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Despre importanța 
campionatelor

organizam 
locale Pe terenuri și in tribune

i ELE mai cunoscute campionate 
' sînt cele republicane de catego- 

A sau B, organizate ia toate 
. ciplinele sportive. Dar sfera a- 
Itui gen de competiții sportive nu 

rezumă numai la întrecerile 
litru desemnarea campionilor pe 
reaga țară, ci ea cuprinde și dis- 
(ele pentru stabilirea campionu- 
' pe regiune, raion, oraș, aso- 
|ție și colectiv. Tocmai aceste 
npionate locale au un rol și o 
atribuție deosebit de importante 
dezvoltarea mișcării sportive. Ele 

jt acelea care, pe întreg cuprinsul 
iii, angrenează masa largă a 
brtivilor intr-o activitate sportivă 
ntinuă. Totodată, ele sînt cel mat
fi mijloc de popularizare a spor- 
iui respectiv, de atragere a mase- 
] de oameni ai muncii într-o acti
vate pe care ei o îndrăgesc mai 
Iii ca spectatori, iar apoi ca spor
ii. Exemplul cel mai elocvent 
j această privință ni-1 oferă fot- 
lul. Faptul că el este practicat 
Stutindeni, că este organizat în 
inpionate de diferite categorii — 

1 la raion pînă la campionatul 
țară, — angrenînd mii și mii de 

rticipanți și zeci și zeci de mii 
[spectatori, asigură sportului cu 

Jonul rotund o popularitate în 
po.itenită creștere. Ce asemenea, 
kidbalul, care pînă mai anii tre
ji nu era cunoscut decît în cîte- 
l orașe, a început a fi practicat 
lăzi în întreaga țară. O situa- 

asemănătoare întîlnim la volei, 
r, oină, popice, șah și niai puțin 
celelalte discipline sportive. 

Respectînd .planul calendaristic
ual al țării noastre și înjelegînd 
numai prin astfel de campionate 
ale poate fi dezvoltată o ramură
>rtivă, pot fi ridicate elemente 
1, comitetele regionale C F.S. 
i Cluj, Arad, Timișoara, regiunea 
plin, Regiunea Autonomă Ma- 
liară, București și Iași și multe 
mitele raionale C.F.S. (Sibiu, 
thișoara, Bistrița etc.) au trecut 
■ calendarul sportiv intern astfel 

competiții la multe discipline 
Prtive. Rezuliatul muncii lor poa- 
fi văzut cu multă ușurință și din 

btul că în aceste regiuni, orașe 
h raioane pulsează o adevărată 
iță sportivă, in schimb, în acele 
jiuni în care, fie că asemenea 
inpionate există la mai multe 
orturi, însă nu toate au o organi
se temeinică (Suceava, Bacău,

Galați, Constanța, Ploești, Hune
doara, Oradea), fie că sînt orga- 
niz.ate numai la fotbal, handbal și 
încă la unul sau două sporturi (Pi
tești, Bîrlad), face ca activitatea 
sportivă să nu fie încă la înălțimea 
condițiilor existente.

Iată deci cum existența sau lipsa 
campionatelor focale determină, în
tr-o mare măsură, dezvoltarea ge
nerală a unei ramuri sportive pe 
întreaga țară, precum și situația 
vieții sportive dintr-un raion, oraș 
sau regiune. Nimănui nu-i poate ră- 
mîne indiferent faptul că în regiu
nea Suceava, deși există bazine de 
înot fa Rădăuți și Cîmpulung, comi
tetul regional C.F.S. nu s-a preocu
pat de organizarea temeinică a cam
pionatului regional de natație. Aceste 
deficiențe sînt,«fără îndoială, cauzate 
în mare măsură de superfic.aiita- 
tea cu care lucrează unii activiști 
din aceste comitete C.F.S. Nu este 
însă mai puțin adevărat că la dis
ciplinele sportive unde nu există 
campionate locale sau unde aces
tea merg slab, vinovate sînt și co
misiile centrale respective și in
specțiile din C.C.FiS. de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri. Inele inspec
ții lucrează în mod birocratic, re- 
zumîndu-se să traseze sarcini prin 
simple adrese, fără să se deplaseze 
în punctele slabe pentru a îndruma 
și controla la fața locului. De 
multe ori, buna desfășurare a cam
pionatelor locale este îngreunată 
și de lipsa de seriozitale a unora 
dintre conducerite de colectiv. In 
special în campionatele locale, care 
se desfășoară sistem turneu, în a- 
cest an s-au înregistrat numeroase 
neprezentări la jocuri sau retrageri 
din competiție, fapte care au scăzut 
din valoarea campionatelor respec
tive. Situațiile echipelor de volei 
Progresul din Găești și Inett sau 
Metalul Muscel, sau a echipelor 
Progresul Piatra-Neamț, Progresul 
Buhuși la handbal feminin, gînt nu
mai cîteva exemple în acest sens.

Pentru ca aceste campionate lo
cale cu caracter republican precum 
și campionatele de casă ale colec
tivelor sportive sau campionatele 
interne ale asociațiilor sportive 
să-și atingă scopul se impune 
ca, începmd cu conducerile colec
tivelor sportive și terminînd cu co
mitetele regionale C.F.S., toate or
ganele interesate să depună efor
turi permanente pentru organizarea 
lor la cît mai multe discipline.

23 August 1954... Zece ani 
de la eliberarea patriei noastre 
de sub jugul fascist. Prilej de 
bucurie, de însuflețire, de cîntec și 
joc. Au fremătat de entuziasm tine
resc și stadioanele. Sportivii Ca
pitalei au primit oaspeți de sea
mă, veniți de peste hotare să par
ticipe la întrecerile internaționale 
organizate în cinstea aniversării. 
Fotbaliști din Uniunea Sovietică, 
R. Cehoslovacă și R. D. Germană, 
halterofili sovietici, rugbiști din 
Țara Galilor, boxeri finlandezi, 
luptători din F.gipt, baschefbaliști 
chinezi, soli ai sportului din multe 
țări, au poposit în Bucureștiul 
împodobit sărbătorește. Ei au por
nit la întrecere cu sportivii noștri 
fruntași, urmăriți cu interes de 
privirile a zeci de mii de specta
tori. Au fost întreceri frumoase, 
care au cinstit cum se cuvine ma
rea noastră aniversare.

Prietenii noi, amintiri dragi, îi 
leagă pe cei care s-au întîlnit pe 
terenurile de sport în aceste z j le. 
Iată-1 pe Pestov, portarul tinerei 
echipe de fotbal a Rezervelor de 
Muncă din Leningrad, căutîndu-1 
imediat după meci pe portarul e- 
chipeî noastre, Toma, ca să.l feli
cite călduros pentru succes. Și 
Toma merita din plin admirația 
tovarășului său de întrecere, căci, 
intr-adevăr, a prestat o partidă 
excepțională și poate un altul n-ar 
fi putut opri șuturile atît de pu
ternice ale lui Teneaghin, Soloviov, 
sau Kolobov. In același moment, 
stoperul sovietic Donțov, obosit în
că de efort, strîngea mina adver
sarului său direct, Ozon, cel care 
a adus echipei noastre trei splen
dide goluri.

Uniunea Sovietică a maî trimis 
la serbările sportive ale aniversă
rii noastre, șase dintre cei mai 
buni halterofili. Cu ei a venit și 
încercatul antrenor Dmitri Petro- 
vlci Poliakov. Acest vechi sportiv 
a văzut multe în lunga sa activi
tate pe tărîmul culturii fizice. De 
curînd, el a însoțit reprezentativa 
sovietică la J.M.U.V. de la Buda
pesta. Acum, drumul său a fost 
către București. înainte de a pleca 

Încoace, Poliakov a subliniat în 
carnetul său de însemnări mai 
multe rînduri notate cu grijă. E- 
rau salutările pe care le transmitea 
halterofililor noștri, antrenorul Lu- 
clkjn, profesor la Institutul de Cul
tură Fizică din Kiev, cel care a- 
cum cîțiva ani a fost primul învă
țător al tinerilor noștri specialiști 
tn sportul halterelor.

Ca să ajungă în țara noastră, spor
tivii din eciiipa chineză de baschet „1 
August" au trebuit să lase în ur
mă mai multe mii de kilometri. 
Tocmai de aceea, poate, aplauzele 
pe care le-au cules pe terenul Di
namo au fost atît de .puternice. 
Dar pe baschetbaliștii chinezi nu 
i-au aplaudat numai spectatorii 
bucureșteni, ci și cei care venise
ră tocmai din partea opusă a hăr
ții lumii. E vorba de delegația nu
meroasă și foarte veselă a rug- 
biștilor de la Swansea, tot atît de 
entuziaști în trjbune, ca și pe te
renul de joc. Astfel, la primul 
meci susținut în Capitală de bas
chetbaliștii echipei „1 August", 
sportivii din Țara Galilor ocupau 
o bancă întreagă a tribunei ofi
ciale de pe terenul Dinamo. Ej au 
aplaudat zgomotos salturile în
drăznețe ale lui Iu Pan Ci și U 
Ț Pin, ca și acțiunile irezistibile ale 
lui Folbert și Fodor. Tot rugbiștii 
de la Swansea au făcut o „gale
rie" însuflețită și la meciul de 
lupte R.P.R. — Egipt. Nu mică 
ne-a fost mirarea cînd, în tjmpul 
greului duel susținut de D. Cuc, 
i-am auzit pe Williams, James, 
Morgan și ceilalți intonînd în cor 
un limpede: „Haide R.P.R.!"

Se găsesc multe mărturii de a- 
cestea ale prieteniilor legate în în. 
tîlniril-e internaționale pe care le 
găzduiește acum țara noastră. In 
vizita lor oaspeții de peste hotare 
au cules impresii puternice, de ne
șters. Ei le vor povesti în amănunt 
Ia întoarcere, celor djn țara lor. 
Vor povesti că au călătorit intr-o 
țară în care oamenii duc o viață 
pașnică de muncă, unde sportul 
este practicat și iubit de mii de 
tineri, unde minunate stadioane și 
baze sportive dau tuturora posibi
litatea să se bucure de sport.

Din țările 
de democrație populară

® In ultimii ani, sportul a deve
nit deosebit de răspîndit în satele 
Republicii Populare Polone. Actu
almente aproape 400.000 de oameni 
ai muncii de la sate sînt înca
drați în colectivele sportive sătești, 
de pe lîngă cooperativele agricole 
de producție și gospodăriile de state 
Sportivii săteni au la dispoziție 
peste 4000 de stadioane, 300 de 
săli de gimnastică și. alte instala
ții pentru practicarea culturii fizi
ce. Numa-i în cursul anului trecut 
au fost inaugurate o mie de tere
nuri de fotbal, mai mult de 3000 
de terenuri de volei și 500 de piste 
de alergare. Iubitorii de sport din 
satele R. P. Polone participă ac
tiv la competițiile sportive de ma
se. In întreaga țară au decurs cu 
succes pregătirile în vederea Spar- 
tachiadei sătești, închinată celei de 
a X-a aniversări a eliberării Po
loniei.

• Guvernul Republicii Populare 
Chineze a dat publicității de curînd 
o hotărîre privind dezvoltarea cul
turii fizice. In toate întreprinderile 
și instituțiile din această țară va 
fi introdusă gimnastica de produc
ție, în timpul zilei de lucru Ho- 
tărînea^ recomandă ca această gim
nastică să fie efectuată timp de 
zece minute în prima jumătate a zi
lei de lucru și apoi alte zece mi
nute în jumătatea a doua. Practi
carea acestei gimnastici este un 
mijloc excelent pentru întărirea 
sănătății oamenilor muncii și mă. 
rirea capacității lor de producție. 
In aceeași hotărîre se ' vorbește 
despre importanța creării colective-*  
îor sportive pe lîngă fiecare uni
tate de producție. Mișcarea spor
tivă din R. P. Chineză va fi și 
mai mult legată de munca de răs- 
pîndire a culturii în mase.

• In R. P. Albania s-a desfășurat 
recent cea de a treia Spartachia-*  
dă a muncitorilor din industrie; 
La această competiție sportivă 
populară a-u luat parte numeroși 
oameni ai muncii. După competiții
le prelimmare, întrecerile finale 
s.au desfășurat Ia Tirana cu par
ticiparea a 240 de sportivi, repre- 
zentînd 11 centre industriale din 
țară. Au avut loc meciuri de atle
tism, fotbal, volei șl lupte. Pe pri
mul loc în întreceri s-a clasat e-» 
chipa muncitorilor din industria 
petroliferă, iar pe al doilea — e- 
chipa combinatului textil „Stalin' 
din Tirana.

Aspecte de la marea demonstrație din Capitală cu prilejul zilei de 23 August

Un aspect din timpul demo nstrației sportivilor. Prin fața tribunelor din Piața 
iStaiin trece coloana sportivilor din asociația Voința. Pe terenuri imp rovizate volei, 
j baschet, handbal și rugbi sportivii de la Voința au încins adevărate partide. Demon
strația lor simbolizează creșterea neîncetată a nivelului sporturilor pe echipe in cadrul 

mișcării noastre de cultură fizică și sport. In cei zece ani de la eliberare.

Unul dintre cele mai impresionante momente ale măreței demon sii\ . a
avut loc în Capitală. Prin Piața St alin trec, în sunetele marșului par tizanilor, batalioa*  
nele gărzilor muncitorești înarmate. Cu dragoste a fost salutată trecerea ue. ba
talioane, in rindurile cărora se afl au mulți dintre cei care, cit zece a ni în urmă, au 
participa^, la chemarea Partidului Comunist Romîn, la lupta împotriva cotropitorii^ 

hitieriști și a trădătorilor de patrie..



i SALUTUL FIERBINTE AL SPORTIVILOR

Zile de-a rîndul, sule de spor
tivi au străbătut tara, pornind din 
cele mai îndepărtate puncte ale ei, 
spre Capitală, pentru a aduce me
sajul care înmănunchia gînidurile 
tor de caldă recunoștință și de ata
șament fajă de partidul nostru 
drag. Mesajul purtat de ștafeta 
,Cea de-a zecea aniversare a elibe
rării patriei noastre" a fost întărit 
cu faptele și realizările zecilor de 
mii de oameni ai muncii care i-au 
însoțit de-a lungul întregului traseu 
rau numai cu privirea, dar și cu 
jindul, pe vrednicii sportivi purtă- 
ori ai ștafetei.

Fără a tine seamă de greutățile 
drumului sau de timpul uneori ne
favorabil, tinerii sportivi au purtat 
cu entuziasm mesajul încredințat și 
n-au întârziat cu nick) clipă preda
rea lui.

Din Timișoara și Arad, din Su

Simbătă și duminică se desfășoară ia Mediaș 
finala campionatului R.P.R, de poliatlon G.M.A. pe anul 1854

In zilele ne sîmbătă 28 și dumi
nică 29 august se vor desfășura în 
orașul Mediaș, regiunea Stalin, fi
nalele compionatului republican de 
poliatlon G.M.A. pe anul 1954. De 
mai multă vreme în acest oraș au 
avut loc ultimele pregătiri în ve
derea bunei desfășurări a întreceri
lor. Zilnic pe stadionul £tin locali
tate, la bazinul de înot sau la poli
gonul de tir erau prezenți zeci și 
zeci de sportivi și sportive care 
muncind în mod voluntar se stră
duiau ca în cel mai scurt timp po
sibil să pună la punct toate bazele 
sportive în vederea celor două zile 
de întreceri.

