreaga comună. Poate că 
de aceea le e drag tuturor să vină 
la orice întrecere sportivă. Nu mai 
rămîne un om în sat cînd e vorba 
ca echipa locală de fotbal sau de 
voie' să primească vizita unei for
mații din raion. M:c și mare au a- 
plaudat cu însuflețire numeroasele 
victorii repurtate de echipa de fot
bal a satului” asupra fotbaliștilor

ACTIVITATEA G. M. A,
— Moî purtăîOTi d® Lisîgnă —

In cinstea zilei de 23 August, 
mulți dintre tinerii constructori de 
pe șantierele din orașul Vulcan, re
giunea Hunedoara, membri ai co
lectivului sportiv Constructorul din 
localitate și-au luat, angajamentul 
ca, paralel cu realizările și succe
sele în producție, să devină purtă
tori ai insignei G 54.A. Astfel, un 

| număr de 49 de tineri și tinere au 
- cucerit insigna G.M.A. gr. I. Din

tre aceștia 16 au obținut califica
tivul excelent. Lin însemnat aport 
in pregătirea și mobilizarea tineri
lor și tinerelor la trecerea norme
lor G.M.A. l-a dat tovarășul Du
mitru Teșileanu, instructorul spor
tiv al acestui colectiv. Rezultate 
deosebit de frumoase au mai ob
ținut în această direcție și membrii 
colectivului sportiv Constructorul 
din Petroșani. Astăzi, aproape 60 
de tineri din acest colectiv au de
venit purtători a; insignei G.M.A. 
gr. I. Merită a fi evidențiată act’
vitatea desfășurată în această di
recție de tovarășa profesoară Maria 
Văcaru. președinta comisiei raio

I de la G.A.S. Drăgănești, sau di-1
1 satele Mărunței, Farcașc.le, Bălă-
i nești, Izvoare. Viișoara și allele.

Iar dacă echipele de fotbal, volei și 
oină ale colectivului Rece.'ta ..Ol
tul" din Comani au obțmut r.u- 

•meroase succese, aceasta se da'.o- 
rește unor condiții din «ele mai 
bune pentru practicarea sporiuim 
în sat. create cu ajutorM căminu
lui cultural, al organizației U.T.M. 
și al direcției școlii dm comună. E 
suficient să arătăm că magazia co
lectivului nu duce lipsă rici de 
treninguri, nici de șorturi, nici de 
plase și mingi dc voie; nici de 
ghete de fotbal

In comuna Comani se pare că 
sportul a încenut să devină o tra
diție. Visul tuturor „puștilor" din 
sat este acela de a ști să se „bată" 
ca „Nea Oniță" — boxerul Ion 
Popa care își are aici obîrșia Și 
tot de aici s-au ridicat o seamă de 
sportivi de valoare care activează 
în diferite colective din țară.

Și, după ce ai cunoscut toate 
aspectele activității sportive din 
satul de pe malul Oltului, după ce 
vei fi trăit cîtva timp în mijlocul 
vieții tumultuoase, plină de preocu
pări și bucurii noi, vei da desigur 
dreptate țăranului care te-a întîm- 
pinat la irirarc-a în comună și care 
te-a înștiințat din capul locului; 
„In satul nostru s-au schimbat 
multe"...

GABRIEL BRATU 
corespondent

nale de control G.M.A., care s-a 
străduit în ultima vreme să .angre
neze în concursurile G.M.A. cît mai 
mulți tineri și tinere din colecti
vele sportive de pe Valea .Jiului.

AL. NEGUȚ

Colectivul sportiv Flamura roșie 
comerț-alimentar din Capitală a 
organ:zaț în ultima vreme o serie 
de concursuri speciale pentru tre
cerea normelor G.M.A. D;n acest 
colectiv sportiv, secția de gim
nastică s-a evidențiat în mod deo
sebit reușind să mobilizeze la an
trenamente și întreceri toți tinerii 
și tinerele ce practică acest sport. 
Astăzi, un număr de 25 de gim- 
naști sînt purtători ai insignei 
G.M.A. gr. II. Merită a fi eviden
țiată munca harnică depusă în a- 
ceastă direcție de tînărul Gh. Du- 
pleac. responsabilul G.M.A. din 
secția de gimnastică a acestui co
lectiv.

KAUFMAN IOȘCA 
corespondent

întrecerile din cadrul Sparta
chiadei sindicale se află în plină 
desfășurare. Zeci de mii de tineri 
din toate colțurile țării sînt angre
nați în concursurile programate de 
această populară competiție de 
mase, care a trezit un deosebit in
teres în rîndurile oamenilor muncii.

Recent, în cadrul întrecerilor de 
atletism ale Spartachiadei sindicale 
s-au desfășurat concursurile etapei 
a treia, la care au participat echi
pele regionale de atletism ale aso
ciațiilor sportive. Aceste concursuri, 
desfășurate în centrele de regiune, 
aveau darul de a contribui în lar
gă măsură la înviorarea activității 
atletice. Au fost multe consilii spor
tive regionale ale asociațiilor care 
au înțeles pe deplin importanța 
acestor concursuri și au depus 
toate eforturile pentru a forma e- 
chipe regionale din elementele cele 
mai talentate. Aceasta în ceea ce 
privește consiliile sportive regiona
le ale asociațiilor. La rîndul lor, 
consiliile sindicale regionale și co
mitetele regionale C F.S. s-au stră
duit să organizeze întrec.rile cit 
mai bine și prin aceasta să ofere 
elementelor tinere un bun prilej de 
afirmare.

Din noi’nul de corespondențe 
care ne vin zilnic la redacție vom 
desprinde două, în care se vor
bește d spre felul cum s-au des
fășurat întrece, ii? de at'elism din 
etapa a treia a Spartachiadei sin
dicale.
PRIMA SCRISOARE: UN EXEMPLU 

POZITIV...
Scrisoarea a venit din Timișoara, 

oraș cu o veche tradiție în atle-

Două concursuri, două atitudini...
Pe marginea întrecerilor atletice din catiiu» Spariach.adei sindicale

tism. Aci, în orașul de pe malurile 
Begăi, cei mai buni atleți din co
lectivele sportive ale regiunii Ti
mișoara s-au întîlnit la sfîrșitul 
săptămînii trecute intr-un frumos 
concurs, care s-a încheiat cu re
zultate bune.

Printre concurenții prezenți la 
startul probelor a fost și tînăra 
muncitoare Aranca Lipoczi de la 
fabrica Bănățeanca. Deși ea mai 
participase la concursuri atletice, 
tetușî rezultatele ei sportive nu se 
ridicau la nivelul celor pe care le 
obținea în producție. Acolo, la fa
brica Bănățeanca, în secția de a- 
justare, utemista Aranca lipoczi 
își depășește regu'at norma, fiind 
fruntașă a întrecerii socialiste.

Așadar, iat-o pe muncitoarea 
Aranca Lipoczi la startul probei 
de 200 in. plat. Cînd a terminat 
cursa, pe care, de altfel, a și cîș- 
t-get-o, cronometrele ru arătat tim
pul de 23.2 secunde 1 Nu trebuie 
să. fii un specialist în atletism ca 
să poți aprec’a ușor că acest re
zultat es:_> deosebit de bun pentru 
un începător. Este su'.eicnt să a- 
mințim că în urmă cu cițiva ar.i 
un asemenea rezultat iți asigura, 
fără doar și poate, un Ioc fruntaș 
în cainpionate'e țării.

Alături de Aranca Lipoczi, la a- 
ceste întreceri s-au remarcat o se
rie întreagă de tineri și tinere, 
care au arătat mari calități pentru 
atletism. Și, ca și Aranca Lipoczi, 
cea mai mare parte dintre ei și-au 
luat angajamente să se pregă
tească serios pentru ca rezultatele 

lor să fie din ce în ce mai bune.
Iată, deci, cum întrecerile Spar

tachiadei sindicale scot la iveală 
talente sportive din rîndurile oa
menilor muncii.

A DOUA SCRISOARE: UN EXEM
PLU NEGATIV

Rolul și importanța întrecerilor 
din cadrul Spartachiadei sindicale 
au fost înțelese pe deplin de cea 
mai rnare parte a consiliilor spor
tive regionale ale asociațiilor, de 
consiliile sindicale regionale, pre
cum și de conducerile colectivelor 
sportive. Din păcate, mai sînt însă 
unele regiuni unde Spartachiada 
sindicală nu a constituit o preocu
pare pentru nimeni. Acest lucru 
reiese clar și din scrisoarea tri
misă de corespondenții noștri A. 
Scher.knvan și Gr. Birsc.n din Ga
lați.

Cei doi corespondenți ai ziaru'ui 
nostru ne relatează pe scurt felul 
în care s-a desfășurat cea de a 
treia c.apă a Spartachiadei sindi
cale la atletism în regiunea Galați, 
întrec.rile au avut loc la Brăila, 
pe stadionul „Vasilc Roaită" și or
ganizarea concursului a lăsat mult 
de dorit. Ast'el, deși concursul în
cepuse și o bună parte din probe 
erau în plină desfășurare, totuși, 
juriul nu fusese încă alcătuit. A- 
bia la jumătatea întrecerilor a pu
tut fi alcătuit la repezeală un ju
riu, care să asigure desfășurarea 
întrecerilor. Cea mai mare parte 
de vină în această privință îi re

vine comitetului raional C.F.S. 
Brăila, care nu s-a ocupat deloc 
de acest concurs.

Organizarea unui concurs de 
atletism cu caracter regional 
este un capitol in care se pot co
mite unele greșeli fără ca ele să 
influențeze prea mult buna desfă
șurare a întrecerilor. Ceea ce este 
însă mai grav, așa după cum r.e 
semnalează corespondenții noștri, 
este faptul că la acest concurs au 
participat un număr foarte mic de 
concurenți. Or, important era ca 
la o asemenea întrecere sportivă 
să participe cei mai buni atleți și 
cele mai bune atlete din cadrul 
colectivelor sportive sindicale din 
regiunea Galați. Dar colectivele 
sportive nu au înțeles acest lucru 
și nici consiliile sportive regionale 
ale asociațiilor nu au făcut nimic 
peniru a le îndruma să asigure 
partic'psrea tineri'or care s-au re
marcat în primele faze ale întrece
rilor de atletism.

Astfel, colectivul sportiv Progre
sul Brăila a trimis la concurs ele
mente neselecționate, adunate la 
repezeală, fiirdcă, pr-'-"'i' acest 
colectiv sportiv nu își organi
zase prima etapă a Spartachiadei 
sindicale. Așa se explică de ce re
prezentanții trimiși de acest colec
tiv sportiv au obținut rezultate 
slabe. Și, în general, colectivele 
sportive Metalul, Flamura roșie și 
Știința, toate din Brăila, nu s-au 
preocupat să fie reprezentate la a

cest concurs de atleți bine pregătiți 
și capabili să realizeze rezultate 
bune. In sfîrșit, coresponden
ții noștri ne semnalează că de la 
Tulcea nu a venit la concurs nici 
un participant.

Concluzia nu poate fi decît una 
singură: în regiunea Galați există 
o slabă preocupare pentru sportul 
de mase. Faptul este deosebit de 
grav și atît consilii'e sportive re
gionale ale asociațiilor, cît și, mai 
ales, comitetul regional C.F.S. tre
buie să tragă învățăminte pre
țioase din acest lucru. Este bine 
ca acti.iștii acestor foruri să 
înțeleagă, odată pentru totdeauna, 
■că diferitele competiții de mase nu 
sînt organizate numai pentru a li 
se da lor o sarcină în plus. Ei tre
buie să înțeleagă că o competiție- 
de mase, și deci și Spartachiada 
sindicală, este o competiție a ma
selor de oameni ai muncii, care pe 
bună dreptate, își manifestă și ei 
dezinteresul văzînd atîta linsă de 
preocupare chiar la activiștii rpor- 
tivi.

*
Revenind ia Spcrrachiada sindi

cală,- trei u'e eă spun m că, din fe- 
r'c're, exem-e ca acelea de la 
Gal: ți sînt mai ptfln? și că în 
general, c a de a fre’a .etapă la 
atletism a acestei con prilrii s a 
desfășurat în bune condiț uni. pri
lejuind afirmarea mu’tor el. r Me 
talentate. Nu mai rămîne acum de
cît ca din partea consiliilor cen
trale ale asociațiilor să existe o 
preocupare pentru pregătirea aces
tor elemente- în vederea introdu
cerii lor în lotul reprezentativ al 
asociației. Aceasta este prima sar
cină și ea revine în totul consi
liilor centrale ale asociațiilor.



Cinci ani de activitate a C. C. F. S.

materiale și echipament

La 9 august s-au împlinit 5 ani de activitate a Comitetului pen-' 
tru Cultură Fizică și Sport din țara noastră, înființat în urma 
Hotărîrii Biroului Politic al C.C. a! P.M.R. asupra problemei 

stimulării și dezvoltării continue a culturii fizice și sportului.
In acest timp mișcarea sportivă a fost reorganizată pe baie noi. 

Sutele de mii de tineri din țară au fost încadrați în asociații și co
lective sportive în raport cu ramurile de producție. A crescut neîncetat 
numărul celor care practică cultura fizică și sportul, s-a dat o atenție 
deosebită ridicării măiestriei sportivilor noștri, creșterii și îmbunătățirii 
rețelei de construcții noi sportive, instalații, 
pentru sport.

In prezen^ în țara noastră funcționează 12 asociații sportive care 
cuprind peste 10.000 de colective cu 35.000 de secții pe ramuri de sport. 
Pentru sportivii de la sate a fost înființată asociația sportivă „Re
colta" care acordă un sprijin neprecupețit la dezvoltarea culturii fizice 
și sportului în med ul sătesc. Tineretul nostru de la sate care cu ani 
în urmă nici nu auzise de sport, practică astăzi diferite ramuri 
sportive. Despre Acest lucru ne vorbesc cei 200.000 de participanți la 
„Cupa Satelor" flln 1951, cei 250.000 de participanți la campionatele 
sătești din 1952 și cei peste 262.000 de participanți la „Spartacjiiada 
satelor" din 1953.

Numărul tinerilor din țara noastră care practică sportul în mod 
organizat a atins astăzi cifra de aproape un milion dintre care un 
sfert sînt femei.

Crește neîncetat numărul tinerilor antrenați în practicarea spor- 
tur lor cu ajutorul competițiilor sportive de masă. Introducerea Com
plexului sportiv 
patriei ndastre. 
tori ai insignei 
de 
de

G.M.A. a. fost întîmpinat cu mare bucurie de tineretul 
Astăzi mii de tineri de la orașe și sate sînt purtă- 
G.M.A. gradul I și II. La crosurile în

Noiembrie au participat numai în anul1 Ma i și 7 
tineri, iar în anul 1953 aproape 1.<100.000 de tineri și 
In ultimii 5 ani datorită sprijinului dat mișcării de 

sport de către partid și guvern în întreaga țară s-au rid'oat noi 
minunate baze sportive. La București, a fost construit parcul cul

tural sportiv ,,23 August" și stadionul ,.23 August" cu o capacitate 
de aproape 100.000 de locuri. Acest stadion este unul din cele m>ai 
mari din Europa. întrecînd prin construcția sa multe stadioane din 
țările cap'ta’iste. Tot la București s-au ridicat sala de sporturi 
Floreasoa, cea mai frumoasă din țară, parcul sportiv ,,Dinamo" cu 
terenuri de fotbal, rugbi, tenis, baschet, volei, un velodrom, poligon 
de tir. sală de gimnastică, precum și bazinul acoperit de natație 
de la Floreasoa.

In numeroase orașe din țară s-au înălțat stadioane, terenuri de 
sport și alte instalații sportive, cum sînt sala de gimnastică a uzine
lor „Ianoș Herbak" din Cluj, 
tive la Piatra Neamț, Arad, 
In prezent, numărul

In ultimii . ani a 
vilor d n R.P.R. Țara 
care au întrunit pe 
Jocurile mondiale universitare 
de tenis de masă (1953), întîlnirile sportive prietenești din cadrul 
Festivalului (1953). tradiționalele campionate internaționale de atle. 
tism, precum și nenumăratele întîlniri internaționale de fotbal, atle
tism, gimnastică, haltere, natație, rugbi. Asemenea manifestații au 
constituit un m'nunat prilej de strîngere a legăturilor de prietenie 
cu snortivi din diferite țări, de apropiere între popoare.