Astăzi Mediașul e gata să pri
mească în cele mai bune condiții 
pe finaliștii edițițj a doua a cam
pionatului republican de poliatlon 
G.M.A. La startul întrecerilor vor 
fi prezenți și anul acesta sportivi și 
sportive de frunte dintre care multi 
au participat și anul trecut la fi
nala acestui campionat. Printre a- 
ceștia amintim în primul rînd pe 
■studenta Elena Revent (Știința
I.C.F.)  campioană R.P.R. de poli- 
atlon G.M.A. pe anul 1953, și Elena 
Streza (Locomotiva Bucuîrești) cla
sată pe locul 3 în finala de anul 
trecut. In vederea întrecerilor de la 
Mediaș, o serie de tinere sportive 
ca Elena Bmțințan campioana re
giunii Hunedoara, Constanța Albiș 
(Craiova), Doina Vințoiu (Arad), 
Elisabeta Istvan (R.A.M.), Filof- 
teia Diaconescu (Pitești) și Iulia 
Tătara (București) s-au pregătit cu 
multă seriozitate obținînd în ultima 
vreme o serie de performanțe re
marcabile.

întrecerile rezervate băieților se 
var desfășura în același timp cu 
întrecerile fetelor. Maestrul sportu
lui Petre Zîmbreșteanu, campionul 
R.P.R. de poliatlon G.M.A. pe anul 
1953, nu va participa, deoarece el 
se află în prezent în Elveția unde 
ia parte la campionatele europene 
de atletism. Așa stând lucrurile, 
lupta pentru primul loc se a- 
nunțâ a fi deosebit de spec
taculoasă și de interesantă. Ma
rea majoritate a finaliștilor sînt 
sportivi de frunte de forțe sen
sibil egale și ei s-au pregătit in
tens și cu seriozitate în vederea
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ceava, Oradea și Constanța au por
nit cele cinci brațe ale ștafetei ai 
cărei purtători aveau să se întâlneas
că în Capitala tării, în pragul celei 
mai mari sărbători națfcxraaile a po
porului nostru. Odată cu mesajul 
încredinjat de sportivii patriei, șta
feta a adus caldele cuvinte ale 
muncitorilor textiliști din Lugoj și 
ale minerilor din Valea Jiului, ale 
țăranilor muncitori din așezările 
Moldovei și ale metalurgiștilor din 
Orașul Stalin, ale petroliștilor dini 
Valea Prahovei, ale tuturor mun
citorilor din fabrici, uzine și de pe 
ogoare. Aceste cuvinte vorbeau des
pre norme depășite, despre noi vic
torii în lupta pentru pîinca poporu
lui, despre minunatele realizări cu 
care poporul nostru muncitor a în
tâmpinat măreața sărbătoare.

Cu cinste și dragoste au fost pri
miți sportivii purtători ai ștafete!, 

finalei. Printre ei amintim pe Va- 
sile Teodorescu (regiunea Bucu
rești) finalist în anul trecut, Ion 
Ionescu (Ploești), Mihail Varga 
(Oradea), Ștefan Biro (Iași), Io
nel Ghiță (Craiova), Haim Tama 
(Arad), Augustin Pană (Hune
doara) și Constantin Tănase (Pi
tești).;

Iată acum programul primei zile 
de întreceri: ora 9-t2,30 tir băieți; 
ora 9-11 obstacole fete: ora 16,30- 
18,30 aruncarea greutății băieți și 
gimnastică fete; ora 18,30-19,40 
meci de handbal băieți între selec
ționata orașului Mediaș și selecțio
nata raionului Stalin; ora 18-18,40 
înot fete; ora 18,40-19.30 înot bă
ieți. Ziua a doua ora 9-12,30 tir 
fete; ora 9-11 cursa cu obstacole 
băieți; ora 15-17 aruncarea greută
ții fete și gimnastică băieți; ora 
17-17,45 3000 m. plat; băieți; ora
17.45- 18.10 1000 m. plat fete; ora 
18,15-18,35 repriza I-a a meciului 
de handbal fete dintre selecționata 
orașului Mediaș și Orașului Stalin; 
ora 18.35-18.45 demonstrație de ci
clism cupirinzînd curse de urmă
rire pe echipe și eliminatorii: ora
18.45- 19,05 repriza a Il-a a jocului 
de handbal fete dintre selecțio
nata orașului Mediaș și Orașului 
Stalin; ora 19.10-19.45 festivitatea 
de . închidere a finalei campionatului 
R.P.R. de poliatlon G.M.A. pe anul 
1954.

întrecerile de înot se vor desfă

Primele trei clasate în finala campionatului republican de pollu
tion G.M.A. pe anul 1953. Locul Ia fost cucerit de Elena Revent 
(Știința București) locul II de Maria Costin (Regiunea București) și 
locul 111 de atleta Elena Streza (Locomotiva București).

pretutindeni pe unde au trecut. In 
Capitală, ei au predat mesajul unui 
grup de sportivi de frunte ai pa
triei. Aceștia l-au purtat pe străzile 
Bucureștiului pînă pe pista impu
nătorului stadion „23 August". Zeci 
de mii de oameni au luat cunoștin
ță de conținutul mesajului și au 
salutat prin entuziaste aplauze pe 
cei care l-au adus pină în Bucu
rești. In cuvîntul său de răspuns, 
tovarășul Manole Bodnăraș, pre
ședintele Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lingă Consi
liul de Miniștri al R.P.R. a adresat 
sportivilor un cald salut.

Fotografia înfățișează momentul 
în care, primind ștafeta, tovarășul 
Manole Bodnăraș, președintele Co
mitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al R.P.R. rostește cuvîntul de 
răspuns.

întrecerile finale ah
Primele zile ale lunii septembrie 

ier găsi populara competiție de 
mase, Spartachiada sindicală, în 
etapa finală la o serie de disci
pline sportive. Etapele finale ale 
acestei importante întreceri spor
tive vot fi organizate de către 
Consiliul Central al Sindicate
lor, prin secția de cultură fizică și 
aport.

Dintre sporturile care au fost cu
prinse în cadrul Spartachiadei sin
dicale, oină este aceia care chiar 
din ziua de 1 septembrie va pro
grama desfășurarea finalei. La a- 
ceastă întrecere sportivă vor par
ticipa echipele de oină reprezenta
tive ale asociațiilor sportive sin
dicale. Etapa finală la oină va 
dura pînă în ziua de 6 septembrie 
ți se va desfășura la Craiova, 
unde C.G.S. prin secția cultură fi
zică și sport a făcut toate pregă
tirile tehnice și organizatorice.

La București, pe stadionul Repu
blicii ți la poligonul Tunari, se 
vor desfășura tot in primele zile 
ale lunii septembrie, întrecerile fi
nale ale Spartachiadei sindicale la 
atlet>sm și la tir.

Întrecerile de tir de Ia poligonul 
Tunari vor reuni în concurs pe cei 
mai buni și pe cele mai bune tră
gătoare din colectivele sportive sin
dicale. Concomitent cu finala Spar
tachiadei sindicale la tir, tot la 
poligonul Tunari va avea loc și 
„Cupa de toamnă C.C.S.”. întrece
rile 6e vor desfășura în zilele de 
3, 4 și 5 septembrie, după urmă
torul program:

vineri 3 septembrie ora 8,30, des
chiderea festivă; ora 9 pistol liber 
60 de focuri; ora 10 armă liberă 
combinată;

La întrecerile finale de atletism ale Spartachiadei sindicale vor part 
ticipa și reprezentanții asociației Recolta, care în cadrul Spartachiadei 
satelor au obținut rezultate bune, lată un aspect de la faza de regi 
une a Spartachiadei satelor la Timi șoara.

„Căsnicie
Oricine sosește în Zimnicea și 

dorește să vorbească cu președin
tele comitetului raional C.F.S., este 
îndreptat spre o clădire din fața 
grădinii publice, clădire la intra
rea căreia o firmă ți-arată că in
formația pe care ți-a dat-o zimni- 
ceanul binevoitor a fost exactă.

Pătrunzi în clădire. Dintr-o sală, 
printr-un culoar, intri într-o came
ră, sau mai bine zis într-o cămă
ruță, unde se află așezate în foarte 
apropiată vecinătate două mese, 
două dulapuri și două scaune. Te 
îndrepți spre una din mese.

— Tovarășul președinte ?...
— Da...
— In legătură cu o chestiune 

privind munca sportivă din raion.
— A. din raion ? Atunci îl cân

tați pe tov. Buduru, președintele 
comitetului C.F.S. raional! La ma
sa alăturată. Aici este colectivul 
sportiv Progresul Zimnicea.

Și intr-adevăr, la numai o ju
mătate de metru I-am găsit și pe 
tov. Buduru.

Eram mulțumit. Găsisem deoda
tă doi președinți, cu care doream 
să vorbesc. Această mulțumire n-o 
împărtășeau însă cei doi președinți 
în cauză.

„Colaborarea" atît de „strînsă" 
impusă de dimensiunile încăperii 
aducea după sine o serie de greu
tăți în muncă, atît comitetului ra
ional C.F.S. Zimnicea cit și colec
tivului sportiv Progresul și, con
cluzie firească, și în munca spor
tivă din raion și oraș.

Nu de puține ori, în aceeași zi 
și earn la aceleași ore se țin șe
dințe la ambele mese, discutîndu-se 
la fiecare masă probleme diferite, 
într-o hărmălaie și o înghesuială 
greu de imaginat. S-a întâmplat 
uneori ca unii participanți la șe-

Spartaclvadei sindical
sirnbată 4 septembrie, ora a. 

mă liberă 3x40 focuri; ora 10 
fol viteză 60 de focuri, manșa ' 
30 de focuri;

duminică 5 septembrie or 
pistol viteză 60 de focuri, m 
Il-a 30 focuri; ora 10 finala Sh 
tachiadei sindicale armă sport 
focuri fete și băieți; ora 17,15 "* * 
tribuirea premiilor.

șura la bazinul de înot 8 Mai din 
localitate. Toate probele de aler
gări, cursă cu obstacole, aruncări, 
gimnastică se vor desfășura pe sta
dionul 7 Noiembrie (Flacăra) iar 
întrecerile de tir vor avea loc pe 
poligonul de tir al orașului Mediaș.

Consiliile centrale ale asociațiilor 
sportive cit și comitetele regionale 
G.F.S. care vor trimite la întrece
rile de la Mediaș sportivi și spor
tive sînt datori să pregătească din 
vreme toate formele necesare de 
deplasare ca aceștia să ajungă Ja 
timp în orașul Atediaș.

Campionii tuturor regiunilor ce 
vor participa la finala campionatu
lui R.P.R. de poliatlon G.M.A. din 
acest an vor trebui să depună toate 
eforturile pentru a reprezenta cît 
mai bine regiunea respectivă pen
tru a da întrecerilor caracterul unei 
întreceri de performanță.

★
Tot în orașul Mediaș concomitent 

cu finala campionatului R.P.R. de 
poliatlon G.M.A. se va desfășura și 
concursul republican de triatlon 
popular pe anul 1954. Vor participa 
campionii tuturor regiunilor care 
se vor întrece la următoarele pro
be: 200 m. liber înot, cros 3000 m. 
și tir. Iată acum programul între
cerilor din cadrul concursului re
publican de triatlon popular: sîm
bătă 28 august ora 15-17 tir; ora 
17-17,30 înot. Duminică 29 august: 
de la ora 8 cros 3000 m.

In ceea ce privește atletismu 
trecerile finale ale Spartachi 
sindicale vor avea loc pe stadt 
Republicii în zilele de 4 și 5 
tembrie, cînd se vor întâlni echi 
de atletism ale asociațiilor spoil 
sindicale. Deși sînt absenți ! 
leții de la Dinamo și C.cL 
acest concurs rămîne totuși of 
trecere atletică de mare valoarj 
cadrul căreia vom vedea evolț 
o bună parte din cei mai I 
atleți ai țării noastre.

In vederea acestui concurs ; 
tic asociațiile sportive sindi 
și-au organizat finalele pe asc; 
(ie, finale care au avut darul c 
constitui un minunat mijloc 
verificare a atleților respectivi 
bună ocazie de a se face o se' 
ționare a echipelor asociați 
Dintre asociațiile sportive sindi. 
numai Locomotiva a rămas s». 
dispute finala Ia atletism în zi 
de 28 și 29 august.

Organizarea concursului a pf ■ 
cupat de multă vreme secția ■’ 
tură fizică și sport a C.C.S. cj 
cu sprijinul comisiei centrale 
atletism și al inspecției de atletă 
din C.C.F.S., depune toate stra 
înțele pentru a a intr-cerR

‘ bună desfășurare.

nereușită”
dințe să mai greșească masa, fa ■ 
de care-și dădeau seama abia pel . 
jumătatea consfătuirii. Nenorociri . 
nu este prea mare pentru că ea L 
poate remedia printr-o ușoară mțt, 
care de rotire a cetățeanului r(£- 
pectiv, la dreapta sau la stînf 
după caz.

Bine nu poate să fie nici cil-' 
numai la una din mese este pil 
llificată cite o ședință pentru t 
în acest caz Ia masa cealaltă îp 
se mai poate lucra.

Greutățile în muncă mai prov 
și din faptul că raporturile dint, 
conducerile celor două organiza . 
sportive lasă de dorit.

Deși așa de apropiate „teriti- 
rial", legăturile între comitet! 
C.F.S. raional și colectivul Pr< / 
greșul se fac mai mult sub fornț 
adreselor oficiale, deși ar fi destui 
cazurile cînd simpla înștiințare veți, 
bală de la masă Ia masă a 
putea avea același efect însă c. - 
mai multă operativitate. Aspect». 
tragicomic al lucrurilor stă și ț ‘ 
aceea că existând numai o singur 
mașină de scris, a comitetului ri 
ional CF.S., colectivul Progrc-sij jj 
poate să „comunice" cu acest cc ' 
mitet numai cînd sînt întrunite sg; 
multan două condiții: mașina q 
scris să fie liberă, iar tovarăș»^ 
Buduru să permită accesul 1

Hotărîf lucru, munca comitetul» 
raional C.F.S. Zimnicea și a cc 
lectivului Progresul Zimnicea ar x 
mult de suferit din cauza acești

. conviețuiri silite.
Credem că a sosit momentul cj . 

tovarășii de la sfatul popular raid 
nai și cel orășenesc în colaborare 
să ia măsuri pentru găsirea unii- 
sediu corespunzător comitetului rq 
ional C.F.S. Zimnicea.

C. SEVEREANU



In orașele patriei noastre 
în ziua marii sărbători

L LACUL ROȘU. Săptămina tre- 
‘ tă a luat sfîrșit cel mai mare și 

ie mai dificil concurs de orientare 
. țistică desfășurat vreodată la 

,i în țară. 33 kilometri în linie ae- 
' j n-ă, 53 kilometri traseu propriu 
A, aproape 2100 ni. diferență de 

. , nil și un parcurs pe cit de-felurit 
« -Ș atît de anevoios! Pe lîngă aceas- 

J concursul a cuprins și o serie 
• J probe care au pus la grea în- 

Jjgsrcare priceperea tehnică, cunoș- 
■ ițele teoretice și rezistența celor 

Cv re au alcătuit cele 20 de echipe 
... țlicipante.

“țft'Ț’lecarea în concurs s-a dat de la 
oumoasa cabană „7 Noiembrie” 

J pe tăpșanul numit Chica Fîntî- 
‘. Ic (Ceahlău) iar sosirea a avut 

: M la grupul de cabane „Floarea 
Aglpublicii” (stațiunea Lacul Ro- 
Qa). Astfel, concurenții au străbă- 
;■ 1 două din cele mai pitorești și 

. ți impresionante regiuni turistice 
patriei noastre, făcînd cunoș- 

■"" Iță în această grea întrecere, în- 
gâwnată celei de a 10-a aniversări 
- deliberării, cu locuri de neuitat, 

lor. Munți, 
rîuri, hor- 
și creste,

gllice prin măreția 
*1' liene, ab: upturi, văi,

!ri și vîlcele, coame
ite acestea au lăsat în sufletele 

drticipanților la acest campionat 
j țairă minele unor emoții vii, 
jre, fără îndoială, 1.-a întărit dra- 

ggptea pentru minunata noastră pa
saje și dorința de a-și îmbogăți cu- 
ggștințele tehnice și turistice. 
ȚcjConcursul de orientare Ccahlăit- 
: icul Roșu a fost un concurs de 
' .jadul III, atît în cele două etape 
; . j zi ,cît și în etapi de noapte și el 

desemnat echipa campioană a ță- 
, adică acea formațiune de iu- 

« ... .ti, reprizentind o regiune, care 
^dovedit cele mai alese calități so- 
» v it-ite unor adevărați 
, problemelor de orientare. 1 
H ;i timp, cîștigătorii acestui

,i cunoscători 
problemelor de orientare. In ace- 

. i con-
șM rs au dovedit rezistență, dîrze- 
H e, putere de luptă și disciplină, 

stișiri fără de care turiștii .a- 
nsați nu pot trece obstacole și 
t pot face față celorlalte greutăți 
ite pe traseu.
Verificarea cunoștințelor de o- 

. ntare ale echipelor participante 
U constituit pentru oficiali o pro- 
â etfiă mult mai ușoară decît a- 
«ca a probelor complexe din con-......... __
■; rs pentru cei 60 de turiști aflați în

castă dîrză întiecere, deoarece
rt ncurenții au avut de executat uh 
U pel (coborîre alpină)

-
| c. [n cel- t

. de 30 de 
Miri, o probă de tir, aruncare de 
enadă, treceri pe bîrnă și pe po- 
tri improvizate, înnoptare forțată 

■i etape, concurenții 
i avut do rezolvat, afîț în Cea- 

| au. cît și în masivul Gurghiului, 
’ succesiune de probleme extrem 
£ ■ pretențioase. Recalcularea tin- 
- liurilor de marș, proba de viteză, 
\ larea punctelor de reper, preve-

subliniat în acest concurs este toc
mai faptul că nu numai echipei» 
clasate pe primele trei locuri pot 
fi socotite învingătoare de fapt și 
de drept, ci și multe altele în a 
căror formațiune au intrat elemen
te noi, curajoase, însuflețite da do
rința de a merge într-un asemenea 
concurs „tare”. Astfel, regiunile 
Constanța și Bîrlad au trimis în con
curs sportivi care au\ participat pen
tru prima oară la o asemenea între
cere dificilă. Tînărul Mihail Popoviei, 
de 17 ani, elev al Școlii de marină 
din Constanța, a arătat în concurs 
nu numai calități tehnice deose
bite, dar și un înalt simț de colec
tiv ajutîndu-și, tu prețul unor e- 
forturi mari, tovarășii de echipă și 
făcîndu-i astfel să ajungă Ia locul 
de sosire.

In ceea ce privește problemele de 
orientare, echipele au corespuns a- 
ptoape în întregime, urmînd, cu 
foarte mici excepții, traseul. Postu
rile de control au fest atinse în 
proporție de 80 la sută. Tenacita
tea și voința de care au dat do
vadă echipele au învins nenumăra
tele piedici și greutăți. Căldura e- 
xagerată din cele două zile de 
mers, precum și condițiile impuse 
de teren nu i-atf împiedicat pe 
concurenți să meargă omogen, a- 
propiați, în ordine .desăvârșită.

In ședința de analiză a conclu
sului, comisia de organizare a avut 
prilejul să sublinieze meritele con- 
curenților, iar participanții și-au 
exprimat recunoștința pentru felul 
cum a înțeles CoHs'iliul Central al 
Sindicatelor să-i sprijine și să-i aju
te. Participanții care au luat cu
rtatul Ia ședința de analiză a con
cursului și-au luat angajamentul, 
în num. lv celorlalți sportivi, să-și 
ridice neîncetat măiestria sportivă 
și nivelul cunoștințelor teoretice.

Concursul de orientare desfășu
rat între Ceahlău și Lacul Roșu a 
avut însă și unele lipsuri care pu
teau fi evitate. Astfel, tocmai un 
activist ăl Consiljului sindical re
gional Pitești, tov? Eugen- Socarici, 
participant la acest concurs, a gă
sit de cuviință să manifeste in
disciplină, vocfferînd în fața o- 
ficialilcxr în mod cu totul ne
justificat, creîrid astfel o atmos
feră nedorită de nimeni. O lip
să importantă poate fi pusă pe 
seama regiunilor Bacău, Galați și 
Ploești care, sui apreciind valoarea 
acestei întreceri, nu au trimis nici 
o echipă la startul concursului.

Prin rezultatele excelente obți
nute, concursul de orientare Cea
hlău—Lacul Roșu și-a atins
pe deplin scopul. El a grăbit, desi
gur, alcătuirea unor noi echipe, care 
vor merge în curînd în asemenea 
concursuri de verificare a celor 
mai de seamă calități ale sportivu
lui de tip nou.

Iată acum echipele clasate pe 
primele trei locuri-

I) București II (Marin Dumitru, 
Dinu Bratosin, Alex. Neagu)

II) Orașul Stalin I (Ion Marcuș, 
Volgyes Rudolf, Garner Valentin).

III) Oradea (Naghi Franc isc, 
Kovacic luliu, Ion Dan).

însă

. I.M ea punctelor de reper, prcc
• rea și evitarea devierilor din tra- 
țff ■ *“ ...

Pretutindeni același minunat ta
blou, pretutindeni sărbătoare. In 
rîniduri nesfîrșite, pășind în mase 
compacte, oamenii muncii au venit 
să-și arate dragostea față 
marea sărbătoare a eliberării 
noastre de sub jugul fascist.

Flamuri în adierea vîntului, 
ta brațele copiilor, panouri cu 
lizări în miinile vînjoase ale

de 
tării

flori 
rea- 

_ ,----- --- sute
lor de mii de muncitori, lozinci, cîn- 
teca, șiruri nesfîrșite de sportivi, 
care alegorice.

Din toate colțurile țării, transmi
siunile ^telefonice ne-a'si vorbit des
pre măreția acestei demonstrații. 
I-am putut vedea parcă aevea pe 
sportivii patriei noastre, care au 
manifestat în cinstea acestei săr
bători în frumoasele costume ale 
asociațiilor lor, aducînd în pas ca
dențat acea vigoare a tinereții, acea 
siguranță a tînărului puternic, nă
dejdea zilelor de mîirie.

deosebită. Grupuri compiacte de 
sportivi au urmat după motoci- 
cliștii care au deschis defilarea, 
purtînd portretele măriilor dascăli și 
ale conducătorilor partidului nostru. 
C^rul alegoric al colectivului Lo
comotiva poartă o uriașă insignă 
G.M.A., înconjurată de sportivi și 
sportive care execută mișcări de 
gimnastică din complexul G.M.A.

LA TIMIȘOARA

LA ARAD

cu căpitanul ei Andrei 
Au urmat apoi mem- 

zece ramuri sportive, 
au fost aplaudați cei de

Flori, steaguri, costume multi
colore s-au revărsat ca o mare 
nesfîrșită pe străzile orașului Ti
mișoara. Nici nu știai unde să-ți 
îndrepți privirea. Cei peste 50.000 
de manifestanți purtau lozinci lu
crate din flori, grafice, panouri. Co
loana sportivilor a fost deschisă de 
motocicliști. Piramide alcătuite de 
gimnaști se înșiruiau în fața tri
bunei în revărsarea multicoloră a 
steagurilor. Ropote de aplauze au 
izbucnit atunci cînd au trecut cei 
mai mici jucători de fotbal, piticii. 
Rînd pe rînd, au trecut apoi atleți, 
gimnaști, boxeri, scrimeri, hand- 
baliști și fotbaliști ai diferitelor co
lective. Țăranii muncitori din Ur- 
seni, Udvin, Dolas și-au trimis și 
ei pe cei mai buni sportivi pentru 
a participa la această minunată 
sărbătoare a gloriosului deceniu.

A fost o zi de mari bucurii. Ma
nifestații sportive și cuttural-artis- 
tice au avut loc la Pădurea verde, 
la parcul de cultură ca și la sta
dionul Tineretului. Echipe de gim
nastică au executat armonioase 
exereijii pe podiumurile înălțate în 
oraș.

aveau să treacă prin fața tribu
nelor acei ce au intinspin-at sărbă
toarea cu minunatele 
în producție, cu noi 
sport.

Printre cei 2.000 de 
au participat la marea demonstra
ție au fost cicliștii, care s-au în
trecut în „Cursa eliberării”, După- 
amiază, în pădure, mii de oameni 
ai muncii au luat parte la compe
tiții sportive de lupte, box, scrimă, 
gimnastică, susținute de sportivii 
de la Locomotiva, Progresul și 
Flamura roșie. Sărbătoarea s-a în
cheiat cu un carnaval unde tinerii 
au petrecut din plin.

lor realizări 
succese în

sportivi cars

LA Toi MUREȘ

La ora 8.30, coloanele au prins 
să se reverse spre tribuna oficială. 
Acum puteai zări ■pituri de micii 
pionieri, țărani tare purtau pa 
brațe rodul holdelor bogate. Pa
nouri, grafice, chipurile fruntașilor 
în întrecere erau purtate de mun
citorii de la fabricile din oraș. 
Cînd șirul demonstranților s-a ter
minat, și-au făcut apariția în 
piață în cadența muzicii peste 
1.000 de sportivi. In șiruri 
nesfîrșite au trecut tinerii din co
lectivele sportive Progresul, Voința, 
Flamura roșie, Dinamo, Locomo
tiva. Duipă-amiază, manifestațiile 
sportive de ciclism, baschet, fotbal 
și? înot au fost urmărite de mii de 
spectatori.

LA ORAȘUL STALIN

Pe largul bulevard arădean ne
sfîrșite sînt coloanele celor care 
au venit la demonstrația în cinstea 
sărbătorii dragi, în cinstea zilei în 
care acum zece ani au pășit pragul 
spre o viață liberă.

Coloana celor două mii de 
sportivi a fost deschisă de echipa 
de fotbal „Flamura roșie” Arad, 
fruntașa clasamentului diviziei A, 
în frunte 
Mercea. 
brii celor 
îndelung
la lupte și mai ales cei 32 juniori 
și junioare de 'a tenis de cîmp, 
speranțele de mîine ale Aradului. 
In rîndurile celor de la Metalul 
Flamura roșie pășea cunoscutul 
nostru gimnast, maestrul sportului 
Mihai Botez. Maestra sportului 
Ecaterina Tulbure de la asociația 
Progresul, vîslașul Ivan Kovacs 
de la uzine'e ,,Iosif Rangheț” și 
atîția alți sportivi arădeni au tre
cut în rînduri .compacte prin fața 
tribunelor.

Marea sărbătoare s-a încheiat cu 
diferite manifestații sportive. Locul' 
I la handbal. în cadrul cupei „23 
August”, a fost cîștigat de Știința 
Ara-d, urmată de Metalul Flamura 
roșie, Progresul 
tar la fotbal, 
păcii”, Flamura 
pus de Metalul

Seara, orașul
măte de veselie. Acolo, în minuna
tul parc Eminescu țîșneau spre 
cerul senin al nopții sute de ra
chete multicolore, vestind începutul 
carnavalului.

LA IAȘI

Bătrîrrul tîrg al lașului a cu
noscut în ziua aceasta o animație

și Constructorul, 
în cadrul „Cupei 

roșie U.T.A. a dis- 
Hunedoara cu 6-1. 
continua să frea-iu. iată numai., cîteva din aceste 

‘Mohleme pe care cele mai multe 
.iii echipele participante le-au re- 

■ plvat cu succes.
|| Agerimea, iuțeala, memoria și în 
Special rezistența parikipatiților au 
■1st factorii care au contribuit în 
iod liotărîtor la cucerirea victo-
ei. Ceea ce este important 3e

\ ---- ———-------------------------------

Ispecîe de Ia marea demonstrație din Capitală

H. BOLDUR 
corespondent

I

Cu multe aplauze a fost salu tată defilarea sportivilor dinamoviș ti. Ca întotdea
una, coloana sportivilor de la „Dinamo' a oferit o frumoasă demonstra(ie de forță, in- 
demlnare, vigoare. Sportivii dinamoviști au prezentat și un car alegoric, care se vede 
In clișeul nostru. Pe acest car au executat diferite exerciții sportivi reprezenttnd clteva 
ramuri de sport individuale : girnrui stică, ciclism, box, etc.

LA CRAIOVA

castanii seculari din 
a banilor a răsunat 
tîrziu de glasuri tt- 

S-au
fruntașii întrecerii 

de la fabrica Electro-

Panoul cu 
vechea cetate 
pînă noaptea 
nere, de cîntece și v-oioșie. 
întîlnit ' aici 
socialiste
putere cu cei de la I. C. Frimu, 
într-un iureș de tinerețe, cîntec și 
voie bună.

In însorita dimineață a lui 23 
August, au manifestat pe bulevar
dele craiovene fruntașii în produc
ție, fruntașii în sport: Petre Za- 
haria, maestru al sportului, Ileana 
liota, campioană regională la atle
tism, Ionel Ghiță, campion regio
nal la poliatlon G.M.A., ntemista 
Ana Stuparu, agricultoare din ra
ionul Strehaia, care a ieșit prima 
la finalele de tir a'e asociației Re
colta, Angela Zîfcu de la Flamura 
roșie, căreia i s-a acordat recent 
distincția „Merite sportive”.

Primele acorduri ale marșului 
sportivilor vestesc apropierea co
loanei de sportivi. Cele două^moto- 
ciclete purtînd minunate piramide, 
executate cu multă măiestrie dei 
sportivii din școala de tineret, des
chid drumul coloanei sportive. Un 
uriaș grafic vorbește despre dez
voltarea culturii fizice și a spor- 

' tului în regiunea Stalin. De la șase 
cluburi existente în 1944, linsa gra
ficului urcă spre cele 53 colective 
sportive, cu 19.000 membri. Defi
lează apoi, pe rînd, echipa da 
handbal a asociației Dinamo, cam
pioană pe 1953, schiorii aceleiași a- 
sociații, în frunte cu Dumitru Su- 
lică, Ștefan Stoicu'escu, dublu cam
pion R.P.R., Gh. Cristoloveanu și 
campionii R.P.R. la ștafeta 4 X 10 
km. (Olteanu, Sumedrea. Enachd 
și Aldescu). Coloana manifestanți- 
lor sportivi este încheiată de avia
ția sportivă.

Pînă seara tîrziu, au avut Ioc 
diferite programe artistice și spor
tive. In localul biroului de turism 
și excursii s-a (feschis o expoziție 
de fotografii 
tori.

turistice pentru ama-
r

*
LA CLUJ

In dimineața aceasta chiotele de 
bucurie ale copiilor de pe dealul 
Feleacului s-au domolit. Micii spor
tivi au pornit, alături de coloanele 
de manifestanți, spre piața unde

cu

un 
ala

scurt popas în eîtcva 
țării, un instantaneu

A fost 
localități 
al minunatelor manifestații cultu
ral-sportive care s-au desfășurat 
în ziua măreței sărbători a elibe
rării patriei noastre.

prilejul zilei de 23 August

In coloane largi, în pas cadențat și intr-o perfectă aliniere, au trecut prin fața 
tribunelor sportivii Capitalei. Ei au raportat cu bucurie în minunata zi de sărbătoare. 
23 August, conducătorilor partidului și guvernului, despre marile succese dobindite de 
mișcarea noastră de cultură fizică și sport în gloriosul deceniu. Intrea ga demonstrație 
a sportivilor a însemnat o demons trație a sănătății, prospețimii și energiei creatoare d 
poporului nostru muncitor.