Condi(i:1e de pregătire de care se bucură sport'vii noștri au per
mis ca în ultimii ani performanțele înregistrate de ei să atingă 
o valoare europeană și mondială. Aceste rezultate au fost posibile 
datorită aplicării experienței sportului sovietic, care a dat un sprijin ne
precupețit la ridicarea măiestriei sportivilor din R.P.R. Dacă în anul 1945 
au fost stabilite numai 24 de noi recorduri, în ultimii doi ani eu fost 
corectate peste 1.000 de recorduri republicane. Astăzi, sportivii d n 
țara noastră se bucură de un frumos prestigiu internațional în cercu
rile sportive mondiale. Maestra emerită a sportului Angelica Rozeanu 
a cucerit pentru a 5-a oară consecutiv titlul de campioană a lumii 
la ten s de masă, maestrul emerit al sportului Iosif Sîrbu a cîștigat 
meda’ia de aur la întrecerile de tir din cadrul Jocurilor -Olimpice din 
anul 1952 Il:e Sa vel. Ion Opriș, lolanda Balaș, Ion Soeter sînt nume 
care datorită performanțelor lor sînt cunoscute în întreaga lume.

Recent, cu ocazia celei de a Xlî-a ediții a Jocurilor Mondiale Uni- 
verstiare de la Budapesta, sportivii romîni s-au comportat remarcabil, 
cîștigînd 21 de medalii de aur, 24 de argint și 60 medalii de bronz. 
Boxerul Mircea 
venit campioni 
din R.P.R. a 
tineret a R.P. 
universitară la

Succesele însemnate obținute 
mase trebuie să fie consolidate 
tot mai sus valoarea sportului din țara noastră.

Și 
?i

bazelor 
crescut 
noastră 

cei mai

Dobrescu, atleții H. Răcfscu și lolanda Balaș, au de. 
mondiali universitari, iar echipa de fotbal a tineretului 
reușit excelenta performantă de a 
Ungare, cucerind 
fotbal.

Flamura roșie a cîșt*gat
„Cupa 23 August”, la gimnastică

Sirii bată seara, în organizarea co
lectivului sportiv Textila-Confecții 
din cadrul asociației Voința, s-a 
desfășurat pe terenul Știința din 
Bd. 6 Martie un concurs de gim
nastică dotat cu „Cupa 23 August". 
La acest concurs, care a cuprins 
numai exerciții liber alese, au par
ticipat gimnaști și gimnaste din 
asociațiile Flamura roșie. Locomo
tiva și Voința.

După ce președintele colectivului 
sportiv Textil-Confecții. tov Aurel 
Ciorbă a rostit o scurtă cuvîn- 
tare, în care a arătat însemnătatea 
zilei de 23 August, o echifă de 
sportivi și sportive din asociația 
Voința a făcut o demonstrație de 
gimnastică G M A gr. II A ur
mat apoi concursul de gimnastică, 

cinstea zilelor
1952, 1.200.000 
tinere.
cultură fizică 

stadionul din Constanta, terenuri spor- 
Craiova, Topl’ța și în alte localități, 

sportive întrece cifra de 6.000. ,
mult prestigiul international el sporti- 
a găzduit competiții de mare amploare 
buni sportivi din lume ca de pildă : 
de iarnă (1951), campionatele mondiale

astfel titlul

pe drumul 
și de acum

învinge echipa de 
de campioană mondială

dezvoltării sportului de 
înainte pentru a ridica

(Agerpres)

urmărit cu mult interes de numero
sul public prezent. S-au înregis
trat următoarele rezultate:

Băieți: 1. N. Petroiu (FI. roșie) 
47.10 p.; 2. Marin- Marin (Loco
motiva) 44.20 p.; 3. Cezar Parfenie 
(Voința) 44.05 p.

Fete: 1. Cleopatra Irimescu (Vo
ința) 40.20 p.; 2. Lucreția Popa (FI 
roșie) 39.70 p.; 3. Eugenia Stămescu 
(FI. roșie) 38.50 p.

Clasament pe asociații: 1. Fla
mura roșie: 2. Locomotiva: 3. Vo
ința

Concursul a fost încheiat cu o 
serie de piramide și cu festivitatea 
decernării premiilor

1 KAUFMAN 
corespondent

In ziua deschiderii celei de a XII-a ediții a locurilor Mondiale Universitare, ca și in celelalte zile 
de întreceri, tribunele stadionului Popular și ale tuturor terenurilor care au găzduit minunatele între
ceri studențești au fost pline pînă la refuz. In clișeul nostru: defi lează delegația studenților sportivi 
din R.P.R. Spectatorii îi aplaudă călduros pe acei care aveau să cucerească numeroase ’ medalii în 
cele 8 zile de întreceri.

De ce nu poate activa 
cercul aeromodelist...
Școala profesională Nr. 1 Me-tal 

și Energie Electrică din Cluj are 
un cerc de aeromodelism, care, deși 
nu se bucură nici acum de spriji
nul direcțiunii școlii, desfășura to
tuși o fructuoasă activitate. Ba ceva 
mai mult aeromodeliștii din acest 
cerc au fost declarați cei mai buni 
pe țară din cadrul Rezervelor 
de muncă pe anul 1953.

Se părea însă că în acest an lu
crurile se vor schimba în bine și 
că direcțiunea școlii și-a modificat 
atitudinea. Cercul de aeromodele 
a primit chiar o sală în care tinerii 
aeromodeliști să-și poată desfă
șura în voie activitatea. Iată însă 
că în luna trecută această încăpere, 
a fost transformată în magazie 
pentru paturile și saltelele dormi
toarelor elevilor din internat. A- 
ceastă „soluție" rapidă a fost gă
sită de intendentul școlii, D. Bodea, 
cu asentimentul tovarășului Ștefan 
Eros, directorul școlii. Astfel acti
vitatea aeromodeliștiloi a fost „tri
misă la odihnă", odată cu transfor
marea atelierului lor in magazie. 
Dm această cauză, tineri construc
tori de aeromodele de la școala mai 
sus amintită, nu au putut participa 
la concursul orășenesc de aeromo
dele, desfășurat la Cluj in cursul 
lunii trecute.

In-tervenindu-se la școala respec
tivă, s-a „obținut", după lungi in
sistențe, promisiunea că sala va fi 
pusă la dispoziția aeromodeliștilor 
în maximum o săptămînă de zile. 
Au trecut însă de atunci mai multe 
săptămîni și atelierul cercului de 
aeromodelism are tot aceeași între
buințare. Cu toate că atitudinea ne- 
justă manifestată de directorul a- 
cestei școli a fost criticată și într-un 
articol apărut în ziarul local, „Fă
clia", totuși nu . s-a luat nici o mă
sură pentru îmbunătățirea acestei 
situații. Mai.mult, încă, tovarășul 
D. Bodea, citind articolul publicat 
de ziarul clujean, s-a exprimat față 
de un aeromodelist cam in felul ur
mător : „Tare ași vrea să stau și 
eu de vorbă cu acest Buiu". (N. R. 
autorul articolului publicat în „Fă
clia").

Cum tovarășul D Bodea este 
cunoscut în tot orașul ca un om 
„blînd", socotesc că. dacă dorința 
i-ar fi îndeplinită, apoi această în
trevedere nu ar avea un caracter 
tocmai pașnic. Aeromodeliștii din 
Cluj doresc însă din toată inima 
ca înainte de această „întîlnire", 
tovarășii D. Bodea și Eras să fie 
„popularizați" de ziarul „Sportul 
popular’’ considerînd că în felul 
acesta își vor schimba atitudinea 
față de activitatea aeromodelistică 
din școala Nr. 1 Metal și Energie 
Electrică din Cluj.

RADU PLEN1CEANU 
corespondent

IN TABĂRA INTERNAȚIONAL 
STUDENȚEASCĂ DE LA BUDAPESTA

jQ udapesta a fost în prima săp- 
tâmînă din august orașul către 

care s-a îndreptat atenția unor mari 
mase de tineret de pretutindeni, 
așa cum, cu un an în urmă, Bucu- 
reștiul devenise capitala tineretului 
lumii, ca și Berlinul sau Praga cu 
alți ani mai înainte.

Și era și firesc să fie așa, deoa
rece la Budapesta, tineretul studios 
din numeroase țări și-a trimis pe 
cei mai buni reprezentanți sportivi 
care s-au întrecut în aprige dispute, 
ridicînd prestigiul Jocurilor Mon
diale Universitare de Vară la cel 
mai inalt grad.

Dar, printre sutele de mii de 
spectatori pe care i-au reunit dife
ritele baze sportive din Budapesta, 
au fost cîțiva pe care concurenții 
îi simțeau mai aproape, deși a- 
ceștia se pierdeau în mulțimea celor 
aflați în tribune. Este lesne de în
țeles de ce, dacă vom arăta că acei 
cîțiva spectatori dragi tuturor par- 
ticipanților la Jocuri reprezentau 
sute de mii și milioane de tineri stu- 
denți dornici de a-și cunoaște cole
gii din alte țări si pe care U.I.S. 
i-a invitat să participe la tabăra 
internațională studențească orga
nizată cu prilejul J.M.U.V. In a- 
ceastă tabără au fost studenți 
din Anglia, Finlanda, Franța, Da
nemarca, Austria, Italia, Progra
mul lor era cit se poate de variat. 
Așa, bună oară participant^ la ta
bără au vizitat lacul Balaton, unde 
se află la odihnă oameni a> mun- 
cij din R. P. Ungară, e localitatea 
Sztălinvăros. Muzeul național din 
Buoapesla

Despre toate aceste deplasări, ca 
și despre întîlnirile dintre tăbărași 
și . diferitele delegații de tineret, 
ne-a vorbit cu mult entuziasm 
Flajdu lozsef, conducătorul taberei. 
El ne-a recomandat și pe cîțiva 
dintre membrii actualei tabere in
ternaționale. Am pit'uf cunoaște 
astfel pe John Corselles. secretarul 
general al consili i' 'i educativ d n 
Anglia, pe Ludmila Karpinski, din 
Liga democrattea i studenților fin 
landezi. care ir’eplinește aci și 
funcția de corespondent la I V.U.V. 
pentru presa din Finlanda, pe se

0 metodă eficace pentru îmbunătățirea muncii sportive
întrecere#’ -între colective. și 

cercuri sportive const tuie o minu- 
n>ată metodă peniru stimularea ac
tivității sportive, pentru obținerea 
de noi succese. Ea a fost aplicată 
într-o serie întreagă de asociații 
sportive și rezultatele înregistrate 
6-au doved’t a fi foarte bune, a- 
tunci cînd ele au fost urmărite și 
cînd regnlame.itul întrecerii a fost 
întocmit pe baze reale.

Nu de mult, colect vul sportiv 
Recolta G.A.S. djn comuna Reeaș, 
raionul Timișoara, a Chemat la în* 
trecere colectivele sportive ale aso
ciației Recolta dn întreaga ța~i.

Printre punctele acestei întrecer 
se nymără: încadrarea unui număr 
cît mai mare de membri în colecti
vul sport v și ținerea la zi a coti
zațiilor, activitatea rodnică în ’oate 
secțiile pe namură de sport, real’ 
zarea unul număr <-Tt mai ma»-p 
purtători ai insignei G.M.A. și 

cretarul general al Uniunii națio
nale a studenților- francezi, Aioei't 
Rott-.er, ca și pe conducătorul de
legației de studenți austrieci din 
Uniunea tineretului aer,& calic din 
Austria, Walter Hnat.

Toți acești tineri vădesc un in
teres deosebit taț.i da viața stu
denților din celelalte țări, sînt dor
nici să cunoască preocupările ti
neretului din R. P. Ungară reali
zările pe tărîm cultural și sportiv 
ate celor care găzduiesc ediția a 
XII-a a celei mai mari competiții po
lisportive de tineret. Ei au făcut 
cunoștință și cu tinerelul muncitor 
dm R. P. Ungară, cu acei tineri 
care, ca și ei, îndrăgesc pacea, ca 
bunul cel mai de preț al omenirii 
întregi. Tezaurul bogat a! artei 
populare maghiare, ca și cucei irile 
oamenilor muncii din R.P.U. în 
drumul lor spre socialism au reți
nut atenția studenților aflați în 
tabăra internațională de la Buda
pesta.

Dar, în afara acestor preocupări, 
participanți! la tabără nu au ne
glijat sportul. Nu ne referim la 
prezența lor în tribune, ci la acti
vitatea proprie, fiindcă mesele de 
șah erau mult timp ocupate de 
pasionații acestui sport, ca să nu 
mai- vorbim despre indîrjitele lupte 
din jurul mesei de reni< Iar, dacă 
treceai pc la tabără în primele ore 
ale dimineții îi puteai urmări pe tă
bărași executîndu-și programul de 
înviorare cu multă seriozitate și 
plăcere. Atunci cînd soarele era 
mai arzător, bazinul de înot îi pri
mea pe studenți, ca c deseori 
transformau plăcutele minute petre
cute în apă în adevărare concursuri. 
Și dacă rezultatele acestora nu fi
gurează pe nici o tabelă ie recor
duri, nu înseamnă că dispute's au 
fost mai puțin dîrze de cît cele ale 
unei competiții oficiale.

Și, astfel, studenții din tabăra 
internațională de tineret de la Bu
dapesta au petrecut aci zile rumi
nate, cunoscînd felurite aspecte din 
viața tineretului și poporului ma
ghiar și întărind legăturile de prie
tenie cu studenții din toate colțu
rile lumii. '

(De la trinvsul nostru)

F.G.M A., clasificarea cît n<ai mul
tor sportivi, angrenarea într-o mtai 
mare’ măsură a femeilor în sport, 
obținerea unor performanțe din ce. 
în ce ma' bune la difertele disci
pline sportive, angrenarea unu; cît 
mai mare număr de membr; al co
lectivului sportiv pentru a deveni 
fruntaș în muncile agricole, ame
najarea de terenuri pentru flecare 
secție și crearea conditionilor ma
teriale î;t vederea bunei desfășurări 
a activităț i sportive

Colectivul sportiv Voința din Re
ghin a inițial în anul acesta o în
trecere între -oare ce"'\ir le sale 
spcr’iv? Rezulta’elc vor f entra- 
lizate după fieca,'e tr’me«îru. ar 
cercul care va avm cele măi fru
moase realiză-r- ■"* -j--- Panelul 
de cerc tr ,m' a-

sforile popi i **'
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Probele de obstacole vor oferi cele mai interesante întreceri din ca
drul concursului internațional de la Ploești, la care vor participa cei

• mai buni călăreți din U.R.S.S., R.PU. și R.P R.

Lipsă de activitate in sporturile mecanice

Să ridicăm necontenit nivelul tehnic ai călăreților noștri (H)

Fiecare competiție de motoci- 
clism, indiferent că are loc în Ca
pitală, la Orașul Stalin, Tg. Mureș, 
Timișoara, Iași sau Buzău, prin 
dinamismul ei ca și prin duelurile 
pasionante pe care le prilejuiește 
atrage pe trasee mii și mii de spec
tatori. Cu fiecare concurs, sportu
rile mecanice cîștigă în populari
tate, devin, tot mai îndrăgite de 
oamenii muncii, iar uliii spectatori 
mai entuziaști devin, la un moment 
dat, ei înșiși motocicliști de com
petiție. participînd la început in a- 
lergări mai puțin pretențioase. Cu 
timpul, acești noi alergători, re
crutați din rîndurile spectatorilor, 
îmbogățindu-și cunoștințele tehnice 
ș! mecanice, se avîntă în alergări 
mai dificile, obțin rezultate din ce 
în ce mai bune. Iată deci, cum 
sporesc rîndurile motoeicliștilor 
noștri fruntași.