Echipa halterofililor sovietici ca re va inttlni astă seară în sala Di
namo, cu începere de la ora 20, echipa R. P. Romine: de la stingă la 
dreapta: Grigori Malikov (cat. semi-grea) Nicolai Merkulov (cat. mij
locie), Mihail Akopianț (cat. semi mijlocie) Gheorghi Sceglov (cat. 
ușoară), Haim Hanukasvili (cat. semi ușoară) și Boris Juromski 
(cat. cea mai ușoară).

După jocurile echipei de baschet
1 August” (R. P. Chineză)

Astă seară în sala Dinamo

întrecerea prietenească dintre halterofilii sovietici și romini

cu 
e-

' înainte de a juca în Capitală 
'două dintre cele mai valoroase 
chipe din tară (Dinamo și C.C.A.), 
echipa masculină de baschet „1 
August" din R. P. Chineză sus
ținuse în țară cinci întîlniri pe care 
le-a terminat cu tot atîtea victorii. 
Prin jocul prestat la Orașul Stalin, 
Sibiu, Cluj, Tg. Mureș și Oradea, 
baschetbaliștii chinezi au reușit să 
entuziasmeze publicul. Cele ce se 
cunoșteau despre valoarea oaspe- 
ț'lor au fost cu prisosință confir
mate de însuși jocul lor, care ilus
trează drumul nou parcurs de 
baschetul din R. P. Chineză. Me
ciurile susținute de echipa .. 1 Au
gust", atît în Capitală cît și în 
restul țării, au constituit o exce
lentă propagandă, un foarte bun 
prilej de popularizare a acestei dis
cipline sportive, prin aceea că ju
cătorii oaspeți au practicat un bas
chet simplu, eficace, bazat pe prin
cipiile jocului modern. Spectatorii 
din Capitală, din Cluj sau Tg. Mu
reș, care cu patru ani în urmă 
aplaudaseră jocul deosebit de spec
taculos — bazat pe artificii de teh
nică individuală și chiar pe jon
glerii — al selecționatei studen
țești a R. P. Chineze, s-au convins 
cum nu se poate mai bine de 
schimbarea intervenită în concepția 
de joc a baschetbaliștilor chinezi 
și, în același timp, de importanța 
aplicării principiilor modeme de 
Joc. Spectatori, jucători mai vîrst- 
nici sau tineri, au avut prilejul să 
constate că adevăratul baschet nu 
se bazează exclusiv pe fente, pe 
dribling sau pe diferite înflorituri 
de tehnică, ci pe acțiuni simple, 
pe viteză. Jucătorii echipei „1 Au
gust" au juoat simplu, dovedind o 
excelentă pregătire fizică (viteză, 
săritură, rezistență, forță), dato
rită căreia au putut realiza un joc 
în viteză (contraatac și atac po
zițional), cu pătrunderi în forță 
și o apărare care a anihilat dese
ori avantajul înălțimii (jocul îm
potriva pivoților echipai Dinamo 
București).

Mai trebuie să evidențiem că e- 
chipa oaspe s-a prezentat bine pre
gătită și din punct de vedere tac
tic, rezolvînd în mod favorabil di
feritele probleme ridicate de me
ciuri. Este suficient să amintim că 
în meciul cu Dinamo pivoții Rădu- 
canu și Nagy au fost „ținuți" și 
din față, cu flotări care le îngreu
nau jocul.

Nu putem încheia comen‘.«rlfte 
asupra echipei oaspe fără a aminti 
de excelenta ei comportare disci- 

, plinară. Jucătorii chinezi au dat o 
adevărată lecție de felul cum tre

Ultimul meci al
„1 August” (R. P. Chineza) se dispută astăzi la Iași

’ Echipa de baschet „1 August" 
din R. P. Chineză își continuă tur
neul în (ara noastră, cu întîlnirea 
pe care o va susține astăzi la Iași 
cu echipa Știința. Baschetbaliștii 
ieșeni au făcut intense pregătiri în 
vederea acestui meci, care este aș
teptat cu mult interes. Cu aceas
tă partidă, oaspeții chinezi își in-

Echipa asociației Știința a ciștigat prima întrecere alpină 
feminină

In cinstea zilei de 23 August, 
comisia centrală de alpinism a or
ganizat^ duminică prima întrecere 
feminină de alpinism din țara 
noastră dotată cu „Cupa 23 Au
gust". Competiția a reunit la start 
echipele a cinci asociații, care au 
escaladat traseul II din. Peretele 

’ Horoabei (Masivul Bucegi) pe a- 
proape o lungime de coardă. După 

luptă dîrză în care concurentele 
• au arătat că și-au însușit într-o 
bună măsură tehnica alpină a ie
șit învingătoare echipa asociației

SPORTUL POPULAR
Eag- 2481 

buie să se comporte un sportiv.
Trecînd la comportarea echipelor 

bucureștene C.C.A. și Dinamo, tre
buie să arătăm de la început că 
timpul de pregătire în vederea me
ciurilor cu oaspeții chinezi a fost 
foarte scurt. Din această cauză, 
echipele nu s-au prezentat în cea 
mai bună formă, arătînd lipsuri în 
pregătire (mai ales în privința a- 
runcărilor la coș).

Echipa Casei Centrale a Armatei 
a întrerupt' șirul victoriilor echipei 
oaspe, realizînd un frumos succes 
internațional în prima întî’uiire sus
ținută cu o echipă- de peste hotare. 
Militarii au făcut un joc cu adevărat 
colectiv și, tocmai datorită acestei 
schimbări, au reușit să. obțină un 
rezultat favorabil. Insistînd asu
pra schimbării survenite în jocul 
echipei militare, trebuie să subli
niem activitatea pozitivă a antre
norului și a jucătorilor. Acționînd 
ca un colectiv bine închegat, cu 
jucătorii plasați în posturile cele 
mai potrivite (evidențiem folosirea 
lui Fodor în poziția de conducător 
de joc din teren), cu calitățile tu
turor puse în mod judicios în folo
sul întregii formații, echipa C.C.A. 
s-a arătat capabilă de performanțe 
superioare. Rămîne ca vechile lip
suri, manifestate și în meciul cu 
„1 August" (scăderea ritmului de 
joc în repriza a Il-a, jocul de a- 
părare sub panou, etc.) să fie și ele 
eliminate, pentru ca echipa mili
tară să obțină rezultate pe măsura 
valorii componenților ei.

Dinamoviștii au făcut un joc 
tactic, cît. se poate de nimerit pen
tru stadiul de pregătire al jucăto
rilor. Axarea jocului pe pivoți (în 
special pe Răducanu) s-a dovedit 
fericită, mai ales că restul jucă
torilor au dovedit încă de la an
trenamente, imprecizie în. aruncă
rile de la semidistanță și distanță. 
Jucătorii de la Dinamo au știut 
însă să profite de faptul că în ju
rul pivoților exista o permanentă 
aglomerare și au folosit și pătrun
derile pînă sub coș.

Dinamo s-a remarcat, de aseme
nea, printr-o deosebită putere de 
luptă, combativitate și dîrzenie.

In general, jocurile susținute de 
echipa „1 August" au constituit 
un foarte bun prilej de propagandă 
pentru acest joc sportiv. In același 
timp, ele pot fi folosite ca un pri
lej de verificare a jucătorilor selec
ționații în lotul R.P.R. și de ve
rificare a stadiului pregătirilor 
efectuate de două din cele mai bune 
echipe ale țării, în vederea reînce
perii campionatului republican.

D. STĂNCULESCU

echipei de baschet

cheie turneul în țara noastră.
Amintim că echipa „1 August" 

a susținut pînă acum șapte me
ciuri, cîștigînd cinci (cu Progresul 
Orașul Stalin, Constructorul Sjțbiu, 
selecționata orașului Cluj, Progre
sul Tg. Mureș și Dinamo Oradea) 
și pierzînd două (cu C.C.A. și Di
namo București).

Știința. Iată clasamentul complet, 
al competiției :

1. — ȘTIINȚA: 12 min. 55 sec. 3/5 
(Nicoleta Saragea, Nina Vasiliu, 
Olga Bădina).

2. — VOINȚA : 13 min. 36 sec. 
4/5 (Marga Thomaie, Kolovrath A- 
nelise, Ecaterina Rașu).

3. — FLAMURA ROȘIE:
min. 18 sec. 2/5 (Maria Georgescu, 
Suzana Roth, Petruța Pop).

4. — PROGRESUL: 17 min. 24 
sec. (Livia Rusu, Valentina Rusu,' 
Petra Tudor).

5. — METALUL : 21 min, 05
sec. 4/5 (Mioara Ștefănescu, Vir-

15

Astăzi, cu începere de la ora 
20, sala Dinamo va găzdui întîl
nirea prietenească de haltere dintre 
halterofilii sovietici și romîni. A- 
ceastă primă îritîlnire între o echi
pă sovietică și romînă are o sem
nificație deosebită pentru dezvol
tarea și popularizarea acestei dis
cipline sportive în țara noastră. 
Este știut că școala sovietică de 
haltere este cea mai bună din lume, 
că Uniunea Sovietică are cei mai 
mulți recordmani mondiali și că 
la toate competițiile de mare am
ploare atleții sovietici au triumfat 
dovedind o categorică superiori
tate. La campionatele unionale 
participă 20—30 de concuren.ți la 
fiecare categorie, iar diferența de 
rezultate dintre primul și ultimul 
clasat este foarte mică. Acest lucru 
dovedește cti prisosință înalta va
loare a halterofililor sovietici, pre
cum și puternica bază de masă a 
acestui sport în U.R.S.S.

•k
La categoria cea mai ușoară 

concurează Boris Juromski de la 
colectivul Lokomotiv Leningrad. 
Rezultatele sale sînt excepționale. 
La campionatele unionale el s-a 
clasat pe locul 3—4 cu 305 kg.

Haim Hanukașvili este repre
zentantul echipei sovietice la cate
goria semi-ușoară. Acest halterofil, 
membru al asociației Dinamo din 
Tbilisi, este unul din cei mai buni 
sportivi din lume. El este record
man mondial la proba împins, 
la triatlonul clasic a totalizat 
cent 330 kg.

La campionatele U.R.S.S. din 
cest an, studentul la Academia 
Finanțe și Economie Gh. Sceglov 
s-a clasat pe locul al doilea la da- 

reușind excelenta 
Sceglov

iar 
re-

a- 
de

tegoria ușoară, 
performanță de 360 kgr., care este și re-

Echipa de haltere a R. P. R omtne. De la stingă la dreapta: Silviu Cazan (cat. grea), Eremia 
Delcă (cai. semi grea), Cornel Bucur (cat. mijlocie), Ilie Ienciu (cat. semi mijlocie), Ion Segal (cat. 
ușoară), Gh. Mănăilescu (cat. semi ușoară) și Ion Birău (cat. cea mai ușoară).

Pe marginea întîlnirii de !upte clasice dintre reprezentativele R.P.R. și Egiptului
De multă vreme, o inî.ecere de 

lupte n-a cunoscut un asemenea 
succes de public ca întîlnirea in
ternațională dintre echipele repre
zentative ale Republicii Populare 
Romîne și Egiptului. Acest interes 
manifestat de public se explică atît 
prin faptul că era prima întrecere 
dintre aceste două formații, cît și 
prin excelentul renume cîștigat de 
luptătorii egipteni în nenumărate 
concursuri internaționale. Cadrul în 
care s-a desfășurat reuniunea, or
ganizarea tehnică bine pusă la 
punct, ca și sportivitatea publicului 
nostru au contribuit la succesul 
acestei întreceri prietenești. O men
țiune specială trebuie acordată lup
tătorilor celor două echipe care au 
dus lupta în limitele unei sportivi
tăți exemplare, care a ilustrat per
fect cuvintele rostite cu cîteva cli
pe înainte de începerea reuniunii 
de către conducătorul lotului egip
tean : „... nu rezultatul contează, ci 
marea noastră dorință de a de
monstra prietenia dintre popoarele 
noastre”.

Oaspeții au apreciat valoarea for
mației 
noi și 
echipei 
acestei 
pregătiri. Foarte multe lucruri bune 
se pot spune însă și despre forma
ția oaspe, care — prin comportarea 
sa — a lăsat de asemenea impresia 
unei echipe de valoare, cu serioase 
perspective. In primul rind, com
ponent i echipei egiptene sînt cu 
toții tineri. Ei duc o luptă com
bativă, sînt foarte dîrzi și — ceea 
ce este important — este faptul că 
și atunci cînd sînt conduși chiar la 
mare diferență de puncte, nu ce
dează pasul, ci dimpotrivă atacă 
hotărît reușind chiar să schimbe 
rezultatul în favoarea lor. De pildă,

Jad fcwwĂa wțaai a» A.te*

noastre, socotind — ca și 
toți cei prezenți — victoria 
R.P.R. ca fiind oglindirea 
valori și a unei mai bune

Institu- 
Erevan,

este unul din cei mai tineri com- 
ponenți ai echipei.

Mihail Akopianț va participa în 
cadrul categoriei semi-mijlocie. Re
zultatul său este de asemenea foarte 
bun: 385 kg., performanță care 
i-a șdus locul al treilea la cam
pionatele Uniunii Sovietice. Este, 
foarte interesant de arătat că acest 
tinăr practică sportul halterelor de 
numai trei ani și că înainte a 
practicat cu mult succes boxul. 
Akopianț este membru al asocia
ției Stroitel și student al ' 
tutui de cultură fizică din 
capitala R.S.S. Armeană.

Nicolai Merkulov. — student al 
Institutului Agronomic din Moscova 
va concura la categoria mijlocie. 
El ne este cunoscut de anul trecut 
cînd s-a clasat pe' primul loc la 
aceeași categorie în cadrul întîlni- 
rilor de la Festival. Atunci el a 
realizat 390 kg. Anul acesta per
formanțele sale au Crescut simțitor. 
In decurs de numai un an el și-a 
îmbunătățit rezultatele cu 17,5 kg. 
La J.M.U.V. de lă Budapesta a 
cucerit medalia de aur cu 407.5 kg.

La categoria semi-grea, din par
tea echipei sovietice participă Gri
gori Malikov, care s-a clasat pe 
primul loc la J.M.U.V. cu rezulta
tul de 402,5 kg. „

★
Echipa reprezentativă a țării 

noastre este alcătuită din elemente 
bune care s-au afirmat în ultima 
vreme. Reprezentanții noștri sînt 
în simțitor progres, și în întîlnirea 
de azi, ei vor avea prilejul să ob
țină performanțe- bune și să învețe 
din măiestria neîntrecută a haltero
fililor sovietici.

La categoria cea, mai ușoară va 
concura recordmanul Ion Birău. 
Cea mai bună performanță a sa 
este de 270

Compone.Ți formației oaspe au a- 
rătat preferința pentru acele acțiuni 
bazate pe viteză, pe aruncări. De 
asemenea, în lupta din picioare toți 
utilizează prinderea capului, încer- 
cînd să-și depășească adversarii 
prin acest mod de a lupta. Sur
prinzătoare au fost posibilitățile 
lor de a recupera din handicapul 
unui avans luat de adversar și 
mai ales rezistența lor. Spunem 
aceasta deoarece, știm că unii din
tre luptătorii egipteni au depus se
rioase eforturi pentru a face greu
tatea, lucru care influențează asu
pra pregătirii fizice și mai ales a- 
supra rezistenței. S-a văzut aceas
ta mai ales la Eid Esaoui (cat. 52 
kgr.) și Saleh Muafi (cat. 57 kgr.).