Aceasta este și explicația faptu
lui că în interval de numai șase 
ani numărul alergătorilor noștri 
fruntași a sporit cu peste 600%. 
S-a observat, însă că recrutarea 
motQcicliștilor din rîndurile specta
torilor care îndrăgesc cursele moto 
nu se poate face, dacă aceștia nu 
au ocazia să debuteze în alergări în 
care factorul hotărîtor să nu-fie 
vî+eza. Faptul este explicabil, dacă 
ne gîndim că, pentru a participa 
într-o cursă moto de viteză, cei 
care vin să ia startul trebuie să 
posede numeroase cunoștințe teh
nice și factice pentru a nti-i expune 
la accidente pe ceilalți motoc'cliști 
sau chiar pe ei înșiși. Cursele de 
regularitate, de îndeniînare sau chiar 
de trial ca și moto-crosul sînt aler
gările cele mai indicate pentru în
cepători. In astfel de curse, ori ce 
mofociclist își poate face debutul, 
avînd astfel prilejul să pătrundă, 
încetul cu încetul, în „tainele" aler
gărilor de viteză.

Pînă acum doi ani, atît comisia 
centrală de auto-mofo, comisiile re
gionale si orășenești din țară, pre
cum și colectivele sportive cu secții 
moto, conștiente de importanța 
curselor mai sus amintite, pentru 
ridicarea de noi cadre, organizau 
aproape săptămînal întreceri de 
regularitate, de îndemînare și su
plețe, de trial și moto-cros. La un 
•moment dat. aproape chiar că nu 
se mai știa de existența alergărilor 
de viteză. Curse ca București-Pi- 
îești-R. Vîlcea-Orașul Stalin-Ploești- 
București, . București-Tîmisoara- 
Bucuresti. București-Oradea-Bucu- 
Tești, București-Găestî, București- 
’Giurgiu.' Bucuresti-AIexandria și 
multe altele, au atras la startul 
«omnetitiilor de regularitate sute 
iff sute de noi alergători.

De aceeași popularitate se bucu
rau și cursele de trial si moto- 
«cros. Astfel. motociclisHi își aduc 
■aminte cu deosebită nlăcere de a- 
Lergările trial organizate de a- 
sociafia Voința la Băneasa, de 
cursele de moto-cros organizate 

de D.C.A., de asociațiile Fiacăra, 
Metalul, etc. Multi muncitori de Ia 
uzinele 23 August și mulți dintre 
actualii fruntași ai motociclismului 
nostru și-au făcut debutul în aceste 
alergări. Oferindu-li-se această po
sibilitate, cei care practicau moto- 
ciclismul de plăcere au devenit 
motocicliști de competiție, numărul 
lor sporind de la un concuts la 
altul, Aceasta a fost pînă acum doi 
ani.

Ce s-a întîmplat după aceea ? 
Comoditatea, indolența, lipsa de 
răspundere au pus stăpînire pe 
toți acei care aveau în mînă soarta 
sporturilor mecanice. Cursele de re- 

| gularitate și de moto-cros au fost 
aproape cu desăvîrșire abandonate. 
Una sau două probe de campionat, 
organizate în decursul unei întregi 
perioade competiționale, au început 
să mulțumească atît comisia cen
trală de auto-moto cît și comisiile 
orășenești și regionale din țară.

In motociclism, în ultimii doi ani, 
nu s-au mai putut ridica noi cadre 
de alergători și aceasta din sim
plul motiv* că începătorilor nu li 
s-a mai oferit ocazia să participe 
la vreun concurs. Mai mult chiar, 
comisiile orășenești și regionale de 
auto-mofo, precum și colectivele 
snortive — în special cele din Ca- 
P’fa'ă. — au început să neglijeze 
chiar și pregătirea motoeicliștilor 
frun‘csi. Singurele competiții orga
nizate anul acesta pentru vîrfurile 
noastre sportive au fost doar pro
bele de campionat. Nici o cursa 
pregătitoare în vederea întrecerilor 
de campionat.

Fată de această situație, comisia 
centrală de auto-moto nu a luat 
nlcio măsură de îndreptare. Casa 
Centrală a Armatei și asociația 
Dinamo, în cadrul cărora activează 
majoritatea motoeicliștilor noștri 
fruntași, nu au mai organizat în 
ultimii doi ani nici un concurs pre
gătitor. așa cum au procedat pînă 
în 1951.

Comisia centrală de auto-moto 
va trebui să cauțe, fără întîrziere, 
să aducă lucrurile pe făgașul lor 
normal. In țară sînt acum multe 
motociclete.

Pentru cursele de regularitate și 
moto-cros sportivii au material su
ficient si de bună calitate. Comi
siile orășenești' și regionale de 
auto-moto, precum și colectivele 
sportive cu secții moto trebuie să 
fie din nou activizate și, înțelegîrr- 
du-și menirea, să treacă la orga
nizarea cît mai multor competiții. 
Pentru motocicliști! fruntași vor 
trebui de asemenea, organizate, 
măcar acum, spre sfîrșitul activității 
competiționale, concursuri pregăti
toare în vederea finalei campiona
tului de regularitate, rezistentă și 
turism, a cărei desfășurare se apro
pie cu pași repezi. Trashu’ finalei 
resnectivuhr! campionat măsoară 
anul acesta peste 3000 de kilometri 
și alergătorii noștri,, mi au partici
pat nlnă acum deeft Ia o singură 
nrobă ne un traseu de numai 300 
km. Să, fie oare

■ O. ȘTEFĂNESCU

Dacă, în general, călăreții partici
pant! la probele de obstacole an în
registrat un real progres în pregă
tirea lor tehnică, progres dovedit pe 
deplin în concursurile republicane 
precum și în întrecerile din cadrul 
campionatului R.P.R.. nu este mai 
puțin adevărat că au ieșit în eviden
ță și unele lipsuri, asupra cărora 
voi insista mai mult dectt asupra 
realizărilor obținute.

Astfel, s.a putut observa că mulți 
dintre călăreții de obstacole nu dau 
cailor cu care participă Ia astfel 
de probe, nici cel mai elementar 
dresaj. Ce urmare are acest î-apt ? 
Pe întreg parcursul, călărețul duce, 
în aceste cazuri, o luptă aproape is
tovitoare cu calul, irosindu-și, între 
obstacole, energia pe care ar trebui 
s-o folosească pentru sărirea obsta
colelor. Și apoi, tot din această cau
ză, calul nu poate fi adus în bune 
condițiuni în fața obstacolului, pen
tru a putea să facă, fără greșeală, 
bătaia, și de aici survine dărîmarea 
ohstacolului, stoparea etc.

Iată de ce perfecționarea dresaju
lui la caii de obstacole apare neapă
rat necesară.

O altă lipsă, des întîlnită, chiar 
la călăreți cu experiență este acțiu. 
nea nefirească, forțată, mult prea a- 
gitată ia mîinii. Aceste mișcări bruște 
și repetate cu dîrlogii, înainte de 
obstacol, împiedică o „bătaie" co
rectă, micșorînd impulsia calului, în 
loc să i-o mărească progresiv, așa 
cum ar fi ■ normal să se întîmple, 
pe măsură ce se apropie de obsta
col. In aceste condiții, calul se „în
grămădește" în apropierea obstaco
lului și săritura se face, adeseori, 
defectuos. întrebuințarea cît mai bu
nă a ajutoarelor, realizarea unui 
acord între pulpe și dîrlogi, dezvol
tarea reflexelor și independența a- 
Jutoarelor, iată ctteva din lucrurile 
care trebuie făcute pentru lichida
rea acestor lipsuri.

Scrisoare din Oradea

ÎNSEMNĂRI 
DESPRE BOX

Corespondentul nostru Ilie Ghișa 
are toate motivele să fie supărat 
în scrisoarea pe care ne-a trimis-o. 
In ultima vreme boxul a început 
să „șchioapete” în orașul Oradea, 
Ca și echipa de fotbal Progresul, 
care a terminat turul pe penulti
mul loc în clasament!

Să vedem acum care sînt cau
zele. In primul rînd, lipsește o 
sală de antrenament corespunză
toare. Apoi lipsesc materiale, echi
pament sportiv și o preocupare se
rioasă din partea conducerilor 
colectivelor sportive și a Comite
tului C.F.S. orășenesc. Cu toate 
că încăperea nu este potrivită 
unei săli de box totuși, aici 
se fac antrenamente de cinci 
ori pe săptămină, aci vin, în fie
care zi, aproape 40 de sportivi. 
Mănușile de box, sacii de nisip 
sînt în număr foarte redus. Za
darnice sînt protestele antreno
rilor. De nicăieri nu apare 
nici un sprijin. In acest timp 
echipamentul de box, procurat 
cu mult timp în urmă, zace 
nefolosit, la Salonta, în vreme ce 
la Oradea boxerii sînt nevoiți să 
facă... coadă, ca să plaseze o lo
vitură în sacul de nisip. Aceste 
condiții, sub orice critică, au adus 
eu ele nemulțumiri pe deplin jus
tificate. Boxerii refuză să se mai 
antreneze. Și au dreptate. <3u a- 
tît mai mult, cu cît printre ei se 
află elemente de valoare ca M. 
Miclăuș, D. Cristea, I. Ambruș, I. 
Mezei, V. Dărăban, Fabian, Pleș, 
Cordovan, etc., boxeri care nu pot 
admite, în baza performanțelor 
reușite, să se prezinte în ring, 
fără pregătirea necesară, efectuată 
în condițiuni favorabile.

Comitetul C.F.S. Oradea trebuie 
să intervină cu energie, să ia mă
suri ca pugiliștii din oraș să se 
bucure de condițiuni acceptabile 
pentru buna lor pregătire. Boxului 
trebuie să i se acorde atenția cu
venită în Oradea.

G. M.1HALAC4IE

Concursurile de călărie disputate, 
în acest an au scos la iveală o altă 
lipsă, de asemenea destul de des 
întîlnită. Sînt călăreți care caută 
neapărat să-i imprime calului „bă
taia" la fiecare obstacol, fără însă 
ca pregătirea calului să-l poată a- 
juta la un răspuns promtxr ta aju
toare, la executarea „bătăii", atunci 
cînd îi este solicitată de călăreț. 
Plecînd pe parcurs cu această in
tenție, care nu este întotdeauna și 
a calului, călărețul precede, prin 
mișcările sale, pe cele ale calului, 
care mai face un fuleu, dar, fiind 
dezechilibrat de călăreț, lovește în 
plin obstacolul, cu partea dinainte.. 
Uneori se întîmplă invers : călărețul 
încearcă să rețină calul de a mai 
face un fuleu, dar acesta bate de
parte și-l surprinde pe călăreț, care, 
rămînînd în urmă, îngreunează 
partea dinapoi a calului și. din a- 
ceastă cauză, dărîmă obstacolul.

Călărețul nu trebuie să pornească 
de la ideea că „bătaia" trebuie fă
cută neapărat acolo unde vrea el. 
Călărețul trebuie numai să ajute ca
lul să vină la fiecare obstacol în 
impulsia necesară, în ritmul cores
punzător și la o „bătaie" corectă. 
In ultima instanță, el lasă însă ca
lului inițiativa de a executa „bă
taia" cum îi convine acestuia. Călă
rețul trebuie să fie, în aceste mo
mente. întotdeauna gata pregătit 
pentru a putea urma mișcările calu
lui. Pentru însușirea acestei adevă. 
rate măiestrii, călărețul trebuie să-și 
dezvolte necontenit unele calități, 
ca : simțul calului, formarea ochiu
lui, suplețea, factori care îi vor a- 
juta să fie în acord cu raiul chiar 
la o „bătaie" neregulată. Calului 
trebuie să i se dezvolte impulsia și 
supunerea promptă ta ajidoare, 
pentru a răspunde la orice solicitare 
a călărețului.

Acordul între mișcările catului în

I Despre regulamentul campionatului republican 
de lupte, pe echipe

Anul acesta, campionatul repu
blican de lupte pe echipe începe 
mai de vreme dectt de obicei, și 
anume, la 5 septembrie. De altfel, 
și numărul echipelor participante 
la această importantă competiție 
s-a mărit față de anii trecuți. Edi
ția de anul acesta, a treia la nu
măr, programează întiiniri între 12 
echipe: Dinamo București, CC.A., 
Dinamo Orașul Stalin, Metalul 
Baia Mare, Metalul Reșița, Pro
gresul Oradea, Flamura roșie 
Arad, Flamura roșie Lugoj, Fla
mura roșie Cluj, Locomotiva Ti
mișoara, Constructorul București 
și Constructorul Ploești. Anul a- 
cesta au promovat Flamura roșie 
Cluj și Constructorul București și 
a retrogradat Constructorul Cluj. 
Mărirea numărului de echipe de la
10 în 1952 și 11 în 1953 a fost po
sibilă, pe de o parte, datorită creș
terii numărului de secții de lupte 
și, pe de altă parte, mai ales creș
terii valorii practjcanților acestui 
sport. Această constatare din ur
mă s-a putut face în special, în 
cursul campionatului de anul tre
cut, cînd formațiile noastre frun
tașe, Dinamo București, C.C.A. și 
Dinamo Orașul Stalin au avut de 
susținut meciuri foarte grele și 
cînd lupta pentru un loc cît mai 
bun în clasament a fost dusă cu

I aceeași dîrzenie de-a lungul celor
11 etape iar clasamentul definitiv 
a putut fi cunoscut abia după de
sfășurarea ultimei etape.

Ca și în anii trecuți, competiția 
se desfășoară în limitele unui re
gulament, care, de data aceasta, 
este mai complet, în sensul că lă
murește unele probleme care au 
constituit puncte de discuție și. în 
același timp, dă posibilitate colec
tivelor participante să cunoască 
data întîlnirilor, ca și arbitrii tu
turor meciurilor.

In răstimpul care a rămas pînă 
la data primei etape, este necesar 
ca în cadrul pregătirilor pe care 
le fac în mod normal, pentru a a- 
linia la startul competiției sportivi 
bine pregătiți, colectivele sînt da
toare să ia măsuri pentru studie
rea regulamentului și să-I prelucre
ze cu toți membrii secției de lup
te. Aceasta pentru a evita neînțe
legerile care se pot ivi de-a lun
gul întrecerii.

Ceea ce se desprinde din urmă
rirea regulamentului este, în pri
mul rînd, faptul' că la fiecare două 
etape, participanțiioi li sa acoi- 
dat un răgaz de odihnă, necesai 
pentru refacerea forțelor. Colecti
velor li s-a dat posibilitatea să-și 
încadreze formațiile cu luptători de 
toate categoriile, ceea ce contribu
ie în mod direct la promovarea 

timpul săriturii și mișcările corpu
lui călărețului este încă nereaiizst 
la cei mai mulți dintre călăreții noș
tri. Astfel, unii rămîn în urmă cu
oentrul de greutate, alții iac o a- 
plocare prea pronunțată, iar alții
rămîn tot timpul aplecați înainte, 
fără ca, în faza de coborîre, să re
vină în sus. Această greșeală pro
vine din mai multe cauze: solidi
tatea în șea îl lipsește călărețului 
(aceasta face ca el să nu poată dis
pune cum vrea de greutatea corpu
lui), călărețul nu are suficientă su
plețe ,nu are o reprezentare clari 
asupra tehnicii săriturii calului 
(deci nu știe cum să dirijeze cen
trul de greutate al corpului său tați 
de cel al calului sau, respectivul că
lăreț nu are o poziție corectă în 
șea.

Din greșelile frecvente săvîrșite da 
călăreții de obstacole, s-a putut ob- 
serva că nu atît înălțimea obstaco
lelor constituie uneori marea difi
cultate, cît, mai ales lărg mea ob
stacolelor, natura, forma și combi
narea lor. La obstacole cu lărgimea 
de 1,40—1,50 m., eălăreții încep si 
se impresioneze. De asemenea, s-« 
constatat că pentru sărirea obstaco
lelor drepte (staționate, porți, zi
duri), oare depășesc, înălțimea de
l, 30 m. lucrul cailor a fost insufi
cient. La concursul de ta Oradea, 
în fața unui „zid" simplu de 1,40
m. , s-au oprit nu numai cai pregă
tiți pentru astfel de înălțimi, dar și 
cai cu o pregătire superioară. Insu
ficient s-a făcut în unele locuri șl 
lucrul cailor pentru trecerea peste 
șanțuri, cu bară în față, și pe oxer, 
cu gard ta mijloc, obstacole oare 
prezintă o perspectivă deosebită șl 
care înșeală ochiul calului. De ase
menea, mulți cai nu sînt sufleienrt 
pregătiți pentru trecerea „rivierei".