Dintre luptătorii noștri, D. Cuc, 
M. Belușica, L. Bujor și M. Schultz 
s-au dovedit cei mai buni, întreeîn- 
du-și adversarii de o manieră netă. 
Despre calitățile acestora am mai 
scris, dar în reuniunea de marți M. 
Schultz a arătat parcă mai multă 
dîrzenie ca aricind și dorința vie 
de a aduce victoria culorilor noa
stre. D. Cuc a demonstrat odată 
mai mult importanța lucrului pe 
brațe, M. Belușica a îmbinat talen
tul său cu viteza în execuție și o 
forță mereu crescîndă, iar L. Bujor 
și-a dovedit forța sa în ridicări și 
preferința sa pentru, execuția spec
taculoaselor sale 
lități a arătat 
ceea ce privește 
parter (centura 
rebur).

Totuși, față de 
tive, mai sînt încă serioase lipsuri. 
In primul rînd, unii dintre repre
zentanții noștri nu' s-au pregătit 
cu toată seriozitatea (A. Suli) și 
nici nu au încercat să elimine lip
surile ce le-au fost în repetate rîn- 
duri semnalate: Fr. Horvath, A.

Jtaii

salturi. Unele ca- 
și Fr. Horvath în 
acțiunile luptei la 
laterală, supleu,

aceste părți pozi-

campio 
țării, v

cordul categoriei.
Gh. Mănăilescu este reprezentar ' 

tul țării noastre la categoria sem - 
ușoară. El a avut o frumoasă conv , 
portare în meciurile internaționala .*

La categoria ușoară concurează 
proaspătul recordman - al 
nărui Ion Segal, care a 
292,5 kg.

Ilie Ienciu, de multe ori 
și actualul recordman al 
concura la categoria semi-mijlocie 
La J.M.U.V., Ienciu a obținut me 
dalia de bronz, iar in toate întîln: 
rile internaționale a înregistrat re; 
zultate frumoase. Actualul recor ; . 
al categoriei, care-i aparține, est -L 
de 335 kg.

Cornel Bucur este unul din c< 
mai tineri halterofili ai echipei. C 
acest prilej el va debuta în repre, ; 
zentativa țării, unde va particip- 
la categoria mijlocie. Cornel Bucu, 
este recordman al țării la categoj ; 
ria semi-mijlocie, proba arunca, 
ou 132.5 kg.

Eremia Delcă este halterofilul-- 
care a înregistrat un remarcabil 
progres în ultimul timip. La J.M.U.Wț 
de la Budapesta a totalizat 342,ț 
kg. ia numai 2.5 kg. de recorduj 
țării. i

In progres s-a dovedit și Silvii , 
Cazan, reprezentantul nostru k 
categoria grea. La J.M.U.V. el ; 
corectat recordul țării de >a 371 
kg. la 377,5 kg.

Comparind rezultatele halterofi - 
Iilor sovietici cu cele ale reprezen 
fanților noștri diferența de valoari 
este evidentă în favoarea excelen 
ților sportivi din U R.S.S. De a 

experiență 
întrecerea prie _ 
va constitui ur 1 

sportivilo ■

Jd țugui IU 5 tu II - 
frumoasă coin , 
internațional^ .‘ 

țării, t: ■ 
totaliza'

P<ceea schimbul de 
care-1 prilejuiește 
tenească de astăzi 
neprețuit ajutor 
noștri de către solii 
•avansat sport din lume.

dat

Ruzsi a pierdut datorită slabei î 
apărări la parter, lăsîndu-se sur- • 
prins de aruncările din rebuir ale; 
adversarului său. Fr. Horvath con- | 
tinuă să neglijeze lucrul pentru în- i 
tărirea brațelor, iar marți, ca și 6 
Ruzsi, n-a găsit mijloace de a se . 
apăra la aruncările din viteză ale - 
lui Fattah Esaoui. Cît privește pe 
N. Popovici, cunoscut de altfel ca ! 
un luptător foarte bun în lupta la : 
parter, n-a găsit nici resurse fizicei, 
și nici metoda cea mai bună de a i 
întreprinde o singură acțiune care I 
ar fi schimbat rezultatul. N. Popo- 
tici trebuie de asemenea să dea mai ! 
multă importanță luptei din pi- ? 
doare și mai ales să lupte mai ac- | 
tiv. Un capitol special trebuie , 
rezervat reprezentantului nostru la 
cat. girea:A. Suli. Desigur, el a în- ■ 
vins pe Amir Halii într-o luptă i 
epuizantă și pehti'ii aceasta meirită 
felicitări. Dai nu îi este admis să ț 
facă nazuri la antrenamente, să nu 
se pregătească serios, iar pe saltea 
să nu poată duce la parter un ad
versar epuizat de efort, 
trebui să se pregătească cu mult 
mai multă dîrzenie..

Nici ceilalți învingători 
făcut dovada tuturor posibilităților 
lor. De pildă, D. Cuc se bazează, 
de sigur, pe forța sa și pe o 
tehnică în execuția centurei 
cale. Dar, știm de asemenea 
xecută foarte bine saltul și 
executa tot atît de bine turul de cap. 
Or, D. Cuc, s-a bazat numai pe e- 
xecuția centurei laterale.

întîlnirea cu reprezentativa E- 
giptului a constituit — ca de alt
fel toate marile întreceri — un 
prețios schimb de experiență și a 
arătat încă odată unde trebuie în
dreptate eforturile pentru continua 
(ridicare a nivelului calitativ al 
sportului luptelor din țara noastră.

Șuli va

nu au

bună' 
late- 

că e- 
poate

Jk șU^tSCU



Selecționata orașulif București — 
Selecționata orașului Sofia 2-2 (1-1)
Au venit mulți spectatori ieri 

după amiază pe stadionul Republi
cii. Peste 40-000 de amatori de fot
bal au umplut pînă la refuz tribu
nele, fiind atrași de perspectivele 
jocului dintre fotbaliștii romîni și 
bulgari. Pe de altă parte, partida 
dintre selecționatele orașelor Bucu
rești și Sofia urmărea un scop im
portant pentru ambele formații: ve
rificarea stadiului de pregătire al 
întregului lot de jucători în vede
rea unor viitoare întîlniri interna
ționale.

Jocul, însă, nu o corespuns nici 
din punct de vedere tehnic și nici 
din punct de vedere ai scopului ur
mărit. Echipa bulgară a făcut, din 
primul și pînă în ultimul minut, un 
joc exclusiv de apărare, distructiv 
Mijlocașul stînga Hristov a jucat al 
doilea stoper, interul stînga Petkov 
— care, de fapt, joacă mijlocaș — 
și extrema stînga Milanov lf au’ ac
ționat mai mult ca mijlocași, iar 
atacul a contat efectiv pe doi înain
tași, Tașkov și Ignatov sau Mihai
lov. Au fost momente cînd în fața 
porții bulgare erau îngrămădiți nu 
mai puțin de 16-17 jucători, dintre 
care 10 bulgari. Era evident, că oas
peții nu urmăreau altceva decît ob
ținerea cu orice preț a unui rezul
tat bun. Oaspeții — d;n rîndurile 
cărora am rerrarcat pe Panaiotov, 
Patev, Hristov și Tașkov — s-au 
apărat excelent, folosind uneori și 
mijloace neregulamentare. Ajutați 
și de greșelile jucătorilor adverși, 
ei au obligat echipa Bucureștiului, 
care a dominat — cu mici întreru
peri — de la început și pînă la 
sfîrșit, să se mulțumească cu un re
zultat de egalitate: 2—2 (1-1). De
sigur, rezultatul acesta este foarte 
bun pentru oaspeți. Un meci nul în 
deplasare echivalează, în mod nor
mal, cu un succes.

Rezultatul de egalitate însă, nu 
corespunde aspectului jocului și nu

Desfășurarea meciului
Chiar din primele secunde ale în- 

lîlnirii, echipa noastră are inițiativa. 
Se vede clar din însuși modul cum 
s-au așezat oaspeții pe teren că. ei 
merg către un joc defensiv.

In min. 3, Serfozo îl lansează pe 
Paraschiva, care fuge pe extremă 
și ajunge în poziție favorabilă de 
șut, dar trage peste poartă. Jucă
torii bulgari răspund prin contra
atacuri la care nu participă decit 
2-3 jucători. La o astfel de acțiune 
(min. 5), Milanov II șutează precis 
din colțul careului, dar Birtașu, 
care închisese unghiul, reține.

Mijlocașii noștri culeg majorita
tea mingilor, mai ales că interii 
bulgari nu vin deloc să-i atace. Atît 
Onisie cît și Serfozo nu deschid 
însă suficient de rapid, așa că cei 
7-8 apărători oaspeți au timp să 
atace totdeauna omul căruia i-a fost 
trimis balonul. Totuși, înaintașii 
noștri mai găsesc cîte odată drum! 
spre poartă. Așa face Petschowsky 
(min. 7), care trage, după o in
cursiune scurtă,1 dar Marinov apără. 
Avem o ocazie bună de a deschide 
scorul (min. 14) cînd Zavoda II 
centrează și Vaczi reia cu capul 
de puțin pe lîngă poartă. Petscho
wsky „încearcă" poarta (min. 16), 
iar Ignatov îl imită, la poarta lui 
Birtașu patru minute după aceea. 
Amîndouă loviturile au mers însă 
peste bară.

După ce Vaczi. trage peste bară 
mingea trimisă de Suru dintr-q 
lovitură de colț (min. 28), reușim 
să deschidem scorul în min. 32: 
Zavoda II execută o lovitură liberă 
de la 20 m. La balon sare Vaczi 
împreună cu portarul Marinov. Cen
trul nostru atacant este mai iute și 
o trimite în poartă. Doi apărători 
bulgari se reped șă scoată mingea, 
care intrase de-acum în poartă, și 
o degajează direct în pic’oarele lui 
Suru care o expediază în plasă:
1—0.

După ce ratăm ’ o ocazie bună 
prin Petschowsky (min. 34), sîn- 
tem egalați în min. ,35 prin una din 
acțiunile de contraatac ale selecțio
natei orașului Sofia: Ignatov pri
mește balonul de la Hristov și fuge 
cu el de la centrul terenului, fără 
să fie atacat. Ajuns la aproximativ 
16 m, atacantul bulgar șutează 
tare, pe jos. Birtașu intervine de
fectuos, astfel ^că mingea se odih
nește în plasă: 1—1.

In repriza a Il-a, echipa noa
stră intră pe teren cu formația fo
losită în primele 45 de minute de 
joc, cu o singură modificare: Nicu
șor ia locul lui Marian în postul de 
inter dreapta. Selecționata Sofiei 
prezintă pe teren aceeași formație 
care, spre satisfacția tuturor spec
tatorilor, pare, în primele minute 
ale acestei reprize, că a renunțat la 
jocul de apărare în favoarea unui 
joc deschis, de «narare, firește, 
însă șî de atac. Această impresie 
generală nu durează însă decît în 

exprimă un raport de forțe în sensul 
valorii echipelor. Selecționata Bucu
reștiului a dominat aproape tot tim
pul ayînd suticiente resurse fizice, a 
căutat, să-și întreacă adversarul cu 
un joc ofensiv susținut și a luptat 
cu dîrzenie să străpungă o apărare 
care a ștat în permanență cu șase 
oameni în fața porții. Nu a reușit, 
pe de o parte din cauza tenacității 
cu care s-au apărat oaspeții, iar pe 
de altă parte, din cauza unor gre
șeli comise de jucătorii noștri. Re
cunoaștem că ieri era greu de stră
puns p asemenea apărare bine pre
gătită și aplicată pe care au asal
tat-o P.ptșchowsky, Nicușor, Serfozb 
și chia.r Zavoda II. Dar, față de ca
pacitatea, experiența și posibilitățile 
fotbaliștilor noștri, li se putea pre
tinde acestora o adaptare la situa
țiile de. joc care să permită depăși
rea sistemului defensiv al echipei 
bulgarei Nefiindu-le acceptată invi
tația la un joc de fotbal pe tot te
renul, jucătorii noștri s-au lăsat 
angrenați într-un joc corp la corp, 
de uzură, care convenea apărători
lor adverși, în loc să încerce cu 
mai mult calm să impună un joc de 
pase scurte pe jos, fără oprirea 
mingii, dirijate cît mai mult în 
adîncim'e. Ei an jucat cînd cu pase 
lungi pe sus, care avantajau pe 
oaspeți, cînd cu pase laterale și 
chiar înanoi, ceea ce î-a avantajat 
pe oaspeți care se puteau regrupa 
repede îrr apărare. De asemenea, 
unii jlibSforii (Surii, Petschowsky) 
au greși L’conrlucînd prea mult ba
lonul. Ef jău încetinit ritmul acțiu
nilor, 'itȘurînd sarcina apărătorilor 
bulgari.11"7

Din jocul de ieri vom reține, în 
concluzie; 'ca fant important pentru 
viitoarele’' pregătiri, că înaintașii 
noștri ntî știu să rezolve situațiile 
neprevăzute create de un sistem 
strict defer>s:v.

PETRE GAȚU

primele 2-3 minute cînd, de altfel, 
centrul .gtacant al reprezentativei 
Sofiei, Tașkov, pătrunde în careul 
nostru și,, obligă pe Birtașu să 
scoată, mingea în corner (min. 46). 
Lovitura-de colț ajunge tot la Taș
kov care 'trimite însă peste poartă. 
Alinutele următoare se scurg în 
nota de permanentă dominare a 
echipei noastre. Rareori jucătorii 
selecționatei ; Sofiei renunță la jo
cul lor de' apărare și pornesc în 
atac. Deși linia noastră de înain
tare are mai multă legătură, jucă
torii pasîndu-și cu mai multă exac
titate mifigea, totuși este foarte 
greu de trecut peste zidul de 6-7 
jucători prezenți în apărarea oas
peților. Echipa noastră ratează po
sibilitatea de a mări scorul în min. 
49, 50, 54, 55, 64, 65 și în special 
în min. 70, cînd Vaczi reușește să 
scape de apărarea Sofiei și, singur 
în fața porții. întîrzie să tragă 
perinițînd lui Panaiotov să intervină 
și să deschidă pe Milanov II. 
Acesta, după o cursă scurtă, trage 
puternic, de la 25 m., trimițînd cu 
efect mingea în colțul de sus al 
porții. Sîntem conduși cu 2—1, 
deși am dominat tot timpul. Jucă
torii noștri'1 continuă să atace chiar 
cu mai multă hotărîre, însă situația 
rămîne neschimbată încă multe mi
nute. Reprez ’vLitiva Sofiei se apără 
cu mai multă hotărîre. In min. 74, 
în formația noastră intră Ozon în 
locul lui Vaczi și tot în acel minut 
beneficiem de o lovitură de corner 
și de o lovitură liberă de la 18 m. 
executată de Ozon, rămase însă fără 
rezultat. Și în formația Sofiei, în 
min. 76 este. înlocuit Milanov II cu 
Dimitrov. După ezitarea lui Suru 
din min. 77 și după șutul lui Nicu
șor, care trimite balonul puțin pe 
lîngă poartă în min. 80, reușim să 
egalăm în min, 82: Panaiotov face 
hends la 25 ,m. de poartă, execută 
Petschowsky care trage în zid, min
gea îi revine însă tot lui, care pa
sează lateral lui Ozon și acesta tra
ge puternic pe ios, pe lîngă zidul 
care nu se desfăcuse și marchează 
imparabil. După acest 2—2, cu toate 
eforturile depuse, echipa noastră nu 
mai reușește să spargă zidul de a- 
părare al bulgarilor și meciul ia 
sfîrșit cu acest rezultat. Cu 5 mi
nute înainte de sfîrșit, în echipa 
oaspeților locul lui Enișeinov este 
luat de către Doncev. Meciul a fost 
arbitrat de D. Schulder.

La începerea jocului, cele două 
echine au intrat pe teren cu urmă
toarele formații:

BUCURFSTI: BiHasu-Zavoda II, 
Apolzan, Farmati-Onisie, Serfozo- 
Paraschiva, Marian, Vaczi, Petscho- 
wskv, Suru.

SOFIA: Marinov-Vasiliev. Panaio
tov. Enișeinov-Patev, Hristov-Mi- 
hailov. Ignatov. Tașkov. Petkov, 
Milanov II.

EFTIMIE IONESCU 
RENATO ILIESCU

Selecționata Tineretului 
intîlnește astăzi 
Motor Zwickau

Echipa um R. D. Germană, 
Motor Zwickau, care a reușit 
în primul său meci frumoasa 
performanță de a întrece selec
ționata Știința, susține astăzi 
— începind de la ora 15.45 — 
pe Stadionul Republicii, a doua 
intîlnire a turneului în țara 
noastră. Fotbaliștii germani se 
vor întrece cu Selecționata Ti
neretului din R P R.

Partida se anunță deosebit de 
interesantă, fiindcă echipa oas- 
pe a arătat o bună concepție 
de joc manifestată mai ales în 
realizarea unor contraatacuri 
surprinzătoare și eficace. De a- 

' semenea, așa cum a dovedit din 
plin în jocul cu Știința, Motor 
Zwickau știe să se apere foarte 
bine, știe și poate să păstreze 
un rezultat favorabil. In jocul 
de azi vom putea urmări de
marările pe extrerfiă ale inter
naționalului Meyer, șuturile pu
ternice de la distanță ale lui 
Schniecke sau intervențiile o- 
portune ale stoperului Wullings.

De partea gea'altă. Selecțio- ’ 
nata Tineretului din R.P.R. tre
buie să ne dovedească că poate 

(mai mult decît a arătat în în- 
tîlnirea cu Banik Ostrava, rri'ai 1 
ales sub raportul eficacității, al 
preciziei loviturilor la poartă și 
al fructificării situațiilor de 
mărcare.

In partida de azi cele două 
echipe vor începe jocul în ur
mătoarele formații :

MOTOR ZWICKAU: Bau
mann-Heiner, Willlings, Busch- 
ner-Schneider, Unger-Meinhold, 
Koch, Kaiser, Schniecke, Meyer.

Rezerve : Hippmann (portar), 
Witzger (mijlocaș), Laitzsch 
(înaintaș).

SELECȚIONATA TINERE
TULUI : Volnescu-Pahonțu, Du
san, V. Dumitrescu-Hidișan, 
Perelz - Alexandrescu, Neagu, 
Ene, Avasilichioaiei,. Avram.

Rezerve: Dungu (portar), ' 
Știrbei, Bone (mijlocași), Tăta- ț 
ru (înaintaș). J

Banik Ostrava— Locomotiva Grivița Roșie 5-2 (2-0)
CONSTANȚA 25 (prin telefon 

de la timișul nostru).
Peste 30.000 de spectatori au 

luat loc în tribunele stadionului 
Tineretului din Constanța pentru 
a asista la întîlnirea internaționa
lă de fotbal dintre echipa 
cehoslovacă Banik Ostrava și e- 
chipa Locomotiva Grivița Roșie 
București. Oaspeții cehoslovaci au 
fost salutați de către tov. Mogîr- 
diceanu, președintele comitetului 
C.F.S. al regiunii Constanța. A 
răspuns, mulțumind pentru fru
moasa primire făcută, tov. Antonin 
Kap. conducătorul delegației spor
tivilor cehoslovaci. După schimba
rea fanioanelor și a buchetelor de 
flori, arbitrul N. Ghelev (R.P. 
Bulgaria) a chemat la întrecere 
fomațiile celor două echipe.

întîlnirea, care s-a terminat în 
favoarea fotbaliștilor cehoslovaci ia 
scorul de 5—2 (2—0) a fost de un 
nivel tehnic ridicat. A ieșit în e- 
vidență mai ales jocul tehnic al 
sportivilor cehoslovaci . care au 
combinat cu pase precise pe jos, 
acțiunile fiind terminate cu șuturi 
puternice Ia poartă.

Fotbaliștii de la Locomotiva, deși 
au avut un început bun, au co

Populara competiție de fotbal 
Cupa R.P.R. a intrat în faza fi
nală. Recent s-a desfășurat eta
pa 16-imilor de finală, urmînd ca 
în toamnă să se dispute celelalte 
patru etape finale (optimile, sfer
turile, semifinalele și finala).

In această perioadă însă, con
form unei hotărîri mai vechi a 
comisiei centrale de fotbal, au în
ceput pregătirile în vederea edi
ției 1955 a Cupei R.P.R. Ca și 
acum un an, anul acesta se vor 
desfășura în toamnă jocuri în ca
drul ediției 1955.

In legătură cu aceasta, comisia 
centrală de fotbal a stabilit ca 
înscrierile să se facă între 25 au
gust și 10 septembrie. înscrierile 
echipelor se fac la comisiile de fotbal 
din cadrul comitetelor regionale 
C.F.S. Comisiile regionale vgr limi

Voinescu a sărit și a prins cu siguranță balonul trimis de pe ex
trema sttjigă de Sedlacek. Fază din partida Selecționata Tineretului — 
Banik Ostrava, clștigată de echipa noastră cu 4—2.

Swansea (Tara Galilor) susține cel de al doilea meci 
de rugbi în Capitală întîlnînd Constructorul București
Astăzi după-amiază, stadionul 

• Republicii va găzdui cea de a Il-a 
intîlnire , a formației engleze de 
rugbi Swansea (Țara Galilor). De 
data aceasta,., rugbiștii englezi vor 
întîlni puternica formație bucu- 
reșteană, Constructorul. Dacă pînă 
la jocul cu Locomotiva Grivița 
Roșie echipa Swansea se anunța, 
prin palmaresul său, drept o for
mație puternică, în primul joc sus- 

■ ținut în București oaspeții și-au 
demonstrat valoarea prin însuși 
jocul prestat. Deși învinsă, Swan
sea s'-a prezentat ca o echipă 
omogenă, posedînd toate mijloa
cele de luptă caracteristice unei 
formații de înaltă valoare. Astfel, 
pe lîngă jocul sobru, dar nu lipsit 
de variație, al înaintării, englezii 
au impresionat prin linia de „trei 
sferturi". In special acest compar
timent este alcătuit din jucători 

mis apoi numeroase greșeli trimi
țînd multe mingi fără adresă. De 
asemenea, apărarea imediată a 
Locomotivei nu a marcat cu stric
tețe, adversarii direcți. înaintașii, 
deși au combinat frumos în cîmp, 
odată ajunși în imediata apropiere 
a careului au ezitat, deseori, ra- 
tînd numeroase ocazii favorabile.

Scorul a fost deschis în min, 
32 cînd Krijak, primind mingea de 
la Siuda a pasat cu capul la Vie- 
cek, care de la 6 m. înscrie. Min
gea, abia repusă la centrul tere- 
mului, se află în posesia lui Kri
jak, care este oprit nereglementar. 
Sajer execută lovitura de la 30 m„ 
mingea ajunge la Krijak, care șu
tează, mareînd cel de-al doilea 
gol în favoarea echipei sale. înce
putul reprizei a doua aduce o re
venire a echipei Locomotiva care 
domină. Totuși, fotbaliștii cehoslo
vaci sînt cei care înscriu. In min. 
51, după o combinație Krijak.Sa- 
jer-Krijak, ultimul trimite balonul 
în plasă ridicînd scorul la 3—0. 
pentru echipa Banik Ostrava. Ze
ce minute mai tîrziu, jucătorii noș
tri reușesc să marcheze primul gol. 
Fi'ote centrează și Călin, intercep- 
tind balonul, înscrie. Peste 6 min. 
Olaru, primind o pasă de la Filo- 

Cupa R. P. R. la fotbal
Au inceput înscrierile pentru ediția 1955

te comisiei centrale pînă la 20 sep
tembrie lista echipelor înscrise. 
In vederea realizării unui cit mai 
mare număr de echipe înscrise, 
care să depășească cifra înregis
trată anul acesta, comisiile regio
nale vor lua măsuri eficace pentru 
popularizarea Cupei R.P.R. în toate 
raioanele regiunii respective. O 
atenție deosebită va fi acordată 
atragerji cit mai multor echipe 
sătești. înscrierile vor fi primite 
în baza unei adeziuni scrise. Echi
pelor înscrise li se va atrage 
atenția că neprezentarea la un joc 
de cupă va atrage eliminarea djn 
campionatul în care participă. Co
misiile vor organiza în toamna 
acestui an patru etape, la 3, 17, 
31 octombrie și 15 noiembrie. Sar
cina întregii organizări revine co
misiilor. regionale, care vor răs
punde de ir ager ca la sorți a jocu

tehnici, cărora... nu le lipsește fan
tezia și decizia în atac.

Constructorul .prezintă o forma
ție tînără, cu o putere de luptă 
remarcabilă, dar nu la același ni
vel tehnic ca al feroviarilor bucu- 
reșteni, învingătorii oaspeților noș
tri. In această întîlnire, greul lup
tei va fi dus de pachetul de înain
tași al celor de la Constructorul 
care vor trebui să împiedice ali
mentarea liniei de „trei sferturi" a 
adversarilor lor cu baloane. De 
asemenea, apărarea va trebui să 
fie asigurată de toți cei 15 jucă
tori bucureșteni și, bineînțeles, vor 
trebui folosite armele principale 
ale echipelor noastre de rugbi : 
contraatacurile prin surprindere, 
jocul rapid, lansarea aripilor.

întîlnirea va fi condusă de arbi
trul internațional Roger Taridei 
(Franța) și va începe la ora 17.15, 
pe stadionul Renubl’cii 

te, înscrie pe lingă portarul ceno- 
siovac, care-i ieșise în întîmpinare, 
reducînd scorul la 3—2 pentru e- 
chipa Banik Ostrava. In min. 71 
oaspeții au un contraatac și Vie- 
cek, primind mingea trimisă cu ca
pul de Siuda, înscrie cel de-al șase
lea gol al întîlnirii. După un mi
nut, Sedlacek marchează cel mai 
frumos gol al meciului. In urma 
unei combinații de toată frumuse
țea, în care mingea a fost pasată 
între Krijak-Sajer-Viecek, aces
ta din urmă pasează lui Sedlacek 
aflat pe partea dreaptă a terenu
lui. Sedlacek fiind cu spatele la 
poartă reia voie și înscrie, pecet
luind scorul final al partidei î
5—2 pentru echipa cehoslovacă. E- 
chipele au aliniat următoarele for
mații :

BANIK OSTRAVA: Kojecky — 
Ondracka, Michna, Sousedik — 
Sajer Crlik — Siuda, (din min. 
85 Draga), Viecek, Krijak, Micek, 
Sedlacek.

LOCOMOTIVA GRIVIȚA RO
ȘIE : Dungu -— Maiogan, Cristes- 
cu. Macri (Stăncescu) — Ferenczi 
(Lungu), Bociardi (Macri) — Că
lin, Olaru. Radulescu, Filote (Se
ver), Lungu (Filote).

V. BENKOVSKI

rilor și de programarea lor, de
legarea arbitrilor etc. Programul 
etapelor va fj așa fel alcătuit, în- 
cît să fie cunoscut cu cel puțin 
cinci zile înainte de jocuri. Comi
siile regionale por solicita ajutorul 
comisiilor raionale și orășenești 
de fotbal, dar în fața comisiei cen
trale de fotbal, comisiile regionale 
răspund direct de buna organizare 
și desfășurare a Cupei R.P.R. 
pînă la desemnarea echipelor cali
ficate din regiuni pentru faza a 
doua (în care participă echipele din 
categoria B). Muncind serios pen
tru îndeplinirea acestor sarcini, co
misiile regionale de fotbal pot a- 
duce o contribuție prețioasă la 
popularizarea și succesul Cupei 
R.P.R. — ediția 19'5.
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Mîine încep finalele campionatului de înot și sărituri al R. P. R. 
pentru seniori și senioare

Pe marginea isltlmeî etape 
a camp catului categoriei 3 la fotbal

Mîine dimineață, la Ștrandul Ti
neretului din Capitală, începe cea 
mai importantă competiție .prevă
zută de calendarul sportiv intern 
la natație, finalele campionatului 
R.P.R. de înot și sărituri pentru 
seniori și senioare.

Cu numai o săptămînă înainte, 
campionatele interasociații au reu
nit la startul probelor pe cei mai 
buni înotători din asociațiile spor
tive sindicale, ele constituind un 
adevărat examen înaintea finalelor 
campionatului R.P.R. înotătorii din 
asociațiile sportive sindicale au 
trecut cu succes acest examen, 
cele șapte recorduri R.P.R. între
cute în această competiție repre- 
zentînd un nou pas înainte sipre 
îmbunătățirea performanțelor înir-o 
serie de probe. Totodată, lipsurile 
organizatorice și tehnice înregis
trate în aceste întreceri vor con
stitui fără îndoială o învățătură 
pentru organizatori și antrenori, 
care vor avea grijă ca ele să nu 
se mai repete în cadrul finalelor 
campionatului de seniori.

împreună cu finalele campiona
tului pentru seniori se va disputa 
și concursul republican pentru co
pii și campionatul de calificare la 
polo pe apă.

Finalele campionatului de nata- 
ție-seniori al R.P.R. încep mîine 
dimineață la ora 9 și continuă

Probleme ridicate
întrecerile de înot din cadrul fi

nalei Spartachiadei sindicale pe 
anul 1954 ne-au dovedit că o serie 
de tineri înotători și înotătoare, 
care au muncit cu perseverență la 
antrenamente, au reușit, în ultimul 
timp, să obțină performanțe re
marcabile. Dar tot aceste întreceri 
au scos la iveală și o serie de 
lipsuri ale natației noastre de 
performanță, lipsuri care persistă 
de mai multă vreme în activitatea 
acestei ramuri de sport. Iată cî- 
teva din cele mai grave.

Finala Spartachiadei sindicale 
avea drept scop, în primul rînd, 
să contribuie la obținerea de re
zultate și mai valoroase ca pînă 
acum și, în al doilea rînd, să dea 
posibilitatea de afirmare unor noi 
tinere talente. Or, acest lucru nu 
a fost înțeles de unele asociații 
ca Metalul și Flacăra, care, în 
loc să ia măsuri djn timp pentru 
pregătirea concurenților, s-au mul
țumit doar să-și „mobilizeze" ur
gent concurenții, cu una sau două 
zile înainte de concurs. Majorita-

Turneul final al campionatului 
republican de juniori la fotbal

Gamp.onatul de fotbal pe țară 
al echipelor de juniori și-a con. 
sumat prima fază în primăvară. 
Partea a doua a competiției — tur
neul final — se va desfășura în 
cursul lunilor septembrie și octom
brie. La acest turneu final vor 
participa opt echipe și anume cîș- 
tigătoarele^ celor opt serii din 
prima fază. Echipele sînt împăr. 
țite în două serii : Dinamo Bacău, 
Flacăra Ploești, Locomotiva Gri- 
vița Roșie și Progresul F.B. Bucu
rești în seria I-a, Locomotiva Ti
mișoara, Constructorul Craiova, 
Metalul Oradea și Metalul Cîmpia 
Turzii în seria a Il-a.