GH. NICULESCU
antrenor

de noi cadre. De altfel, chiar anul 
trecut, unele colective (Locomoti
va Timișoara, Metalul Baia Mare, 
Metalul Reșița etc.) au utilizat e- 
chipe din care făceau parte, ele
mente noi în acest sport, chiar ju
niori. Aceștia au făcut meciuri 
foarte bune și s-au impus ca ele
mente de viitor. Exemplul luptăto
rilor juniori C. Ofițerescu, Gh. 
Toth (Loc. Timișoara) este edifi
cator. Asupra acestor elemente tre
buie să-și îndrepte atenția colecti
vele și să le promoveze cu tot cu
rajul, de oarece nu au decît de. 
cîștigat. Nu trebuie trecut cu ve
derea, în această privință, faptul 
că regulamentul prevede, pentru 
colectivele participante la campio
natul pe echipe, obligativitatea de 
a-și forma echipe de juniori., Ex
periența anilor trecuți a arătat cît 
de necesare sînt aceste formații, 
care constituie rezerva primelor e- 
chipe. Au fost echipe care, în cîte- 
va cazuri, n-au putut prezenta for
mații complete din lipsă de rezer
ve, sau avînd 2-3 luptători în ace
eași categorie să-i „distribuie" în 
echipă nu în funcție de greutatea lor 
normală, ci după „necesități", lu
cru care dăunează. în primul rînd, 
sportivilor, care sînt supuși fluctu
ațiilor de greutate.

In afara acestor puncte de re
gulament, mai sînt unele obișnuite 
pentru întrecerile de acest fel, ca 
de pildă obligațiile concurențiior 
și colectivelor, felul cum vor fi al
cătuite juriile de arbitraj și cum 
se va face punctajul. Cu mai mul
tă preciziune, regulamentul arată 
modul de clasificare, care ține 

seamă de o serie de considerațiuni: 
în primul rînd desigur, totalitatea 
punctelor realizate, apoi — în caz 
de egalitate între 2 echipe — vic
toriile directe, raportul între victo
rii și înfrîngeri, numărul de tușuri 
și durata obținerii lor etc., aceasta 
în special cînd mai mult de două 
echipe sînt la egalitate de puncte. 
De reținut este însă faptul că nu
mai echipele care nu se prezintă 
la unele întîlniri nu primesc nici 
un punct, restul primesc 3 puncte 
pentru victorie, 2 pentru meci egal 
și un punct pentru înfrîngere.

In sfîrșit, este foarte important 
faptul că anul acesta, colectivelor 
li s-a dat un și mai mare sprijin 
pe linie adminisTraiiv-f inanciară. 
In felul acesta colectivele vor pu
tea și vor trebui să-și îndrepte a- 
teeția că re o cît mai bună pre
gătire a formații'.oj respective și a 
sportivilor, către întărirea secțiilor 
de lupte, prin încadrarea de noi 
elemente și ■ |;carea nivelului tu
turor luptătorilor.



Noi întreceri internaționale de fotbal

Dorogi Banyasz și 
cu Minerul

Tatabanyai Banyasz se intîinesc mîine 
Lupeni și Metatai Hunedoara

Mîine, alte două centre muncito
rești — Hunedoara și Lupeni — vor 
fi locul de desfășurare a unor inte
resante întreceri internaționale de 
fotbal. In continuarea turneului pe 
care îl fac la noi tn țară, cu ocazia 
„Zilei Minerului", cele două echipe 
maghiare Dorogi Banyasz și Tata
banyai Banyasz vor întîlni pe Mine
rul Lupeni și respectiv Metalul Hu
nedoara.

In primele partide, susținute du
minică la Petroșani și, respectiv. 
Baia Mare, fotbaliștii maghiari au 
desfășurat. în compania jucătorilor 
de la Minerul și Metalul, jocuri <fe

Mîine, etapâ de cupa R. P. R. ia fotbal
Mîine este programată o nouă e- 

tapă a Cupei R.P.R. la fotbal, un 
nou examen dificil pentru echipele 
de categorie regională și categorie 
B care au rămas în competiție și 
un prim examen pentru echipele de 
categorie A. Spunem un prim exa
men pentru formațiile de categorie 
A, deoarece ele intră, cu această 
ocazie, în „focul luptei" pentru cu
cerirea titlului de deținătoare a Cu
pei R.P.R. pe anul 1954. Așa cum 
arătam și în anunțurile precedente, 
intrarea în programul cupei a celor 
mai bune 14 echipe din țară provoa
că un interes deosebit în jurul ace
stei populare competiții.

• Mîine asistăm la etape șaisprezeci- 
milor, adică la etape în care au 
mai rămas în competiție 32 de echi
pe. Făcînd o statistică a formațiilor 
rămase în Cupa R.P.R., constatăm * 
că mai sînt' în ..bătălie" 3 echipe 
participante în campionatele regio
nale (Șființa Cra:ova, Progresul Cluj 
și Flacăra Moinești), 15 echipe din 
campionatul categoriei B (7 din se
ria I-a. 4 din serie a Il-a și 4 din 
seria a Tll-a) și, respectiv, cele 14 
echipe de categorie A calificate di
rect în aceas‘3 etapă

Din problemele ultimelor jocuri de fotbal...
Ce spun antrenorii și jucătorii

Returul campionatului categoriei 
A a continuat duminică cu o eta
pă redusă, în cadrul căreia s-au 
disputat patru întîlniri. Față de 
prima etapă a reluării campiona
tului, întrecerile de duminică au 
prezentat, sub un aspect, acela al 
combativității, un simțitor pro
gres. Intr-adeVar, meciurile de la 
Arad. Cluj, Oradea și, în mai mi
că măsură, cel de la Hunedoara, 
s-au desfășurat sub semnul unei 
lupte îndîrjite, care a dat mai mult 
dinamism acțiunilor, a făcut ca jo
cul să fie mai spectaculos, mai ra
pid, înseamnă, deci, că jucătorii 
au căutat să suplinească prin lup
tă deficiențele tehnice și tactice, 
care sînt încă serioase.

Două din cele patru meciuri 
ne-au arătat două echipe care au 
dominat din cap în cap: Flamura 
roșie Arad și Știința Cluj. Atît a- 
rădenii cît și studenții clujeni au 
jucat, cea mai mare parte din cele 
90 de minute, în jumătatea de te
ren a adversarilor. Dar nici unii 
și nici alții nu au obținut victoria. 
Motivele? Imprecizia în trasul la 
poartă și excelenta comportare a 
apărărilor Flacărel Ploești și Ști
inței Timișoara. De altfel, „eroii" 
jocurilor de la Arad și Cluj au fost 
portarii echipelor-oaspe, Maroși și 
Curcan. Ei au salvat mingi foarte 
grele și au contribuit astfel la ob
ținerea unui punct foarte prețios 
in clasament.

Nu tot atît de atent s-a dovedit 
apărătorul porții Metalului C. Tur
zii, Mîndruț, care a greșit direct la 
unul din cele 3 goluri pe care le-a 
primit. De altfel, atacanții din Hu
nedoara au știut să profite de toa
te ezitările apărării echipei din C. 
Turzii și, în consecință, balanța 
victoriei s-a înclinat în favoarea 
lor.

In sfirșit, partida de la Oradea 
a prezentat echipe sensibil egale ca 
valoare în repriza întîia, cind, lo
tuși, dinamoviștii au atacat mai 
legat, mai organ za t decît orăde- 
nii. Aceștia au început insă extiem

bună calitate, care au plăcut miilor 
de spectatori prezenți în tribunele 
stadioanelor.

Trebuie să așteptăm, deci, și de la 
întîlnirile de mîine realizarea unor 
întreceri fotbalistice, de valoare. Este 
nevoie ca fotbaliștii noștri să mpte 
cu toată dîrzenia pentru o compor
tare cît mai bună, avînd mai ales 
în vedere faptul că oaspeții s-au 
dovedit a fi în formă, cîștigînd a- 
mîndouă jocurile. In plus, pentru 
sportivii din orașele care găzduiesc 
aceste meciuri internaționale, vizita 
fotbaliștilor consacrați din echipele 
maghiare prezintă un deoseoit in- >

Așa cum este alcătuit programul 
etapei, mîine urmează să se întîl- 
nească în diferite centre din țară 
echipe de categorie inferioară cu 
primele echipe ale țării. De exemplu, 
la Moinești, Locomotiva Grivița Ro
șie are de înfruntat replica formației 
locale. Flacăra, participantă în cam
pionatul regiunii Bacău. La Craiova, 
Locomotiva Timișoara va întîlni for
mația locală Știința, iar ța Cluj, 
Metalul Clmpia Turzii se va întîlni 
cu fruntașa campionatului regional, 
Progresul Cluj. Faptul că au reușit 
să se califice pînă în această etapă 
superioară a Cupei R.P.R. este o 
„carte de vizită" destul de grăitoare 
pentru aceste echipe regionale, așa 
că sarcina formațiilor de categorie 
A (mai cu seamă prin faptul că 
joacă în deplasare) nu este deloc 
ușoară. In general, restul progra. 
mului cuprinde întîlniri între echi
pele de categorie A și cele de cate
gorie B, cele de B fiind gazde. Din 
program ies în evidență jocurile 
Locomotiva Iași—C.C.A., Metalul 
Cîmpina—Dinamo București, Metalul 
Reșița—Știința Timișoara, FI. roșie 
Sf. Gheorghe—Dinamo Orașul Stalin 
și Metalul St. roșu Orașul Stalin — 

de puternic repriza a doua, domi- 
nînd. Cînd a fost vorba însă de 
tras la poartă, Progresul s-a dove
dit insuficient pregătit, majorita
tea loviturilor mergînd departe de 
barele porții.

Am crezut însă că ar fi intere
sant și mai elocvent să completăm 
comentariile noastre cu o serie de 
impresii „proaspete", culese îndată 
după meci, de la cîțiva jucători și 
antrenori ai echipelor care au ju
cat duminică.

Dintre declarațiile pe ..care co
respondenții noștri ni le-au comu
nicat duminică seara, una din cele 
mai interesante este aceea a tînă- 
rului jucător de la Progresul Ora
dea, Nertea: „Mai este nevoie să 
repet că tn fotbal nu e suficient 
să domini, ci trebuie să și mar- 
chezi? Am avut inițiativa o parte 
din meci, dar am tras foarte slab 
la poartă. Este capitolul asupra 
căruia trebuie să insistăm, să in
sistăm și iar să insistăm".

Gh. Teodorescu, antrenorul echi
pei Dinamo Orașul Stalin, a vor
bit la început despre justețea re
zultatului. In continuare, el a spus: 
...„căldura mare a influențat mult, 
după părerea mea, desfășurarea in- 
tilnirii. Amtndouă echipele au avut 
perioade de dominare. înaintările 
au jucat însă slab. Mi-au plăcut, 
de la Progresul, Bodo și Demien, 
iar din echipa noastră Filip și 
Munteanu".

Așa cum arătam mai sus, unul 
din cei mai buni jucători de pe te
ren în meciul celor două Științe 
poate cel mai bun, a fost portarul 
Curcan. După joc, corespondentul 
nostru R. Fisch a stal de vorbă cu 
el. „Ceea ce mă bucură. înainte de 
toate, este faptul că am reușit o 
comportare bună în ziua închide
rii celei de a Xll-a ediții a J M 
U V. de la Budapesta. Acum ci- 
teva clipe am aflat rezultatul echi
pei noastre Sînt fericit de victoria 
. băieților" și. m sp°riaTdr. modul 
excelent cum a apărat 1 orna. Re

teres. De pildă, sportivii din Lupeni 
vor avea prilejul să-l vadă pe 
internaționalul Buzanski, care, te-' 
minică. la Petroșani, s-a remarcat 
în mod deosebit.

Echipele noastre s-au pregătit c« 
atenție pentru meciuri. O revenire 
în formă a arătat Metalul Hunedoa
ra, care s-a dovedit mai eficace în 
atac, față de întîlnirile orecedcnte, 
în partida cu Metalul C. Turzii. CSt 
despre Minerul Lupcm. trebuie spus 
că în turul campionatului categorie! 
B a avut o comportare stipc-ioeră 
edițiilor trecute ale campionattteî.

Locomotiva Tg. Mureș In tot pro
gramul, numai două meciuri se vor 
disputa între echipe de aceeași cate
gorie : Metalul Brăila—Locomotiva 
Constanța și Voința București—Me
talul București (meci care va avea 
loc mîine pe stadionul Dinamo, în- 
cepînd de La ora 17,30).

Jocul Locomotiva Craiova—Mine
rul Petroșani se dispută joi 12 au
gust la Craiova, iar partida Progre
sul Sibiu—Metalul Hunedoara a fost 
amînată. Programul definitiv al e- 
tapei de mîine a Cupei R.P.R. este 
următorul : Locomotiva Pașcani — 
Flacăra Ploești, Flacăra Moinești — 
Loc. Grivița Roșie, Locomotiva lași
— C.C.A., Metalul Brăila — Loco
motiva Constanța. Metalul Cîmpina
— Dinamo București, Voința Bucu
rești — Metalul București, Știința 
Craiova — Locomotiva Timișoara, 
Metalul Reșița—Știința Timișoara, 
Locomotiva Arad — FI. roșie Arad, 
Metalul Oradea—Progresul Oradea, 
Progresul Satu Mare—Știința Cluj. 
Progresul Cluj—Metalul C. Turzii, 
FI. roșie Sf. Gheorghe—Dinamo 
Orașul Stalin, Metalul St. roșu 
Orașul Stalin—Locomotiva Tg. Mu
reș, (primele echipe sînt gazde).

venind la jocul nostru, trebuie să 
pomenesc despre o lacună a înain
tării echipei mele: lipsa de insis
tență In finalul acțiunilor. Ca 
spectaculozitate însă, ca luptă, 
partida noastră cu colegii din 
Cluj a corespuns în bună măsură. 
Am căutat astfel să sărbătorim și 
noi, aici, marele eveniment sportiv 
studențesc care s-a încheiat la 
Budapesta".

Unul dintre jucătorii Științei 
Cluj, studentul facultății de agro
nomie, Zeană, vorbește și el despre 
necesitatea de a pregăti mai con
știincios la antrenamente, lovitura 
la poartă. „Am jucat de multe ori, 
mai ales în turul campionatului, In 
postul de inter. Îmi dau seama că 
nu izbutim să concretizăm acțiu
nile bune pe care le reușim, une
ori, In cimp. Și poziția noastră tn 
momentul șutului, și modul cum 
lovim balonul sînt de multe ori 
defectuoase. Motivul trebuie cău
tat în lipsa de insistență în antre
namente. Ne studiem prea puțin 
noi înșine pentru a ne da seama 
de greșelile pe care le facem în e- 
xecutarea mișcărilor. In consecin
ță, trebuie să lucrăm mai intens, 
mai perseverent, și, mai ales, mai 
metodic în cadrul ședințelor de 
pregătire".

După cum se vede, cele mai 
multe dintre declarațiile de mai 
sus vorbesc despre o lipsă a fot
baliștilor noștri, lipsă care nu e- 
xistă de ieri, de alaltăieri. Lipsa 
de precizie a înaintașilor face ca, 
în multe întreceri, superioritatea 
unei echipe să nu poată fi con
cretizată, iar buna comportare tn 
ansamblu a unei echipe să nu fie 
exprimată și de scor. Iată pentru 
ce, atît în perioada de întrerupe
re. cît și în cursul returului, an
trenorii și jucătorii trebuie să lu
creze pentru perfecționarea execu
tării loviturii la poartă, pentru îm
bunătățirea procentajului preciziei 
șuturilor. Este problema nr. 1 a 

j fotbalului nostru..
EFTIM1E 1OMESCU

Mai sînt cîteva zile pînă la Ince perea returului campionatului repu
blican categoria B. Duminică vor reîncepe jocurile pentru stabilirea 
clștigătorilor celor trei serii ale ca tegoriei B. In clișeu: fază din mr 
ciul Progresul F.B.-Metalul-Bucu rești disputat In tur (in București} 

și cîștigat de Progresul cu 1—0.- - - - -  * * - - - - - - - - - - — 
Duminică începe returul

campionatului de fotbal al categoriei B
Duminică, 15 august, reîncepe 

campionatul de fotbal al categorie! 
B. După două luni de la terminarea 
turului campionatului, va reîncepe 
activitatea oficială a-celor 39 de e- 
chipe din cele trei serii de catego
rie B.