Turneul final va începe la 12 
septembrie și se va disputa după 
următorul program :

Etapa l-a (12 septembrie): Di
namo Bacău — Locomotiva Gri- 
vița Roșie; Progresul F.B. Bucu
rești — Flacăra Ploești; Metalul 
Oradea — Locomotiva Timișoara; 
Constructorul Craiova — Metalul 
C. Turzii.

Etapa a Il-a (19 septembrie) : 
Locomotiva Grivița Roșie — Fla
căra P’oești; Dinamo Bacău — 
Progresul FB București; Locomo
tiva Timișoara — Constructorul 
Craiova ; Metalul C. Turzii — 
Metalul Oradea. *

Etapa a 111-a (26 septembrie) ! 
Flacăra Ploești — Dinamo Bacău; 
Locomotiva Grivița Roșie — Pro
gresul F.B. București; Metalul 
Oradea — Constructorul Craiova; 
'Metalul C. Turzii — Locomotiva 
Timișoara.

Returul acestor jocuri se va des
fășura în ordinea programului de 
mai sus la 3. 10 și 17 octombrie, 
dar pe terenurile echipelor care 
s-au deplasat. Echipele clasate pe 
primul loc în cele două serii, vor 
disputa finala campionatului.
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mîine după-amiază începînd de la 
ora 16, sîmbătă și duminică dimi
neață și după-amiază, începînd de 
la aceleași ore.

Programul primei zile cuprinde 
seriile și finalele unor probe cu o 
dezvoltare inegală în natația noas
tră. Astfel, performanțele înregis
trate pînă în prezent în probele 
de 100 m. liber senioare, 100 m. 
spate senioare, 100 m. spate se
niori, sînt cu mult sub posibilită
țile sportivilor noștri. Normal ar fi, 
ca în seriile acestor probe să ve
dem cit mai multi participant!, 
pentru că numai lărgindu-se carac
terul de masă al probelor respec
tive vom asigura un progres con
tinuu la distanțele și stilurile ră
mase în urmă. Faptul că în ultima 
vreme principalele concurente la 
titlu, în proba de 100 m. liber se
nioare (Sanda Eftimiu-Platon, Eli
sa beta Bock, Hilde Theiss, Marga
reta Weinreich) . sau în proba de 
100 m. spate senioare (Ecaterina 
Orosz, Margareta Reiser, etc.) 
nu au realizat nici măcar perfor
manțe apropiate de recordurile lor 
personale, este o dovadă în plus a 
necesității reîmprospătării cadrelor 
de înotători în probele respective.

Alături de aceste probe rămase 
în urmă din punct de Vedere al 
performanțelor, programul primei 
zile a finalelor campionatului

de finala Spartachiadei
tea asociațiilor care au secții de 
natație în Capitală s-au preocupat 
din timp de buna pregătire a îno
tătorilor. Nu s-a făcut însă același 
lucru ș’i în provincie unde, aso
ciații ca, Locomotiva, Metalul, 
Flamura roșie și Știința, cu 
toate că au cele necesare (înotă
tori, antrenori și bazine de înot), 
au neglijat complet activitatea de 
mase și, în special, cea de perfor
mantă în acest sport. Așa stînd 
lucrurile, se și explică de ce în co
lectivele Știința Cluj și Iași, Fla
mura roșie Arad și Timișoara, 
Metalul Reșița și Oțelul Roșu, etc., 
nu se mai ridică de mult timp ele
mente tjnere și de valoare. Este 
timpul ca activiștii sportivi din a- 
sociații (profesori de educație fi
zică, antrenori și instructori) să 
renunțe, odată pentru totdeauna, 
la ideea că natația noastră ar fi 
încă tînără și că, deci, trebuie să 
ne mulțumim. cu orice fel de re
zultate. Aceasta este o simplă auto- 
liniștire și ea nu poate aduce nimic 
bun.

O serioasă și gravă lipsă se

A. Schmidt (Prog. i.T.B.) și Mariana Dinopol (Loc. P.T.T.)
noii campioni da

întrecerile de tenis din cadrul 
etapei regionale a campionatului 
individual al R.P.R. care s-au des
fășurat timp de mai multe zile în 
Capitală au luat sfîrșit marți după- 
amiază, cin.d au fost cunoscuți 
cîștigătorii tuturor probelor. De 
menționat că aceste întîkiiri care 
au adus la startul lor pe cei mai 
buni jucători și jucătoare din Ca
pitală, cu excepția membrilor lotu
lui republican, au contat și pentru 
desemnarea cîștigătorilor titlurilor 
de campioni ai Bucureștiului.

La probele de simplu bărbați și 
simplu femei categoria întîia, vic
toria a revenit pe merit lui A. 
Schmidt și — respectiv — Maria
nei Dinopol, care în urma acestor 
rezultate au devenit campioni ai 
Capitalei pe anul 1954. Dintre cei
lalți particfpanți. o comportare 
frumoasă au avut tînărul Eugen 
Cristea, Gh. Florea și C. Năstase 
(în proba de dublu bărbați).

Rezultate tehnice mai interesan
te î simplu bărbați cat. II, semi
finale : Marin Petre (Loc. P.T.T.)- 
Kiselef (Prog. I.T.B.) 4-6 6-1, 7-5; 
Gh. Florea (Constr. I.P.C.I.)-Mita 
(Știința) w.o; finala: Gh. Florea- 
Marin Petre 6-2, 6-0; simplu băr
bați cat. I: turul I: Cristea (Prog. 
F.B.)-Bardan (Dinamo) 1-6, 6-2,

Campionatul republican
Cu începere de astăzi, terenurile 

de tenis de la centrul de antrena
ment nr. 2 și Știința din Capitală 
vor cunoaște o animație deosebită. 
Cei mai buni tineri jucători și jucă
toare de tenis se vor întrece pen
tru cucerirea titlurilor de campioni 
republicani la juniori.

Intîlnirile se anunță interesante 
și spectatorii vor putea urmări 
gradul de pregătire și progresele 
realizate de tinerii noștri ten’s-

R.P.R. și a concursului republican 
pentru copii, prevede și probe în 
care s-au înregistrat în ultima vre
me progrese evidente: 200 m. fluture 
seniori (în care Al. Popescu — 
Constructorul — a îmbunătățit chiar 
să'ptămîna trecută recordul cu a- 
proape 10 secunde!) 50 m. spate
fetițe (în care Maria Both — Pro
gresul Tg. Mureș — recordmana 
probei, deține și recordul de ju
nioare cat. Il-a pe 100 m. spate), 
50 m. fluture băieți, etc.

In ziua de vineri — prima zi 
a finalelor — se vor desfășura, 
conform programului, următoarele 
probe: dimineața: 100 m. liber 
senioare, 400 m. liber seniori, 100 
m. bras seniori, 100 m. spate se
nioare, 200 m. fluture seniori, 100 
m. spate seniori (la toate, serii), 
50 m. fluture băieți. 50 m. spate 
fetițe (contra timp), 400 m. mixt 
individual senioare, 4 X 100 m. li
ber seniori (ambele serii), sărituri 
de la trambulină cu coeficient im
pus. După-amiază: 100 m. liber 
senioare, 400 m. liber seniori, 100 
m. bras seniori, 100 m. spate se
nioare, 200 m. fluture seniori, 100 
m. spate seniori (toate, finale), 50 
ni, bras băieți1 50 m. fluture fe
tițe, 4 X 50 m. liber băieți (toate, 
contra timp), 400 m. mixt indivi
dual senioare, 4 X 100 m. liber se- 
niori «^finale), sărituri de la tram
bulină cu coeficient liber.

sindicale Ici înot
manifestă în prezent și în pregă
tirea înotătorilor noștri la unele 
probe ca 400 m. liber seniori și 
senioare, 100 m. bras juniori și 
seniori, și 200 m. bras seniori. 
Rezultatele slabe înregistrate în 
ultimul concurs arată clar cît au 
fost de vitregite, de către antre
nori și instructori, aceste probe.

Din toate cele amintite pînă 
acum în legătură cu desfășurarea 
finalei Spartachiadei sindicale la 
înot pe anul 1954, tragem urmă
toarea concluzie :

Această competiție a constituit 
un bun mijloc de verificare a 
posibilităților înotătorilor noștri 
fruntași înaintea finalelor campio
natului R.P.R. de înot rezervat se
niorilor și senioarelor, care încep 
mîine în Capitală. Asociațiile spor
tive,- antrenorii și instructorii de 
înot au datoria de a continua și 
pe mai departe această frumoasă 
acțiune, organizînd și partjcipînd 
la cît mai multe concursuri de 
înot.

OCTAV GÎNGU 
TEODOR ROIBU

tenis ai Capitalei
6-2;  Vasilescu (Dinamo)-Dancea 
(Știința) 6-3, 6-2; turul II: Cris- 
tea-Chivaru (C.C.A.) 8-10, 6-3, 7-5; 
T. Roșianu (C.C.A.)-Vasilescu 6-1, 
6-1 ; T. Teodorescu (Prog I.T.B.); 
Tilden Ivan (Loc. P.T.T.) 6-1, 6-4*  
sferturi de finală: Cristea-Turdea- 
nu (Știința) 6-3, 4-6, 7-5, 7-5; Gh. 
Florea-T. Roșianu 6-4, 6-4, 6-1; 
Schmidt (Prog. I.T.B.)-T. Teodo
rescu 6-0, 6-0, 7-5; Mita-T. Mari
nescu 6-4, 6-4, 6-4; semifinale: 
Cristea-Gh. Florea 2-6, 6-2, 6-1, 
6-3-; Schmidt-Mita 6-1, 6-2, 6-1; 
finala: Schmidt-Cristea 4-6, 6-0, 
6-2, 6-3; simplu femei: cat. 1: se
mifinale: M. Dinopol (Loc. P.T.T.)- 
Orenschi (Loc. P.T.T.) 6-3, 6-8,
6-0; R. Andreescu (Prog. i.T.B.)- 
S. Ressu (Știința) 6-2, 6-4 ; finala: 

'«Mariana Dinopol-Rodica Andreescu 
0-6, 8-6, 6-3; simplu femei: cat. 
II: finala: Eleonora Roșianu- 
Mariana Niculescu 8-6, 6-2; dublu 
bărbați: cat. II: finala: Gh. Flo
rea, Kiselef-Slapciu. Zilberman 6-4, 
6-3; dublu mixt: cat. II: finala: 
Teodoreanu, Zilberman-E. Roșianu, 
Siapciu 6-3, 6-2; dublu bărbați: 
cat. I: finala: Schmidt, Chivaru- 
Cristea, Năstase 8-6, 6-8, 6-1, 6-3; 
dublu mixt: cat. I: finala : Rodica 
Andreescu, A. Schmidt-Orenschi, Ci- 
rimbei 7-5, .10-8.

de juniori ia tenis
meni dintre care cei mai buni 
s-au antrenat în cadrul unei tabere 
de tineret. Dintre cei care vor con
cura se remarcă juniorii Șereșter 
(Cluj), Bosch și Fritsch (Orașul 
Stalin), Bardan, Kîselef, Prundea- 
nu, Julieta Namian, Nina Brener, 
etc.

Jocurile încep astăzi de la ora 9 
și ora 15 (cînd va avea loc deschi
derea festivă) și vor continua mîine 
de la aceleași ore.

împotriva actelor
In ultimul timp s-a înregistrat 

un remarcabil progres în ceea ce 
privește disciplina sportivilor . pe 
teren. Acest fapt dovedește că 
sportivii sînt preocupați de a avea 
o comportare demnă pe terenurile 
de sport și că în cadrul colective
lor ei sînt în permanență îndru
mați în această direcție. Este însă 
foarte trist că, uneori, se mai în
registrează anumite abateri de la 
disciplina sportivă. Așa de pildă, 
în meciul de duminică dintre Di
namo 6 și Locomotiva Oradea, ju
cătorii Marcu (Dinamo 6) și Lea- 
hevici (Locomotiva) precum și 
Blujdea (Dinamo 6) au avut com
portări incalificabile, lovmdu-și in
tenționat adversarii și contribuind 
la degenerarea jocului. Asemenea 
manifestări trebuie sancționate în 
mod exemplar de către forurile 
competente. Ele pun într-o lumină 
proastă colectivele din care fac 
parte jucătorii nedisciplinați, pre
cum și pe coechipierii acestora, 
care se străduiesc să se întreacă și 
să cucerească victoria în mod cin
stit. Este de datoria colectivelor 
sportive respective să se ocupe în 
mod special de educarea acestor 
sportivi și, în caz că munca lor nu 
dă roade, să-i îndepărteze din rîn- 
durde lor. . '

Comportări
Cu cele două puncte obținute du

minică în întîlnirea cu Metalul 
București, Flacăra Moreni a tota
lizat 17 puncte și a trecut pe locul 
4 în clasamentul seriei a doua. Dar, 
ca și în meciul din prima etapă a 
returului, pe care l-a susținut pe 
teren propriu în compania Con
structorului Craiova, Flacăra Mo
reni a cîștigat la mare luptă și 
aceasta datorită numai modului 
inegal de comportare pe care l-a 
manifestat de la o repriză fa alta. 
Două considerente ne determină să 
analizăm îndeaproape această si
tuație: faptul că greșala s-a. repe
tat'și, fiind la începutul returului, 
necesitatea unei îndreptări. Dumi
nică, Flacăra Moreni a început jo
cul de o manieră derutantă. Au 
recunoscut acest lucru pînă și su
porterii Metalului. Cu Capoianu — 
realizatorul moral al acestei victo
rii — în zi bună, atacanții' Flăcării 
au pus de nenumărate ori la grea 
încercare pe portarul Carapeț. Li
nia de atac a fșst în mod perma
nent ajutată de cei doi halfi, Mi- 
hăescu și Marcu, în timp ce Guian 
a fost de netrecut în apărare. In
tr-un cuvînt, echipa a „mers” bine 
și scorul consemnat la pauză (2-0) 
a fost just. In partea a doua a în- 
tîlnirii, desfășurarea jocului a luat 
cu totul altă înfățișare. Că m'eta- 
lurgiștii au intrat deciși să schim
be rezultatul, nu încape nici o în
doială. Pentru aceasta însă ei au

Echipa asociației Dinamo a cîștigat campionatul
de alpinism

Timp de o săptamină, cele mai 
bune echipe de alpinism din țară 
s-au întrecut pe traseele din Tur
nul Seciului și Peretele Horoabei, 
pentru titlul de campion R.P.R. pe 
anul 1954.

Buna pregătire a majorității e- 
chipelor participante, organizarea 
tehnică bună și condițiile atmos
ferice favorabile, au făcut ca a Il-a 
ediție a acestei competiții să se 
bucure de un succes depiin. De a- 
semenea, trebuie remarcat succesul 
spectacular al întrecerii, căci în fie
care zi sute de spectatori au ur
mărit cu mare atenție escaladele, 
așteptînd cu nerăbdare să cunoas
că pe învingător. Iar învingătorul 
nu a fost cunoscut decît în ultima 
zi, după ce echipa Casei Centrale 
a Armatei a terminat escalada tra
seului combinat, fără a putea re
cupera întreg avantajul, pe care e- 
chipa Asociației Dinamo îl avea 
din traseul frontal.

Titlul de campion al R.P.R. pe 
anul 1954 a fost astfel cîștigat de 
echipa Asociației Dinamo, echipă 
care a arătat o valoare tehnică ri
dicată și o omogenitate perfectă, 
ca urmare a unei pregătiri temeL 
nice. Pe locul doi, la o diferență 
foarte mică (numai 11 secunde), 
s-a clasat echipa Casei Centrale a 
Armatei, care în traseul central din 
Turnul Seciului a realizat un timp 
mai slab față de posibilitățile ei 
datorită unor manevre greșite de

de indisciplină
Comisia Centrală de Fotbal tre

buie să sancționeze exemplar pe 
toți cei care au provocat incidente 
în meciul de duminică. Sancționa
rea lor trebuie să constituie un 
prilej de îndreptare a lipsurilor și- 
în același timp — un avertisment 
pentru acei jucători care nu au o 
ținută cu adevărat sportivă pe te
renurile de joc. x.