Programul de desfășurare a retu
rului campionatului categoriei B nu 
a suferit nici-o modificare față de 
ordinea etapelor din turul campio
natului. De aceea, duminică vom 
asista la prima etapă din retur al 
cărei program este următorul :

SERIA I-a : Locomotiva Craiova— 
Metalul uz. tr. Orașul Stalin, Pro
gresul Buourești—Flacăra Pitești, 
Flacăra Moroni—Constructorul Cra
iova, Metalul- Cîmpina—Metalul st.

Echipa de baschet „1 august' din R. P. Chineză
joacă joi la

După jocul susținut la Cluj cu se
lecționata orașului, echipa de baschet 
„1 august" din R. P. Chineză își va 
continua turneul la Tg. Mureș Aci 
oaspeții vor juca joi cu echipa Pro
gresul, participantă la campionatul

Tot mai mulți tineri învață inotal
La bazmul de înot din orașul Si

ghișoara se desfășoară în prezent 
o vie și susținută activitate. Prin
tre primii care au venit să se pre
gătească aici în vederea trecerii 
normelor de înot d>n cadrul com
plexului G.M.A. au fost elevii di
feritelor școli- din localitate. La în
ceputul lunii iulie, a început la a- 
cest bazin, sub îndrumarea tov. 
Ecaterina Toby, un curs de învă

Cînd începe returul campionatelor
de baschet — categoria A

Returul campioninulu- masculin al 
categoriei A la baschet v;a începe la 
10 octombrie, iar cel al campionatu

Un tînăr din Caransebeș a sărit 1.86 mJa frălțw
■ TIMIȘOARA 8 (prin telefon). In 

cadru! fazei regionale a campiona
tului republican de juniori, desfășu
rată La Timișoara, a participat la 
săritura în înălțime — în afară de 
concurs — și tînărul Dan Oprea din 
Caransebeș. Acesta a obținut un re
zultat, excepțional, trecîpd înălțimea 
de 1.86 m. De notat că înălțimea de
1.90  m. a trecut-o din a patra încer
care. Pînă acum. Dan Oprea nu a 
mai participat la nici un concurs 
de atletism mai important.

TEODOR ROIBU
CONCURS ATLETIC LA ORAȘUL

STALIN
In zilele de 12 și 13 august se va 

desfășura la Orașul Stalin un mare 
concurs de atletism la carș vor par
ticipa cei mai bun' atleți din țară 
Acest concurs este organizat de Co

roșu Orașul Stalin, FI. roșie Sf. 
Gheorghe—Metalul București, Loco
motiva Tr. Severin—Progresul Si
biu.

SERIA Il-a : Locomotiva Arad— 
Minerul Lupeni, Locomotiva Oradea 
— Metalul Reșița, FI. roșie Cluj— 
Avîntul Reghin, Locomotiva Cluj— 
Flacăra Mediaș, Constructorul Arad 
—Metalul Baia Mare, Metalul Ora
dea—Dinamo 6 București. ,

SERIA IlI-a : FI. roșie Burdu- 
Jeni—Locomotiva Iași, FI. roșie Bu- 
huși—FI. roșie Bacău, Locomotiva 
Constanța—Progresul Focșani, Știin
ța Iași—Locomotiva Pașcani, Dina
mo Bacău—Dinamo Bîrlad, Dinamo 
Galați—Metalul Brăila.

Tg. Itoeș
categoriei A. Echipa Progresul a 
realiziat, în campionatul din acesi 
ian, comportări și rezultate foarte 
frumoase, care au categorisit-o, pe 
drept cuvînt, cea mai bună echipă 
din restul țării.

țarea inotuiui pentru cei ce do
resc să-și treacă normele de înot 
Cu această ocazie, zeci și zeci de 
tineri și tinere au posibilitatea să 
treacă probele G.M.A. la înot, iar 
cei ce dovedesc calități la acest 
sport sînt recrutați în diferitele 
secții de înot ale colectivelor spor
tive din localitate.

D. CERNESCU-corespondent 

lui feminin la 24 octombrie.
Amtndouă competițiile vor lua sfîT-* 

șit la 19 decembrie.

misia centrală, care a tăcui m acest 
sens toate pregătirile necesare. O 
sarcină importantă revine asociați
ilor sportive, care au datoria să e- 
sigure participarea la acest concurs 
a tuturor atleților noștri fruntași. 
Iată programul întrecerilor : joi de 
la ora 15,30 : 10 km. marș. prăjinS, 
disc femei, greutate bărbați. 800 tn.
(b), 400 m. g.. 100 m. (f). Î00 m.
(b). ciocan, suliță (f). înălțime (f). 
3.000 m. obst.. 110 m. g. triplu salt. 
5.000 m . 4x100 (f) : vineri de la ora 
17 : 110 m g.. disc (bl. greutate (f), 
înălțime (bl, 1.500 m.. 200 (f) 200 
(b). 800 (f» suliță (bl 400 (bl, lun
gime (bl 10.000 m.. lungime (f), 
4x100 (bl.



Constatări pe marginea întrecerilor de pe velodrom
Despre comportarea alergătorilor 

<le p stă din acest an se poate spune 
că este. în general, mulțumitoare, 
că dovedeș*e existența une. preocu
pări serioase pentru r dicarea nive
lului ciclismului de p stă. Cu toate 
acestea. ia multe din ptobe n-au 
fost obținute timpuri mai bune decît 
în alți ani. sau. cum e cazul ia vi
teză. n'ci n-au fost egalate cele mai 
bune timpuri existente. Aceasta, cu 
toate că viteziștii s_au întrecut cu 
multă dîrzenie în cadrul concursuri
lor care au avut loc. Faptul că ei 
n-au realizat timpuri superioare se 
«iatorește atît organizării major, tății 
concursurilor dmineața. atunci cînd 
căldura foarte puternică moleșește, 
cît și, mai ales, proastei stări a ve
lodromului. Starea pistei velodromu
lui influențează în mod direct des
fășurarea tuturor probelor. Deși în 
acest an activitatea pe velodrom a 
început foarte tîrz.u. todmai pentru 
ca acesta să fie reparat, -eparația 
s-a făcut de mîntuială și pista velo
dromului nu corespunde De acest 
lucru și-au putut da foarte bine sea
ma antrenorii și cicliștii care au fă
cut deplasarea în Uniunea Sovie
tică și în R. Cehoslovacă, unde pi
stele excelente permit realizarea u- 
nor performante de valoare. La noi. 
însă-1 n s'i velodromului împiedică 
ac c' i icni

Ș: T-ică ar fi numai starea proastă 
a p:s.e ... De săptămîni întregi, de 
jur împrejurul pistei, pe porțiunea 
denumită ..pistă de refugiu" și ctvar 
dincolo de ea se află apă. Aceasta

1 Un aspect din timpul antrenante ntelor pe care le fac alergătorii 
de pistă

SpcnT/JJlJffî]
• VOLEI. — De joi 12 august 

și pină duminică 15 august, în 
fiecare zi, orașul Tg. Mureș va găz
dui finala pe țară a campionatului 
de volei al asociației Voința Cele 
mai bune echipe, selecționate în 
urma etapelor precedente. își vor 
disputa intiietatea pentru cucerirea 
titlului de campioană pe asociație. 
La această întrecere participă șase 
echipe masculine, reprezentînd co
lectivele Voința din orașele Cra
iova, Timișoara. București, Bacău, 
Reghin și Ploești și șase echipe 
feminine reprezentînd orașele Si- 
’■■iu, Timișoara, București, Fălticeni, 
Orașul Stalin și Tecuci.

• FOTBAL. — Duminică s-a dis
putat la Timișoara întîlnirea ami
cală dintre echipa locală de cate
goria A Locomotiva și selecțio
nata orașului. După un joc frumos, 
feroviarii au cîștigat cu scorul de 
6—1 (2—1). Punctele au fost în
scrise de Ad. Covaci (2), Lang, l. 
Covaci, Jung, Beraru, pentru învin
gători și Biro / pentru învinși

— La Focșani s-a desfășurat par
tida amicală dintre echipele de ca
tegoria B Progresul din localitate 
și Progresul F.B. București. Ateciul 
s-a terminat la egalitate: 3—3 
(2—0). Au marcat Arbone (2), Fri- 
gescu, pentru gazde și Ursu (3) 
pentru oaspeți.

• TENIS — Astăzi după-amiază 
a continuat pe terenul de antrena
ment Nr. 2 partida întreruptă din
tre Schmidt (Progresul I.T.B.) și 
Zacopceanu (Progresul F. B.) con- 
fînd pentru campionatul republican 
de tenis pe echipe (partida se în- 
tierupsese în următoarea situație: 
Zacopceanu-Schmidt 3—6. 4—6, 
6—4, 4—1). La sfîrșitul partidei, 
victoria a revenit lui Zacopceanu 
cu scorul de 3—6, 4—6, 6—4 6—2. 
6—2. In urma acestui rezultat, șrx- 
rul final pe echipe este de 6—5 
pentru I T.R 

nu numai că împiedică desfășurarea 
normală a întrecerilor, dar consti
tuie un adevărat pericol pentru aler
gători. mai ales în cursele îri care 
se află mai rnulți alergători pe pis
tă. precum și în timpul antrenamen
telor. Administrația velodromului, 
deși cunoaște foarte bine această 
stare de lucruri, n-a luat nici o mă
sură serioasă. Singura pompă care 
trage apa este mai tot timpul de
fectă. In timpul antrenamentelor, ca 
și la concursuri, alergătorii, în loc 
să-și poiată îndrepta toată atenția 
spre obținerea unor rezultate cît 
mai bune, sînt nevoiți să ocolească 

"porțiunile acoperite cu apă, să par
curgă astfel o distanță mai mare, 
ceea ce duce — în mod firesc — la 
înregistrarea unor timpuri mai 
slabe.

Trebuie luate cît mai grabnic mă
suri pentru ca activitatea de p stă 
din următoarele săptămîni să se 
poată desfășura în mod normal.

Ultimele concursuri au arătat că 
există numeroase elemente tinere cu 
frumoase posibilități Mai ales în 
cursele de semifond, s-au remarcat 
o serie de tineri, care, datorită dîr- 
zeniei cu care au concurat, au reu. 
șit de multe ori să treacă de rutina 
unor alergători cunoscuți. Dintre a- 
cești tineri, remarcăm pe Eugen Ma
rinescu și Dumitru Constantin de la 
Dinamo, Nicolae Constantinescu, 
Bălănescu și Șerban de la Locomo
tiva, Ion Baciu (C..C.K). Bilciu 
(Progresul) și Poreceanu (Recolta), 
Bine îndrumați, acești tineri vor pu-

După ultima etapă a 
de tenis

Cu totul needificatoare șt discu
tabile sub raport organizatoric au 
fost întîlnirile din cadrul ultimei 
etape a campionatului republican de 
tenis pe echipe. Intr-adevăr, din 
cele patru întîlniri programate, 
numai două s-att desfășurat în 
condițiuni normale (Flamura roșie 
UT. A. — Progresul finanțe sfaturi 
Cluj și Progresul 1 .T.B.—Progresul 
finanțe bănci Buc.). Celelalte două 
întîlniri nu s-au putut desfășura, de
oarece, pe de o parte echipa Me
talul / R E T. Timișoara nu s-a de
plasat la Tg. Mureș pentru a sus
ține întîlnirea cu echipa Progresul 
din localitate, iar, pe de altă parte. 
Metalul Steagul roșu Orașul Stalin, 
deși juca acasă, nu s a prezentat 
în întîlnirea cu C.C.A... Este greu 
de găsit o scuză pentru Metalul 
I.R.E.T. și Metalul Steogul roșu, 
conducerile acestor două colective 
trebuind să analizeze temeinic cau
zele absențelor și să ia cuvenitele 
măsuri de îndreptare, pentru ca si
tuații similare celor de duminica 
trecută să nu se mai repete.

Ca un punct de reper demn de 
relevat este victoria clară pe care 
echipa Flamura roșie UT A. a ob
ținut-o în fața, echipei Progresul 
finanțe sfaturi din Cluj cu scorul 
de 8—3. Cu această nouă victo
rie, echipa textiliștilor din Arad 
confirmă încă odată forma bună 
în careu se găsește.

In acest joc, atît Grunwald 
cît și Glad au arătat o excepțio
nală putere de lup'ă, o bună con
cepție tactică și, mai ales, o mare 
mobilitate în acțiuni.

In jocul de la București, victoria 
echipei Progresul / 7 B asupra 
Progresului finanțe bănci a fost 
pe deplin meritată Echipa cîști- 
gătoare a contat mai mult pe a- 
portul jucătorilor A. Schmidt R 
Andreescu, a jucătoarei Evo Siăn- 
cesiu și, mai puțin, pe T. Curalu- 

tea realiza însemnate progrese. La 
cursele de tandem, care se aleargă 
în acest an pentru prima oară la 
noi în țară, s-a evidențiat în mod 
special echipajul Recolta, alcătuit 
din Dan Marin și Poreceanu. In con
cursul de duminica, acest echipaj, 
ca și cel de la C.C.A. (Ion Vasile și 
Ion Baciu), a înregistrat pentru pri
ma oară timpuri sub 5 m nute. E- 
chipajul Recolta a cîștigat majorita. 
tea curselor de tandem din acest 
sezon.

In probele de viteză băieți s-au 
remarcat, de asemenea, o serie de 
tineri alergători. Dintre aceștia, fru
moase posibilități au E. Marinescu 
și G. Dumitrescu de la Dinamo. Des
pre Petre Tache (Dinamo), care a- 
nul trecut promitea frumoase rezul
tate, nu se poate spune'că a pro
gresat. El n-a obținut în acest an 
nici un rezultat pe măsura posibili
tăților lui. Gh. Navrea și C. Voicu 
cîștigătorii tuturor concursurilor de 
viteză din acest sezon (în afara 
campionatelor), deși se atlă în pro
gres și au obținut amîndoi o serie 
de rezultate frumoase, mai an încă 
ljpsuri. Voicu este, de multe cri, 
neatent în timpul seriilor ; or, la Vi
teză atenția joacă un rol deosebit 
de important. Navrea, mult prea e- 
motiv, mai cu seamă în concursurile 
mari, cum sînt cele din cadrai cam. 
pionatelor. Antrenorul ech’nel 
C.C.A. care, des'gur, a șezi sat ace
ste lipsuri, trebuie să se ocupe se
rios de acești doi a!ergă*ori, pentru 
ca aceștia, înlăturîndu-și lipsurile, 
să poa’ă obține rezultate și mai bu
ne. C. Reinhardt (FI. roșie) finalis- 
tul multor curse de viteză, deși este 
un bun tactician și aleargă cu mult 
calm, iar în acest an se află într.o 
formă bună, prezintă însă o l psă 
care-1 împiedică de matte or: să 
cîștige. Atunci cînd 'onduce în 
cursă, iar adversarul vine foaite 
aproape de el sau trece în ’inie cu 
el, renunță să ma! lupte si nu mai 
„trage" la fel de putern’c.

Ștefan Lemîndroiu (Dinamo) este 
în progres față de amil trecut. La 
fete, se remarcă în proba de viteză 
Eda Zurner, iar la semifond Maria 
Bisac.

Acordîndu-se toată atenția pregă
tirii alergătorilor, luîndu-se măsu
rile necesare pentru ca pista velo
dromului să fie menținută în con
diții corespunzătoare și organizînd 
concursurile după-amiaza, se vor 
putea obține rezultate de valoare în 
ciclismul de pistă.

PAULA LĂZĂRESCU

campionatului republican 
pe echipe

Its care a avut o atitudine complet 
surprinzătoare și condamnabilă în 
prima întîlnire pe care a susți- 
nut-o în fața lui T. Bădin, renun- 
țind după trei seturi să mai con
tinue jocul. Eva Stăncesru a im
primat insă mai multă convingere 
jocului și a dovedit o îmbunătățire 
reală a loviturii de pe partea 
stingă, după cum sub raport tac
tic ea manifestă un spirit ofensiv 
tot mai accentuat, venind mai des 
și cu rezultate mai bune la fileu. 
R. Andreescu. deși La întrecut pe 
Zacopceanu de o manieră cate
gorică (6—0 6—1), totuși nu a ară
tat ceea ce așteptam de la el. 
Acest jucător greșește atunci cînd 
lovește mingile în cădere, atît cînd 
acestea îi vin de pe partea dreap
tă, cit și de pe partea stingă. Pro- 
cedind astfel, R. Andreescu nu 
poate avea o desSvîrșită finalitate 
în mișcare, iar forța ca,e o im
primă loviturilor este destul de 
slabă. Și în ceea ce privește sme- 
ciul el procedează uneori greșit, 
deoarece nu se sprijină ce nici un 
picior și de aici caracterul de ne
siguranță al multora riintte lovi
turile pe care le execută. Dintre 
jucătorii echipei Progresul finanțe 
bănet, T. Bădin s-a remarcat prin- 
tr-o voință de-a dreptul impre
sionantă (în specia! în partida cu 
Caralulis). Cît privește pe E. Cris- 
tea, care în ultimul joc l-a învins 
pe Kiseleff (6-2, 6-2, 3-6, 6-1), deși 
a făcut un joc superior adversaru
lui său. totuși a mani'estat unele 
slăbiciuni: în dorința de a desfă
șura un joc în forță E Cristea 
nu caută să se adapteze unui joc 
mai variat. Atunci cînd el va fo
losi mai des mingile scurte și io- 
viturile'din voicu, în mod implicit 
jocul său va fi mult mai eficace. 
In rest, ceilalți jucători au evo
luat în limitele valorii lor obiș
nuite.

T1BERIU STAMA

înainte de ultima etapă a turului
campionatului republican de polu

Prima parte a campionatului re
publican de polo va lua sfîrșit joi 
12 august, odată cu disputarea jo
curilor etapei a 8-a.

Cu toate că în ultimul timp cam
pionatul n-a mai cunoscut o des
fășurare normală, echipele avînd 
un număr inegal de jocuri dispu
tate (C.C.A. și Dinamo Tg. Mureș 
și-au amînat jocurile începînd cu 
etapa a 6-a, și- — respectiv — 
etapa a 5-a). totuși, prin desfășu
rarea ultimelor etape (VI, VII și 
VIII), configurația clasamentului a 
căpătat un caracter suficient de sta
bil, îneît să ne permită unele con
siderații ce privesc această primă 
parte a campionatului.

O primă remarcă\privește lupta 
pentru primul loc. Așa cum aiătam 
într-unul din numerele noastre tre
cute, echipa Casei Centrale a Ar
matei nu are emoții nici anul a- 
cesta. Aceasta se observă destul de 
limpede privind clasamentul. Deși 
a rămas cu 5 meciuri jucate, ocupă 
locul 3 cu 10 puncte, Ia numai 2 
puncte diferență de Progresul Tg. 
Mureș, care a trecut pe primul loc 
cu 12 puncte totalizate din 8 jo
curi și la un punct de Știința aflată 
pe locul 2 cu 7 meciuri jucate. De 
fapt, meciurile amînate de militari, 
cu: Constructorul Oradea (etapa 
6-a), Progresul Cluj (etapa 7-a) și 
Progresul București (etapa 8-a) 
sînt extrem de ușoare pentru cam
pioni, așa că este clar că sfîrșitul 
turului va găsi pe primul loc ace
eași echipă care de doi ani la rînd 
a cîștigat comod campionatul repu
blican la această ramură sportivă. 
Pe primul loc s-a instalat, deocam
dată, Progresul Tg. Mureș. Mure
șenii au acumulat 4 puncte din ul
timele trei etape, pierzînd doar 2 
puncte în etapa 8-a, la Timișoara. 
Echipa n-a mai „mers" ca în pri
mele etape, resimțindu-se lipsa celui 
mai bun jucător al ei: Simon, care 
este de fapt „motorul" echipei. Per
manent, în apărare ca și în atac, 
Simon a contribuit la frumoasele 
rezultate obținute de această echi
pă. Meciurile cîștigate de Progresul 
Tg. Mureș, la Cluj în fața metalur- 
giștilor cu 3—2 și acasă în compa
nia Constructorului Oradea cu 5—3, 
au fost realizate cu ..prețul" unor 
serioase eforturi. La Timișoara, săp- 
tămîna trecută, în compania unui 
adversar mai puternic, au pierdut 
la scor (5—9). Stănescu (Flamura 
roșie Tim.) a acționat în voie și 
a marcat șase puncte, tocmai pen
tru că n-a avut cine să-l „țină". 
Pe locul 2, fără să piardă vreun 
punct în ultimele trei etape, se află 

! echipa studenților din Cluj. Știința 
, a cîștigat la scoruri concludente :

5—0 cu Progresul București, 5—3 
cu Tinărul dinamovisț și 4—1 cu 
Progresul Cluj. In felul acesta, e-

INFORMATH
PROGRAMUL CONCURSULUI 

SPECIAL DIN 11 AUGUST

I. Metalul Hunedoara — Tata- 
banyai Banyasz (R.P.U.).

II. Metalul Brăila — Locomotiva 
P C A. Constanta

III. Știința Craiova — Locomo
tiva T'mișoara

IV. Metalul Reșița — Știința Ti
mișoara

V. Progresul Satu Mare — 
Știința Cluj

VI. Flamura roșie Si. Gheorghe
— Dmamo Orașul Stalin

VIL Metalul Steagul roșu O-așuI 
StaUn — Locomotiva Tg. Mureș.

VIII. Dinamo Galați — Metalul 
Brăila.

IX. Locomotiva Cluj — Flacăra 
Mediaș.

X. Locomotiva Pașcani — Fla
căra Ploești.

XI. Știința Iași — Locomotiva 
Pașcani

XII. Flamura roșie Sf. Gheorghe
— Metalul București

Meciuri de rezervă •

A. Metalul Cîmpina — Metalul 
Steagul roșu Orașul Stalin.

B Locomotiva Craiova — Me
talul. Uzinele de tractoare Orașul 
Stalin

C Constructorul Arad — Metalul 
Baia Mare.

D Flamura roșie Cluj — Avîntul. 
Reghin

M eciul I este international me
ciurile I1-V1I și X sînt din Cupa 

chipa se arată o pretendentă se
rioasă în lupta finală pentru locul 
2. De reținut că studenții au un , 
meci-mai puțin jucat decît Progre-- 
sul Tg. Mureș. Compartimentul cel 
mai bun al studenților s-a dovedit 
a fi linia de atac unde Araniosi și 
Maxim au marcat cele mai mufte 
goluri. Pe locurile următoare se 
află Flamura roșie Timișoara și Ti
nărul dinamovisț cu 9 puncte și — 
respectiv — 7 puncte din 8 meciuri 
jucate. Primii, în sfîrșit, cu echipa 
completă, n-au mai pierdut nici un 
joc. (4—4 cu Tinărul dinamovisț, 
3—1 cu Metalul Cluj și 9—5 cu 
Progresul Tg. Mureș). Weinreich, 
Torok și Stănescu sint oamenii de 
bază ai echipei. Tinărul Kincs se în
cadrează suficient în jocul echipei. 
Revelația acestui campionat, Tînă- 
rul dinamovisț, a fost serios handi
capată în aceste ultime etape prin 
lipsa lui Aurel Zahan și Alexandru 
Popescu. Totuși, elanul celor rămași 
în echipă, precum și al înlocuitorilor 
lor a făcut posibilă obținerea unor 
rezultate remarcabile (meciul egal 
de la Timișoara 4—4 și victoria la 
scor de la Oradea 6—2). La Cluj 
e; au luptat de la egal cu studenții, 
dar, mai rutinați, aceștia din urmă 

I au concretizat mai mult și au cîș
tigat cu 5—3 (2—1). Dinamo Tg. 
Mureș, deși are numai 4 jocuri, o- 
cupă locul 6 în clasament cu mari 
speranțe de a sălta pe primele lo
curi. Din pachetul celor 4 „codașe", 
Progresul București le este superi- 
rioară celorlalte, urmează apoi, în 
ordine, Constructorul Oradea și cele 
două formații clujene. Metalul și 
Progresul. Insă, toate aceste 4,echi
pe sînt departe de ceea ce înseam
nă jocul modern de polo pe apă. 
Cunoștințele lor tehnice și tactice 
sînt insuficiente față de jocul aștep
tat din partea unei echipe de primă 
categorie.

★

Ultima etapă a turului progra
mează joi 12 august următoarele 
meciuri: București-, Progresul Buc.- 
Flamura roșie Tim.; Tg. Mureș: 
Progresul Tg. Mureș—Știința Cluj; 
Oradea : Constructorul — Metalul 
Cluj; București: Tînărul dinamo- 
vist—Progresul Cluj.

Iată clasamentul înainte de ulti
ma etapă a turului:
Progresul Tg. Mureș 8 6 0 2 55:23 12
Științia Cluj 7 5 1 1 27:21 11
C.C.A. 5 5 0 0 39: 4 10
FI. roșie T mișoana 8 4 1 3 42:32 9
Tîn ă r u 1 d im mo v ;«s-t 8 3 1 4 29:32 7
Dimamo Tg. Mureș 4 3 0 1 14:16 6
Progretsul București 2 3 10:19 5

Constructorul Oradea 7 0 2 5 12:31 2
Metalul Cluj 7 1 0 6 9:33 2
Progresul Cluj 6 1 0 5 7:33 2

G. NiCOLAESCU

'■onosport
R.P.R., iar restul d n etapa de cam
pionat de la 15 august.

CONCURSUL 19
Programul etapei 15 august 1954

I. Locomotiva Cluj — Flacăra 
Mediaș.

II. Locomotiva Turnu Severin — 
Progresul Sibiu.

III. Locomotiva Arad — Minerul
Lupeni

IV. Locomotiva Oradea — Me
talul Reșița.

V. Constructorul Arad — Metalul 
Baia Mare.

VI. Știința Iași — Locomotiva 
Pașcani.

VIL Flamura roșie Buhuși — 
Flamura roșie Bacău.

VIII. Dinamo Bacău — Dinamo 
Bîrlad.

IX. Flamura roșie Sf. Gheorghe 
— Metalul București.

X Locomotiva Craiova — Me
talul Uzinele de tractoare.

XI. Metalul Cîmpina — Metalul 
Steagul roșu.

XII Dinamo Galați — Metalul 
Brăila.

Meciuri de rezervă

A. F’amura roșie Burdujeni — 
Locomotiva lași.

B Metalul Oradea — Dinamo 6
București.

C. Flacăra Moreni — Construc
torul Craiova.

O Progresul F. B. Bucureș'i —
Flacăra Pitești.



Participarea la competiții: cere 
fotbaliștilor să-și exerseze torța, 
rezistenta, viteza, agilitatea, tntrun 
suvîut tot ce ține de pregătire» .'I- 
tică. oe baza căreai 6e <or for.na 
reflexele tehnice »' tactice. O »r- 
gătire Judicios crrgaoâoarȘ perm'te. 
de asemenea, ca efortul le 'ev să 

' fie ușor li liber raiporiaf. peiir.ru 
aceasta este nevoie să se efectueze 

’ plimbări, alergări ușoare, crosuri 
, pe terenuri cu configurație dife- 
i rită (pădure, cî:np, maluri abrupte, 
’ pante). La aceasta trebuie să se țină 

seama că la primele antrenamente 
nu se poate da de la început orga
nismului o sarcină prea mare, ci oa 

î trebuie să fie mărită în mqd gra
da ’ •

Este bine a începe ședința de an
trenament cu mers încet, timp de 
2-3 minute, iar apoi, mărind iu
țeala, să trecem la mers liniștit. 
Alergarea trebuie să alterneze cu 
mersul, făcînd aceasta în modul 
următor: alergăm 1.50 —209 m., tre
cem apoi la meis rapid pe distanța 
de 30 —40 m., har după aceasta re
începem alergarea, etc. In acest fel 
va fi parcursă în total o distanță 
de aproximativ 2 km. Cînd orga
nismul sportivului se va fortifica, 

. obișnuindu se la efort, distanța 
poate fi măr că pînă la 3 km. sau 
mai mult. Această distanță va fi 

; păstrată și în următoarele ședințe, 
dar atunci mu mai este obligator a 

- 'include și mersul în alergare. In 
anumite ședințe de antrenament 
distanța alergării poate fi tn'cșo- 
rată pînă la 1 km., dar în acest 
caz vom mări viteza de alergare. 
Este util ca in cursul alergării să 
trecem peste diic-.r'te obstacole, de 
exemplu: canaluri, r'pi, trunchiu i 
de copac, garduri Joase. Condu
cătorul antrenamentului a'eargă 
și el cu grupa de sportivi, făc'nd 
observații în timpul alergării și 
mersului, urmărind în special oa 
respirația să fie * regulată (ia 3-4 
pași — inspirație, la 5-6 pași 
— expirație) In timpul mersu- 

1 ltd este recomandabil a combina 
; rrfișcarea cu anumite exerciții: flec- 

i| tarea și deflectarea brațelor, îri- 
ț tinderea brațelor în lateral, aduce
rea lor înapo', ridicarea înainte și 

-în sus. întoarceri, înclinări, miș- 
! cari ale mușchilor de la umeri, in

i' toarcerea trunch'ului, fondări, ridi- 
oaraa p’ctoarelor. Pe anumite por
țiuni mersul poate fi complicat, el 

j executîndu-se ghemuit. La sfîrșitul 
ședinței de antrenament este ne
cesar a intra imediat intr-o încă
pere, a face duș sau a fricționa 
corpul cu tun șervet ud. Pentru 
antrenament, coa mai comodă îm
brăcăminte este cea care nu împie
dică mișcările — trening sau cos-
tum de schi și încălțăminte fă-ră
toc.

In flceeiași perioadă este nece-
sar să se efectueze exerciții pen-
trii dezvoltarea reflexelor tehnice 
și tiact ce. Ț nînd seama că la pri
mele antrenamente în aer l’ber li
gamentele și articulațiile sportivu
lui nu sînt încă suficient de în
tărite, este util ca primele ședințe 

La s/ r, tul lunii trecute. <chips Dinamo din Moscova, fruntașa 
camp.cr.a ti ui de fotbal al U.RN.S., a jucat la Linz (Austria) cu for
mația tGcaiă L.A.S.K., din prima divizie austriacă, pe care a itivins-o 
cu 5—3. Fondurile întilnirli au fost vărsate ajutorării populației aces
tui oraș, greu încercat de inundați ile provocate de revărsarea Du
nării,

Fotografia noastră înfățișează un duel intre apărătorul austriac 
Machan (stingă) și interul stingă dinamovist Salnikov. Acesta a fost 
unul dintre cei mai buni oameni ai înaintării oaspeților. Salnikov 
i-a impresionat pe specialiștii aus tried prin vastul său repertoriu tea- 

1 nic, rezultat al unei minuțioase pregătiri. -
l

să fie efectuate cu multă băgare de 
seamă. Mii es'e brie să se facă 
atunci țnișeăr' preia bruște sau 
exerciții de sărituri ;: sprinturi.

I e;*ecli*so>a diverselor •xerctii ieh
I ni'-e rm asre rer-mnavztwrișiil » -e 

',ace mișcările zute.de w.
put. Princip»'ui vrie uâ fie obțu>t;i'e 
preciza «I r«.g«-fcaritotiM executăni-i. 
Primele ac»irer\imcuîe .<îx*i consa
crase loviturilor celor ma: simple, 
aruncării și opririi mingii. In con
tinuare vor fi incluse elemente de 
tehnică mai complicate, de exem
plu: loviturile de cap. conducerea 
balonului, driblingul, fentele, ba și 
cele mai simple combinații tactice. 
De acum exercițiile de gimnastică 
și alergările vor fi efectuate în- 
tr-un tempo ma' rapid decît înainte. 
Io exerciții sînt incluse, de aseme
nea, d verse sărituri ș' salturi, 
starturi pe 10—15 ni., alergări de 
v'teză pe 100-200-400 m

Jocurile îa două porți (30-40 m'- 
nute) sînt in’roduse de obicei în 
a treia ședință de antrenament, 
tolosindu se pentru aceasta un te
ren mai mic, de exemplu de-a 
curmezișul une' jumătăți^ a terenu
lui normal de fotbal. Vor juca gru
pe de 6-7 oameni. După aproxima
tiv 3-4 asemenea antrenamente 
poate f: efectuat un joc pe teren 
normai (2 reprize a cîte 30 minute), 
eventual cu o altă echipă. In a- 
ces'e întîlniri se stab'lește de obi- 
ce' în ce posturi vor juoa de aci 
încolo membrii echipei

La antrenamente este util să ne 
folosim de mai multe mingi. Im- 
părț'ndu-se pe mai multe grupe, 
Jucătorii fac exerciții în mod simul
tan în diferite părți ale terenului. 
Căpitanul echipei poate singur «ă 
imagineze exercițiile cele mai sim
ple, corriplicîndu-le executarea prin 
schimbarea distanțelor, a timpului 
de execuție ș' numărul" ta atin
gere a mingii, intr'oducînd și di
verse obstacole suplimentare. Fie 
care exerețiu trebuie să fie cît 
mai variat cu putință, îmbogățit 
cu elemente no', jocuri îin mișcare, 
ștafete cu mingea. Aceasta mă
rește interesai celor oare se antre
nează.

In antrenamentul fotbalistului 
trebuie să figureze în mod obli
gator și gimnastica de dimineață 
Iii fortifica mușchii și ligamentele, 
dezvoltă respirația și circulația 
sîngelui, dovt-dindu-se prin aceasta 
unul din mijloacele cele mai bune 
pentru dezvoltarea fizică multila
terală. In gimnastica de dimineață, 
executată zilnic, pot fi folosite și 
coarda de sărituri sau mingea.

Sînt foarte folositoare exercițiile 
tehnice individualizate, avînd de 
scop înlăturarea anumitor defi
ciențe personale. Asemenea exer
ciții pot fi executate cu 3—5 fot
baliști în timpul od'lmei restului 
grupei. Aceasta este util mai ales 
atunci cînd o parte din jucători nu 
pot să se antreneze în comun cu 
restul echipe’, d’n oanza specificu
lui muncă.

A. BALAȘOV
Președintele colegiului de 
antrenori al R.S.F.S.k.

—. duca",ia fizică constituie o
i f— parte indisolubilă a educ.a- 
I *” {iei comuniste a tinerei ge- 
, narații. Statul sovietic acorda <• 
| mare atenție 4ezv<jjtârii pe oază 
i ie furus» «: uxtitinh fizice. Numai 

în xcest 'vn «ugerul de nial al 
U.R.S.S sănătății publice .->1 .
culturii fizice fonduri care depă- I 
șese 29 miliarde ruble.

O mare atenție se acordă în 
U.R.S.S. pregătirii de specialiști, 
profesori și antrenori sportivi. In 
acest scop, peste 40.000 de viitori 
specialiști în domeniul culturii fi
zice și sportului frecventează cele 
13 institute și 37 școli tehnice de 
cultură fizică.

In același scop, au fost create 
în U.R.S.S. institute de cercetări 
științifice, în care sînt studiate și 
popularizate metodele cele mai îna
intate ale teoriei și practicii edu
cației fizice. Cultura fizică repre
zintă un obiect obligator în progra
ma analitică a tuturor școlilor de 
studii generale, școli tehnice, de 
meserii, institute. Există in U.R.S S. 
800 școli sportive pentru copii, în 
care învață peste 120.000 tineri 
sportivi.

In dezvoltarea mișcării de cul
tură fizică din Uniunea Sovietică 
un rol de seamă îl joacă comso- 
molnl leninist. Organizația revo
luționară a tineretului' sovietic a- 
jută statului să dezvolte necontenit 
sistemul sovietic de educație fizică. 
Comsomolul este pe drept cuvînt 
supranumit sufletul mișcării de cul
tură fizică și sport. El a obținut 
prin fapte și realizări acest titlu, 
de onoare. In anul 1931 a fost creat 
din inițiativa comsomolului, com
plexul sportiv G.T.O., care con
stituie baza sistemului sovietic de 
educație fizică. De atunci, milioane 
de oameni sovietici au trecut nor
mele popularei insigne. Din ini
țiativa co’msomolului au fost ridi
cate în multe școli baze sportive, 
amenajate prin strădania comso- 
moliștilor și pionierilor. Și tot cocn- 
somolul a fost inițiatorul asocia
ției sportive Rezervele de Muncă, 
asociație care reunește pe tinerii 
sportivi din școlile de meserii și din 
școlile de pe lîngă fabrici și uzine.

Comsomoliștii sint organizatori 
entuziaști ai activității sportive la 
sate. In toate republicile unionale 
au fost create asociații sportive 
colhoznice, care numără acum mi
lioane de membri.

Comsomolul a educat numeroși

Noi construcții sportive 
pentru tineretul sovietic
Petroliștii care locuiesc in raio

nul Stalin din orașul Baku au pri
mit de curînd un dar minunat. La 
poalele munților care înconjoară 
orașul, în mijlocul pădurii de sche
le de sonde, a fost construit un 
nou stadion.

Nu de mult, pe aceste locuri au 
sosit echipe de tineri petroliști, 
care, împreună cu muncitorii de la 
trestul nr. 4 „Glavneftezapadstroi", 
au început construcția noii baze 
sportive.

Noul stadion are tribune încăpă
toare, iar sub tribune se află ca
bine și camere pentru duș. Stadio
nul este înzestrat cu un teren ga- 
zonat de fotbal, pistă de atletism, 
terenuri de volei și baschet, sectoa
re de atletism.

Cea de a doua etapă a construc
țiilor prevede amenajarea unei săli 
sportive, un, bazin acoperit, com- 
plectarea tribunelor pînă la o ca
pacitate de 2.000 locuri și amena
jarea a noi sectoare de verdeață. 
In ziua inaugurării acestei noi 
construcții sportive au avut Ioc 
mari întreceri sportive.

★

In orașul Kasimov din regiunea 
Peazan au fost terminate de cu
rînd lucrările de construcție a unui 
nou stad'on. Noua construcție spor
tivă cuprinde un teren de fotbal, 
pistă de atletism, terenuri de vo
lei și baschet, sectoare de atletism. 
In cele două tribune ale stadionu
lui pot urmări întrecerile peste 
5.000 de spectatori.•

Pe noul ' stadion au ^început 
concursurile la diferite discipline 
sportive. Fotbaliștii din orașul 
Kasimov au primit vizita fotbaliș
tilor din regiunile Vladimir, Rea- 
zan și altele. Actualmente, pe ga
zonul stadionului se desfășoară 
întîlnirile din. cadrul cupei orașu
lui la fotbal.

Articol scris pentru 
ziarul Sportul popular 

*■

sportivi de frunte ai Uniunii So
vietice. Printre ei se afiă primii 
recordmani mondiali sovietici de 
haltere, comso-moliștii G. Popov, N. 
Satov, A. Boiko, campionul mon
dial de șah Mihail Botvinic și multi 
alții.

Cu cinci ani în urmă nu se găsea 
printre campionii U.R.S.S. nici un 
sportiv mai tînăr de 20 ani. In 
1953, acest titlu de onoare a fost 
cucerit de 40 de sportivi de această 
vîrstă. Dacă la începutul anului 
1949, printre maeștrii sportului e- 
xistau doar 14 juniori, în urmă
torii patru .ani s-au ridicat în 
U.R.S.S. 200 noi tineri maeștri ai 
sportului.

Tinerelul sovietic apără cu cinste 
dincolo de granițele țării onoarea 
sportivă a patriei sale în cadrul 
intîinirilor internaționale. Din 1944 
și pînă acum, sportivii sovietici au 
evoluat pe stadioanele și pe te
renurile de sport din peste 20 de 
țări ale lumii. La invitația organi
zațiilor sportive din U.R.S.S., spor
tivi din 30 de țări au vizitat Țara 
Sovietică. In cursul anului 1953, 
sportivii sovietici au stabilit 373 A. FINOGHENOV

Aspect de la parada de Ziua Unio nală a Sportivului. Trec sportivi 
de frunte și activiști ai mișcării de cultură fizică din Uniunea Sovie

tică. Mulți dintre ei au fost educați și crescuți de Comsomol.

Vorbește „Polul Nord 4”
Suit ap.oape trei lum de cînd 

pe ghețurile Arcticei centrale tră
iește și își desfășoară activitatea 
colectivul strîns unit al stațiunii 
științifice „Polul Nord 4". In acest 
răstimp, ghețarul pe care se află 
stațiunea a parcurs peste 300 km.

Locul unde și-au întins tabăra 
îndrăzneții cercetători polari a fost 
foarte rar vizitat de exploratori 
și are o importanță uriașă din 
punct de vedere practic. Datele 
științifice culese de membrii sta
țiunii „Polul Nord 4" vor aduce o 
contribuție de seama la cunoaște
rea Oceanului înghețat de Nord, 
vor permite stabilirea celui mai 
bun traseu navigabil prin apele 
sale.

In momentul de față, stațiunea 
științifica „Polul Nord 4“ constituie 
un adevărat orășel, excelent ame
najat. Locuințele au fost instalate 
concentric. Stațiunea dispune de 
tractor, avion, de cele mai moderne 
aparate tehnice. Activiștii stațiunii 
științifice muncesc cu millt spor. 
După . terminarea zilei de lucru 
(deși acum întunericu1 nu coboară 
niciodată) mulți dintre ei se în
dreaptă spre un mare baracament 
intitulat „Palatul Culturii Fizice". 
Aici se adună hidrologii, aerologii, 
radiofoniștii. In club pot fi vizio
nate filme noi, se poate juca șah 
sau se pot citi ziare și reviste

eslonieni au experimentat o foi mă 
nouă de întrecere: pol atlcnul de 
înot. Competiția es.e împărțită pe 
durata a două rile. In nrcgr<-.mul 
p; m~i zile sin! cm'inse probele 
100 m. sp’t' și 201 rft. liras, i.-"' 
în c>a da a doua zi — 100 
m. fluture și 400 m. ,if:: r. Învin
gătorii sînt desemnați prin numă
rul cel mai mare de puncte obținute 
în totalul celor patru probe.

La primele competiții de poliat- 
lon - înot desfășurat la Talin, 
au participat sportivii asociațiilor 
Dinamo, Kalev și Spartak. In rîn- 
dul participanților se aflau nu 
meroși tineri înotători. In compe-

PoliatIonul de inot
In cursul ac.s.ui sezon ino.ă.orii

tcorduri unionale, iar de 57 ori iui 
întrecut recordurile lumii. In pri
mele șase luni ale anului 1954 

, sportivii sovietici au îmbunătățit 
121 recorduri unionale, dintre care 
45 mondiale. In momentul de față 
ei dețin peste 80 recorduri mon
diale.

Sportivii sovietici iau parte activă 
Ia toate marile competiții interna
ționale. Unia dintre cele mai dragi 
întreceri internaționale o reprezin
tă pentru ei «Jocurile Mondiale 
Universitare de Vară. La cea de 
a 12-a ediție a Jocurilor Mondiale 
Universitare de Vară, care s-a de
sfășurat recent la Budapesta, au 
luat parte trimiși ai sportului so
vietic — atleți, înotători, luptători, 
voleibaliști, ca și reprezentanții al
tor discipline sportive.

O mare atenție față de dezvolta
rea mișcării de cultură fizică și 
sport a fost acordată în cadrul 
celui de al XII-lea Congres al 
Comsomolului. Congresul a trasat 

> ca sarcină comsomoliștitor să arate 
o grijă și mai mare față de oțeli- 
rea fizică a tineretului, să asigure 
dezvoltarea continuă, pe bază de 
mase, a mișcării de cultură fizică 
din U.R.S.S.. să atragă neconfen t 
noi tineri și tinere spre practicarea 
sistematică a sportului.

proaspete, sosite cu avionul de. la 
Moscova.

Recent, corespondentul ziarului 
„Soviețki Sport" a 'uat legătură 
prin radio cu membrii stațiun.i 
„Polul Nord 4", punîndu-le între
barea :

— Ce rol joacă sportul în viața 
de la pol ?

„Polul Nord 4“ a răspuns:
— In viața colectivului nostru 

sportul ocupă un loc de seamă. Tre
buie să spunem că avem și multe 
posibilități de a practica felurite 
discipline. Membrii expediției, mai 
cu seamă tineretul, pornesc deseori 
cu schiurile pe întinsurile albe ale 
Arcticei. Pe terenuri de zăpadă bă
tătorită se joacă volei și fofba:. 
iar recent a avut loc un concurs 
de tir. Campionatul de șah al sta
țiunii a devenit o competiție tra
dițională.

Marca majoritate a membrilor ex
pediției sînt sportivi. Mulți sînt 
purtători ai insignei G.T.O., :cr 
unii au chiar clasificare unională 
în diferite discipline. Radiofonistul 
Zavedeev nu este numai un excelent 
cunoscător al secretelor rad'oteh- 
nicii, ci și un pasionat vtnător In 
acest an. el a obținut un frumos 
succes, reușind să vtneze un urs 
alb, a cărui blană reprezintă un 
prețios trofeu pentru orice vînâtor"i

t'ția rezerva ă femeilor a cîștigat 
tînăra înotătoare de 16 ani Marina 
Olmari. Ea a totalizat 2543 punc
te. Iată timpurile înregistrare în 
cele patru probe: 100 m. spate — 
1:31,6; 200 m. bras — 3 '4.0; 100 
in fluture — 1:J1.6: tOii m. liber 
— 6 13 2. In concursul masculin,
învingător a fost rnaesttul sportu
lui Ended Edasi — 353) puncte. 
Rezultatele sale pe prolie sînt: 

100 m. spate — 113,0 200 m.
bras -z- 2.48,0; 100 m. fluture — 
1:10.3; 400 m. liber — 5:54.5

In cursul acestui sezon, pe ca
lendarul competițiilor de înot din 
R.S.S. Estonă mai sint prevăzute 
și alte concursuri de poliatlon.

peiir.ru
zute.de
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A S. WA EDiTSE A JQCURît'OR 
#M0ND!ALE UNIVERSITARE DE VARA

Fotbaliștii 
în Uniunea

La cîteva clipe

Nici nu știu cum am coborît scă
rile tribunei ziariștilor, cura am 
alergat prin culoarele subterane care 

duc la cabinele jucătorilor. Voiam 
să fiu cît mai repede lîngă fotba
liștii noștri. E inutil să vă mai 
descriu atmosfera din cabină : ve- ț 
aelie, felc’tări, îmbrățișări.

Lîngă mine, Nicușor. căpitanul e- 
ehipei, își șterge fruntea de sudoare 
și zîmbește mulțumit către coechi
pieri. Nu scap ocazia să-l întreb . 
ceva despre meci.

„Primul lucru care mă bucură, 
este acela că toți jucătorii au mun
cit pînă la epuizare pentru victorie. 
Înainte de joc ne-am zis : nu putem 
face o „figură" frumoasă decît dacă 
reușim să.i depășim pe fotbaliștii 
maghiari prin impetuozitate, prin 
dtrzenie. Totul e să nu-i lăsăm 
să-și facă jocul. Și, orice minge ne 
vine In atac, spre poartă cu ea ! Am 
reușit tn mare măsură să realizăm 
cele ce am discutat 
noștri Și asta, repet.

cu antrenorii 
fi’ndcă toată

Studenții italieni a« sosit 
la Budapesta in ultimele zile 

ale Jocurilor
In ultinicie ‘ zile ale 

Mondiale Universitare de 
mai sosit la Budapesta o

Jocurilor
Vară, a 

, nouă de
legație de studenți sportivi. Era un 
mic grup de studenți italieni, care 
a trecut peste toate piedicile pu
se de guvernul din țara lor pen
tru a fi prezenți la marea sărbă
toare sportivă a studenților, 
ducătorul acestei delegații, 
este nevoit — ca de altfel 
membrii delegației — să-și 
streze anonimatul pentru a nu a- 
vea neplăceri la înapoierea în ța
ră. ne-a declarat următoarele: ..În
trecerile celei de a XH-a ediții a 
J MU.V s-au bucurat de un suc
ces deosebit, care răsplătește, pe 
de o parte, eforturile organizatori
lor, iar. pe de altă narte, contri
buie la întărirea prieteniei între 
studenții din toată lumea. Studen
ții italieni au participat la a ieste 
întreceri numai cu o echipă de 
baschet, dar sîntem convinși că la 
viitoarea ediție a Jocurilor vom 
putea participa, in mod oficial, cu 
cele mai bune echipe studențești 
din (ara noastră. In numele celor 
cițiva reprezentanți ai studenților 
din Italia, transmitem cu acest 
prilej salutul nostru celorlalți ti
neri din întreaga lume, care do
resc pacea și care luptă pentru ca. 
Noi sintem alături de ei".

(De la trimisul nostru special)

Con- 
care 
toți 
pă-

după fluierul fina!' al arbitrului
*.'•*4' 1*4 5 ’ \-

lumea a luptat cum nu se șuficiBnt faptul cl
mal bine". -f&iyESi ^‘JSțb/ițâfie .o țerie de eleme

Arbitrul jocului, Reinhardt 
Germană), pe care l-am găsitar*-~ ’ 
bina alăturata, mi-a spus : ț,, Mg 
romînilor este pe deplin trieri 
după părerea mea. 
Au jucat simplu și 
cesta este fotbalul, 
dală pentru aparare, care s-a ținut 
„scai" de înaintarea maghiară".

Ei, și-acum să vă comunic și cî
teva din impresiile mele. Esențialul 
acestei partide a constat, așa cum 
au subliiniiat majoritatea declarați
ilor, tn simplitatea, dar și în efica
citatea acțiunilor echipei noastre. 
Fotbaliștii romîni nu au căutat cine 
știe ce combinații savante, ci au 
pasat totdeauna coechipierului cel 
mai avansat. Așa se tace că chiar 
în perioadele cînd echipa maghiară 
avea inițiativa, noi ajungeam din 
două-trei pase la poarta lui Gulyas.

Selecționata tineretului din R. P. 
Ungară este o formație de valoare.

'’vșRij
Au știut ce-vord'' 
la... concret. A~ :

O mențiune spe-

• ••

. suficient faptul că din ea
> .o țerie de elemente care

n^ațțtydăț yitroȚuse chiar în lotul pri- 
mejț<?’epaez(epiative : Gulyas, Karpa-

'■ ții* thy. S^oiEaț^țeare a și jucat la 
ipionattflei ^cltyjlale)'-,' ÎȚaxhidt. ' 
s$lJ£sordâs, AfqcțDs^'toți acești.

io.J§ÎJșt |̂,ștpt1 iodlrte K'rf^.î.nrțg^'țiți, . 
fiind tehnidigțifi.^fcclsaLi. In 'tf&ci’ujti. 
cu noi îriiairitarea 
permițînd apărării rorA 
vină decisiv. Un lucru oajfe nu _ 
spus : cei trei oameni din linia^dP. 
fund, Ivănescu—Androvici—V. Du
mitrescu au intrat de multe ori chiar 
pe traectoria balonului ce se în
drepta spre poartă, degajînd cu ca
pul sau cu piciorul. Acest lucru a 
influențat mult randamentul atacu
lui maghiar, care a șutat mult mai 
puțin și mai cu teamă la gol, cînd 
a văzut că are de-aface cu... patru 
veritabili portari.

telefon). — Lotul 
fotbal al R.P. Bul-

SOFIA (prin 
reprezentativ de 
garia, care a jucat la Varșovia du
minica aceasta, va pleca din capi
tala R.P. Polone la Moscova. In 
Uniunea Sovietică fotbaliștii bul
gari vor susține mai multe întîl
niri. Pe lîngă jucătorii care se gă
sesc acum la Varșovia vor mai p'e-

ca în turneu și jucătorii:. Blagoev 
Naidenov și Diev.

Odată cu fotbaliștii reprezentati
vei R.P. Bulgaria, va face deplasa
rea și arbitrul bulgar Iordan Ta- 
kov, care a fost invitat în Uniunea 
Sovietică pentru a arbitra două în
tîlniri internaționale 
lor sovietici.

ale fotbaliști*

TUDOR VORNICU

Am fost martorii une‘ mari întreceri”11

ne-a declarat M. Clare, redacioi la „L’Equipe”
In seara închiderii celei de a 

Xll-a ediții a J.M.U.V., Michel 
Clare,, redactor al ziarului francez 
de sport „L’Equipe" a dat urmă
toarea declarație trimisului nostru 
special la Budapesta: „Mă bucur 
că pot da această declarație chiar 
aici pe N epstadion, pentru că 
multe din importantele evenimente 
ale acestei mări competiții s-au 
petrecut aici. După părerea mea 
insă, cele mai valoroase perfor
manțe. au fost obținute la bazinul 
de înot de pe insula Margareta. 
Cred că aceasta poate înțelege ori
cine, chiar și un redactor de atle- 

■ tism și schi, ca mine. Bineînțeles, 
eu personal, regret că notația a 
luat-o înaintea atletismului, dar 
aceasta e situația. Recordurile 
mondiale stabilite de Tumpek, de 
echipele de ștafetă ale Ungariei, 
recordurile sovietice și cele chtneze 
sînt mai mult decît excelente. Ci- 

i frele vorbesc de la sine. Desigur, 
1 nu sînt eu cel mai indicat să 
i comentez, dar sînt convins că 
[ dactorii de notație vor avea 
! scrie.-

Să revin acum la concursul 
atletism. Au luat parte, cum 
spune, atleți nu de prima mărime 
dar rezultatele lor au fost extra
ordinare. Aici, pe Nepstadion, mulți 

' dintre ei 
huntari

le
re
ce

de
se

au cucerit galoane de
<n prima

lor echipă. Și e atit de frumos să 
vezi cum luptă tinerii atleți l Spec
tatorii din aceste zile de tntreceri 
au putut admira pe Seliger, pe 
Stawczik, pe Ruznețova. și Kovar, 
pe Răcescu și Iolanda Balaș, pe 
Stdlo și Dunska. Îmi vine chiar să 
cred că atleții de mina întîia n-ar 
fi putut realiza poate performanțe 
atit de bune. Și, pentru că m-a(i 
rugat să vă vorbesc și despre at
leții romîni, trebuie să vă mărtu
risesc că îi cunosc mai de mult, 
datorită rezultatelor obținute de 
ei, dar în zilele acestea i-am pu
tut admira și pe stadion. Sînt 
foarte bine pregătiți și au o extra
ordinară putere de luptă.

Despre celelalte discipline am 
mai puține cuvinte de spus. Au 
fost atit de multe și s-au desfă
șurat aproape in același timp, In
cit sînt dispus să felicit pe ziaris
tul care a putut vedea mai multe 
decît mine. Au fost de asemenea 
și echipe mari aici și meciuri de 
neuitat, după cum mi-am dat sea
ma chiar atunci cînd citeam nu
mai scorurile sau ascultam ecou
rile stîrnite de meciurile de box, 
de luate sau scrimă.

E bine să spunem că în clipa 
tn care flacăra Jocurilor va fi 
stinsă și steagul coborît', că aici, 
la Budapesta, am fost martorii 
unei mari întreceri".

’ 'Fotografia alăturată înfăți
șează o vedere generală a bazi
nului de înot de pe insula Mar
gareta, în timp ce se desfășura 
finala probei de 100 m — flu- 
ture-bărbați, în care G. Tumpek 
(R.P.U.) a îmbunătățit recordul 
mondial. .

Scrimerii romint printre cei mai buni din lume
Declarația antrenorului dc stat al R. P.U., Bay Bella

Echipa R.P.R. a cucerit un bine
meritat loc 3 în clasamentul final 
al competiției de scrimă, ceea ce 
ne-a îndreptățit să cerem antreno
rului de stat pentru scrimă al R.P. 
Ungare, Bay. Bella, părerea sa asu- 
Dta_ formației noastre de tineret 
Iată ce ne-a spus el:

„Cunosc bine dezvoltarea aces
tui sport in țara dvs., in special cu 
începere din 1948, cînd am avut 
prilejul să urmăresc în sala Cer
cului Militar din București o bună 
parte dintre trăgătorii romîni. Am 
fost surprins de componența nouă 
a echipei R.P.R , fiindcă știu că 
aveți și o serie întreagă de trăgă
tori mult încercați in competiții 
grele. Acum, cînd bilanțul turneu
lui de scrimă este încheiat și cînd 
în clasamentul general pe echipe 
Republica Populară Romină deți
ne locul 3, găsesc că este nimerit 
să stăm de vorbă despre aceasta

formație. Este știut că R.P. Polo 
nă. Republica Populară Ungară, 
Egiptul, R. Cehoslovacă și Aus
tria au prezentat acum la Buda
pesta loturile alcătuite din cei mai 
valoroși specialiști, dintre care 
muiți posedă un palmares interna
țional impresionant. Prin această 
prizmă, comportarea tinerilor dvs 
scrimeri apare într-c lumină foar
te favorabilă. Desigur, specialiștii 
de la 
deoarece 
tre cele 
egală cu 
Jocurile 
lele Mond'ale Am remarcat de a- 
semenea deosebita rezistență fizi
că a trăgătorilor de la sabie și 
spadă, specialități la care scrime- 
rii romîni își mai pot îmbogăți, cu 
timpul tehnica In momentul de 
față afirm că baza pe cere trebuie 
să se dezvolte aceste cunoștințe e-

floretă merită 
tehnica lor este 
mai 'bune, pot spune 

a oricăror participanți la 
Olimpice și la Campiona-

laude, 
din-

xistă la trăgătorii avs. Cred 
un antrenament intens (de 
ori pe săptămină) și de lungă 
rată, ca și experiența concursurilor 
internaționale, le va asigura și a- 
cestor trăgători succese in viitor.

Încă un cuvlnt trebuie spus des
pre alcătuirea iotului de scrimă. 
După cum ați văzut prietenii po
lonezi și noi maghiarii, ca și alte 
țări, prezentăm specialiști atit pen
tru floretă cît și pentru spadă și 
sabie. Avantajul este ușor de în
trevăzut, deoarece sportivii își pot 
folosi astfel cu măi mult succes 
forța și își pot îmbunătăți mai les- 
ni cunoștințele de ordin tehnic. 
Trăgătorul' dvs. Uray, sprs exem
plu, a susținut 70 de asalturi, din
tre care doar în 40 a ciștigat. a- 
ceasta din cauza oboselii, deoarece 
a fost prezent la toate probele din 
concurs"

(De la trimisul nostru)

că 
trei 
du-

Primul joc la Tbilisi al echipei 
de baschet „Lyon”

“ TASS
disputat pe 

stadATbilisi în
tîlnirea prietenească

Noii campioni de tenis ai R. Cehoslovace

franceze

de baschet dintre echipele „Lyon" 
Franța și selecționata orașului Tbi
lisi.

Victoria a revenit baschetbaliști- 
lor sovietici cu scorul de 79—45.

PRAGA. După 8 zile de întreceri 
aprig disputate pe terenurile de 
tenis ale asociației Tatran din Os
trava, campionatul de tenis de 
cîmp al R. Cehoslovace pe anul 
1954 a luat sfîrșit.

La proba de simplu bărbați, titlul 
de campion a revenit jucătorului 
Jiri Javorsky, care a dispus în 
nală de Vladimir Zabrodsky 
scorul de 6—2, 6—3, 6—0. Pe 
cui trei s-a clasat Krajcik iar 
locul patru Smolinsky.

La proba de simplu femei, titlul 
de campion a revenit jucătoarei

fi- 
cu 
lo
pe

Puzejova. care a dispus de Elgrova 
cu scorul de 6—4, 6—3.

Proba de dublu femei a revenit 
perechii Puzejova - Karmazinova, 
care a dispus în finală de Holec- 
kova—Pilarova cu scorul de 6—2. 
7-5. Proba de dublu bărbați a fost 
cîștigată de cuplul Zabrodsky-Par- 
ma, care a dispus de Krajcik-Smo- 
linsky cu scorul de 6—-3, 6—2.
6—1. In sfîrșit, proba de dublu 
mixt a revenit perechii Javorsky- 
Karmazinova, care a dispus de pe
rechea Parma-Jeniștova cu scorul 
de 6—2, 6—4.

întîlniri internaționale de box
VARȘOVIA (prin telefon). — 

Reprezentativa de box a asociației 
„Gwardia" a ptecat în R.D. Germa
nă în vederea unui meci de box. 
Boxerii polonezi vor evolua în o-

rașul Karl Marx-SKidt unde vor în-, 
lî'ni echipa asociației Dynamo.

In cursul lunii septembrie, bo
xerii asociației „Gwardia" vor sus
ține două totîlniri în R. Cehoslova
că.

Numeroase întîlniri internaționale de fotbal
in acest sezon

După cum anunță ziarul polo
nez „Sport” din Stalinogrod, fot
baliștii din diferite țări ale Eu
ropei vor susține în acest an nu
meroase întîlniri internaționale. 
Numărul total al întrecerilor este 
de 29. Dărn mai jos meciurile care 
se vor desfășura de-a lungul actu
alului sezon : 15 august la Hel
sinki Finlanda—Suedia, 26 august 
la Kalmar Suedia—Islanda, 8 sep
tembrie la Moscova U.R.S.S.— 
Suedia, 19 septembrie la Copen
haga Danemarca—Elveția, la Oslo 
Norvegia—Suedia, iar la Budapes
ta R.P. Ungară—R.P.R., la 26 sep
tembrie la Moscova--U.R.S.S.— R.R. 
Ungară, iar la Bruxelles Belgia— 
Germania occidentală, 2 octombrie 
la Belfast Irlanda—Anglia, 3 oc
tombrie la ViOna Austria—Jugosla
via, 10 octombrie la Budapesta, 
R.P. Ungară—Elveția, la Luxem
burg Luxemburg—Elveția B, la

Stockholm Suedia—Danemarca, iar 
la Glasgow Scoția—R.P. Ungară 
B., la 16 octombrie la Cardiff Țara 
Galilor—Scoția, la 17 octombrie la 
Hanovra Germania occidentală— 
Franța, iar la Lyon Franța B— 
Saar, la 24 octombrie la Antwerpen 
Belgia—Olanda, la Budapesta R.P. 
Ungară— R'. Cehoslovacă, iar la Oslo 
Norvegia—Austria, la 31 octom
brie la Stockholm Suedia—Austria, 
iar la Copenhaga Danemarca—Nor
vegia, la 3 noiembrie la Glasgow 
Scoția—Irlanda, la 7 noiembrie la 
Dublin Irlandă—Norvegia, la 10 
noiembrie la Londca Anglia—Țara 
Galilor, la 11 noiembrie la Paris 
Franța—Belgia, la 14 noiembrie la 
Budapesta R.P. Ungară—Austria, 
la- 1 decembrie la Londra Anglia—
Germania occidentală, la 19 de

cembrie la Lisabona Portugalia—
Germania occidentală.

Întîlnire internațională 
de hochei pe iarbă

La data de 12 septembrie se 
desfășura în orașul Poznan î-ntîl- 
nirea internațională de hochei pe 
iarbă dintre reprezentativele R. P. 
Polone și R. D. Germane. La 15 
septembrie va avea Ioc în orașul 
Chorzow întîlnirea internațională 
de hochei pe iarbă dintre reprezen
tativele Sileziei și Saxoniei.

va

Turul ciclist al R. P. Polone
al R. 
de 27 
prima 
Turul

Anul acesta, turul ciclist 
P. Polone va începe 'a data 
august cînd se va desfășura 
etapă, Varșovia — Kielce.
ciclist este împărțit în 14 etape și 
va lua sfîrșit la 12 septembrie, cînd 
se va alerga ultima etapă : Bialys- 
tok-Varșovia.

întîlniri intre boxerii cehoslovaci 
și elvețieni

La sfîrșitul lumi septembrie va 
sosi la Praga selecționata de box 
a Elveției, care va susține mai 
multe întîlniri amicale cu boxerii 
cehoslovaci.

Întîlniri internaționale de handbal
in sezonul de toamnă din acest 

an reprezentativele de handbal ale 
R. Cehoslovace vor susține mai 
multe întîlniri internaționale. La 
22 august se va desfășura la Praga 
dubla întîlnire dintre selecționatele 
masculină și feminină ale R. Ceho
slovace, și două selecționate de 
club din R. P. Polonă. Trei zile 
mai tîrziu, selecționatele • feminine 
se vor întîlni din nou 'a Olomouc 
iar cele masculine la Plzen. Ulti
mele meciuri vor avea loc la Tr- 
nava. La sfirșitul lunii octombrie, 
reprezentativele masculină și fe
minină ale R. Cehoslovace vor pleca 
la Viena, unde vor întîlni selec
ționatele masculină și feminină ale 
Austriei.
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