De asemenea, și arbitrul jocului, 
Al. Ichil, va trebui sever sancțio
nat pentru că s-a dovedit incompe
tent în misiunea ce i-a fost încre
dințată. Un arbitru trebuie să fie 
exigent, să nu treacă cu vederea 
faulturile și să sancționeze fără șo
văire orice tentativă de brutalitate 
care poate da naștere la ieșiri de-a 
dreptul huligantee. Arbitrii de fot
bal sînt cei care trebuie să veghe
ze în primul rînd la desfășurarea 
normală a partidei și să sancționeze 
la timp orice abatere. Or, dumi
nică arbitrul Al. Ichil a fost lipsit 
de autoritate, nu a stăvilit din timp 
brutalitățile și astfel meciul a de
generat. Pe viitor, este dc dorit ca 
la jocurile de categorie republi
cană, să fie delegați arbitri bine 
verificați, care să corespundă mi
siunii încredințate.

I. OCHSENFELD

inegale
avut sprijinul efectiv al adversari
lor lor care, considerînd că avan
tajul de două goluri este suficient 
pentru victorie, n-au mai insistat. 
Un sjpgur om a continuat să lup
te: stoperul Guian. Abia după ce 
gazdele înscriu în min. 58, prin 
Corneanu, jucătorii Flăcării se tre
zesc la realitate. Avem certitudinea 
că emoțiile trăite de Flacăra Mo
reni în acest meci puteau fi evi
tate, dacă s-ar fi menținut același 
ritm de joc pe tot parcursul întîl- 
nirii. Oaspeții puteau să mai în
scrie goluri și să plece acasă cu o 
victorie comodă.

Nu știm cum privesc jucătorii 
Flăcării Moreni întîlnirea pe care o 
susțin în etapa viitoare în compania 
Flamurii roșii din Sf. Gheorghe. 
Meciul nu este deloc ușor — chiar 
la Moreni — și pentru obținerea 
victoriei, pentru a justifica totodată 
prezența pe locul 4 în clasament, 
pentru o eventuală trecere mai sus 
în clasament, este necesar să lupți. 
Hotărît lucru, cu o comportare ine
gală ca cea din primele două jocuri 
ale returului, socotelile ar putea să 
dea greș. Jucătorii Flăcării Mo
reni vor putea obține o a treia vic
torie consecutivă numai cu o sin
gură condiție: aceea de a lupta cu 
aceeași tenacitate, din primul și 
pînă în ultimul minut de joc. Și 
această recomandare se adresează 
și jucătorilor din celelalte echipe.

TIBF.RJIJ ST\MA

al R.P.R.
corzi. Un merituos ioc trei a ocu
pat echipa Asociației Progresul.

Iată cum arată clasamentul fi
nal al celei de a Il-a ediții a cam-- 
pionatului R.P.R. de alpinism :

1. -— DINAMO (Tudor Hurbean, 
Nicolae Jitaru. Gh. Pal, Dumibru 
Enoiu, Victor Popescu) 66 min. 33 
sec. 3/5.

2. — C.C.A. (Aurel Irimia, Emi- 
lian Cristea, Mircea Enache, Vic
tor Măciucă, Caracsoni Ladislav) 
66 min. 44 sec. 4/5.

3. — PROGRESUL (Ion Mihai, 
Petre Bogoiu, Șerban Severin, 
Bokor Alex., Gh. Atanasiu) 80 min. 
05 sec. 3/5.

4. — AVINTUL (Traian Flucuș, 
Ion Teleanu, Ion Băncilă, Gh. Pop, 
Gh. Jitaru) 90 min. 10 sec. 2/5.

5. — VOINȚA (Nicolae Lorintz, 
Ion Ionescu, Gh. Enache, Fozocaș 
Paul, Kerekeș Adalbert) 95 min. 
41 sec.

6. — ȘTIINȚA (Remus Stoico-, 
viei, Gh. Petrescu, Valeriu Vlădă- 
reanu, Marcel Palade, Nicolae 
Pandrea) 110 min. 18 sec. 275.

7. — FLAMURA ROȘIE (Florin 
Stan, Ion Pușcaș, Ioq Boitoriu. 
Andreica Gh., Ion Hostea)' 116 
min. 06 sec. 4/5.

8. — LOCOMOTIVA (Ion Bat- 
teș, Pantazi Mihalașcu, Gh. Stro- 
escu, Vasile Tartă. Ion Badea) 153 
min. 51 sec. 1/5.

Echipa Metalul a fost descalifi
cată.



După J, M. U. V. de la Budapesta

Despre unele performanțe bune 
dar și despre altele slabe

Iată că alte competiții importante 
stat în plină desfășurare, că alți 
sportivi sînt prezenți la start, gata 
să înceapă întrecerile... Au trecut, 
de altfel, multe zile de la acel 8 
august, cînd pe „Nepstadion” a 
fost coborit steagul celei de a XlI-a 
ediții a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de Vară și totuși rezulta
tele, ca și comportarea celor care 
au luat parte la concursurile des
fășurate în capitala Ungariei, mai 
sînt încă pe larg comentate. De 
ce? Tocmai pentru că Jocurile Mon
diale Universitare de Vară au in
trat de-acum în tradiția marilor 
întreceri, tocmai pentru că numă
rul țărilor participante și cel al 
concurenților au crescut neconte
nit. Pe de altă parte, la multe dis
cipline sportive valoarea întreceri
lor s-a ridicat, dacă nu la. nivelul 
unor campionate mondiale, cel pu
țin la cel al unor campionate eu
ropene. Tocmai de aceea, socotim 
că. sînt necesare comentarii asupra 
comportării sportivilor noștri și la 
ramurile sportive de care nu ne-am 
ocupat încă, deși astăzi atenția iu 
bitorilor de sport este atrasă mai 
degrabă de campionatele europene 
de atletism de la Berna, sau de cele 
de înot și polo pe apă de la Torino.

Dar să revenim la cele întâm
plate la Budapesta și să începem 
chiar cu întrecerile de natație și 
turneul de polo pe apă. întrecerile 
de înot ne-au dovedit clar că pe 
plan internațional noi am progresat 
extrem de puțin în această disci
plină. Este adevărat că multe din 
recordurile țării la toate stilurile de 
înot și la toate categoriile au fost 
îmbunătățite, dar ca valoare inter
națională ele sînt foarte slabe. Că 
așa este, ne-o arată performanțele 
lui Heitz, Marchițiu, Popescu și ale 
Ecaterinei Orosz care, la Budapes
ta, au fost suficiente, în cel mai 
bun caz, doar pentru calificarea în 
finală.. Cît Aspre un rezultat bun 
în finală n-a putut fi vorba. Deci, 
este bine și necesar să înțelegem 
că pe plan internațional la natație 
ne aflăm departe de ceea ce se 
cheamă un rezultat acceptabil. Pe 
de altă parte, am înțeles la Buda
pesta (și trebuie să înțeleagă mai 
ales antrenorii noștri) că în spor
tul acesta se poate progresa mai 
repede decît se întîmplă la noi. 
Care erau, de pildă, rezultatele îno
tătorilor chinezi acum un an și 
care sînt ele astăzi? Fără îndoială 
că problema nat ației noastre tre
buie să fie studiată serios, că tre
buie să*se  depună o muncă mult mai 
bine planificată, și mai ales inten
să, iar performanțele trebuie să 
fie apreciate just și în lumina re
zultatelor obținute pe tărîm inter
național. „Examenul” de la Buda
pesta a arătat adevărata valoare a 
nafației noastre...

In schimb, jucătorii de polo pe 
ap.ă au arătat un progres evident, 
atît din punct de vedere al perfor
manțelor cît și din punct de vedere 
al jocului prestat. Victoria asupra 
echipei egiptene este concludentă, 
ca, de altfel și rezultatul strîns rea
lizat în fața echipei sovietice. Spe
cialiștii maghiari au apreciat, în 
același timp, jocul curajos prestat 
de jucătorii noștri, lăudînd felul 
în care ei evoluează spre un joc 
într-adevăr modern. Că sînt încă 
multe de făcut (și aceasta este da
toria jucătorilor noștri care trebuie 
să muncească cu și mai multă per
severență), este adevărat, dar, așa 
cum arăta și Laky Karoly, antre
norul echipei de polo a R. P- Un
gare, s-au făcut pași importanți 
înainte. Comportarea jucătorilor de 
polo merită, într-adevăr, laude.

*
Pe cît de grea și de pasionantă 

a fost întrecerea echipelor mascu
line și feminine de volei, pe atît a 
atras ea atenția iubitorilor de sport, 
deoarece la Csepel au jucat aproa
pe cele mai bune echipe din lume. 
Nu de puține ori, întrecerea a fost 

denumită „finala campionatului 
mondial”.

Tocmai de aceea, performanța 
jucătoarelor noastre este deosebită, 
este de mare preț. Pregătirea lor, 
dorința lor de victorie și puterea 
lor de luptă ne-au îmbogățit palma
resul cu acest frumos succes. Locul 
doi pe care l-au obținut n-a fost 
cucerit fără emoții, deoarece echipa 
s-a arătat încă inegală (conducea 
cu 2-0 la seturi în jocul cu echipa 
R. Cehoslovace și a cîștigat cu 
greu cu 3-2!), făcînd greșeli ele
mentare în momente decisive, ' lă- 
sîndu-se intimidată de valoarea ad
versarelor. Iată numai cîteva defi
ciențe ale echipei. Pe de altă parte, 
putem vorbi aci despre un colectiv 
suficient de bine sudat care, sub 
îndrum area atentă a antrenorului 
Gheorghe Constanți nescu, are încă 
mult de lucru.

Și mai obositor a fost turneul 
echipelor masculine. De altfel, vic
toria a revenit echipei cu o mai 
mare rezistență, cu mai multă pu
tere de luptă. Acestea au fost, în 
fond, armele care au decis victo
riile. Echipa noastră a avut în6ă, 
în unele momente, deficiențe din 
aceste puncte de vedere și tocmai 
de aceea la sfârșitul turneului s-a 
aflat pe locul patru al clasamentu
lui, cînd, de fapt, ca valoare gene
rală țjte poate chiar pe aceeași 
treaptă cu formațiile clasate 
pe primele locuri. Se poate spune, 
în același timp, că valoarea echi
pelor participante la turneul final 
a fost foarte apropiată și că, în
tr-adevăr, puterea de luptă și rezis
tență au influențat locul ocupat de 
ele în clasament. Dar, rezistența și 
puterea de luptă fac parte și ele 
din bagajul unei echipe. De acest 
lucru trebuie să țină seama antre
norul Gh. Petrescu care depune, 
într-adevăr, eforturi serioase pen
tru a duce echipa pe drumul pro
gresului. Există însă în formație 
mai mttlți jucători care nu depun 
toate străduințele și cărora trebuie 
să li se atragă atenția că locul 
lor poate fi ocupat oricînd de alții 
mai tineri și dornici de muncă.

★
Cicliștii noștri n-au arătat în 

întrecerile de la Budapesta o va
loare cît de cît satisfăcătoare. Ca 
și la natație, va trebui să se mun
cească și în acest sport mat mult, 
și cu tragere de inimă. Altfel vom 
rămîne mereu la aceste locuri care 
nu ne fac cinste.

★

Bine s-a spus la ședința de ana
liză a comportării sportivilor noș
tri la întrecerile de la Budapesta 
că „luptătorii au rămas pe loc“. 
Cînd ai exemplul luptătorilor so
vietici, cînd cunoști metodele lor 
de antrenament, este firesc să țin
tești spre un loc mai bun. Și to
tuși, aceasta nu se întîmplă cu 
luptătorii noștri.

★
Chiar cu cele șapte noi recor

duri pe care le-au stabilit, halte
rofilii • s-au menținut cam pe 
aceeași treaptă cu luptătorii. Nu 
se poate spune că ei nu se 
antrenează, dar, ca și la natație, 
progresăm în acest sport destul de 
încet. La Budapesta, pe de altă 
parte, concurenții romîni (Mănăi- 
lescu), au fost greșit îndrumați de 
antrenorul Ștefan Petrescu și de 
aceea, Mănăilescu nu s-a clasat 
la unul din stiluri.

★
Frumos a fost succesul gimnas

telor noastre. Pe echipe am ară
tat un progres destul de însemnat, 
socotind chiar timpul scurt care a 
existat de la campionatele mon
diale de la Roma și întrecerile de 
la Budapesta. Componentele echi
pei feminine pot realiza, muncind 
și pe mai departe cu aceeași 
rîvnă, performanțe și mai bune. 
Aceasta a fost, de fapt, și părerea 
președintei comitetului tehnic al 
Federației internaționale de gim
nastică, Liisa Orko. Ea a spus că 
tinerele noastre gimnaste au încă 
numeroase posibilități de progres.

TUDOR VORN1CU

Pe podiumul învingătorilor se află cei trei premiafi ai întreceri lor de lupte clasice la cat. 79 kgr. 
De la st. la dr.: V. Onoiu (R.P.R.), L. Anfinoghenov (U.R.S.S.), Majevici (R.P.P.).

FOTBALUL PESTE
I .R.S.S.

MINSK, (Agerpres). — TASS 
transmite:

Pe stadionul „Dinamo” din 
i Minsk s-a desfășurat la 22 august 

întîlnirea internațională prieteneas
că de fotbal dintre echipa selecțio
nată a orașului Varșovia și echipa 
„Spartak” Minsk.

încă din primele minute de joc, 
fotbaliștii polonezi inițiază atacuri 
periculoase la poarta echipei din 
Minsk. După opt minute de joc, 
Ciesîik, căpitanul echipei Varșoviei 
folosește cu pricepere o greșală a 
portarului echipei .„Spartak” și 
deschide scorul. Trec numai 10 mi
nute și același Cieslik, în urma 
unei combinații reușite, urcă sco
rul la 2—0 în tavoarea echipei din 
Varșovia.

Este rîndul jucătorilor din Minsk 
să treacă în atac, dar portarul po
lonez Stefaniszin apără excelent. 
După pauză echipa „Spartak” 
Minsk continuă să atace, dar nu 
reușește să modifice scorul, astfel 
că întîlnirea se termină cu rezul
tatul de 2—0 în favoarea echipei 
selecționate a orașului Varșovia.

★
MOSCOVA, (Agerpres). —TASS 

transmite :
Pe stadionul „Dinamo” din Mos

cova s-a disputat la 24 august cea 
de a doua întîlnire prietenească 
de fotbal dintre echipa reprezenta
tivă a R. P. Bulgaria și selecțio
nata orașului Moscova.

Echipele au ieșit pe teren în ur
mătoarele formații : R. P. Bulga
ria : losifov-Rakarov, Manolov, Go- 
ranov-Bojkov, Țanov-Milanov, Ar- 
ghirov, Panaiotov, Kolev, Ianev. 
Selecționata orașului Moscova : Ia- 
șin-Tișcenko, Krijevski, Kuznețov- 
Paramonov, Netto-Tatușin, Isaev, 
Ilin, Salnikov, Rîjkin.

Jocul a început într-un ritm ra
pid. In minutul 7, Kolev trage pri
ma lovitură la poartă, iar peste 
puțin timp în fața porții bulgare se 
produce o fază dificilă. Portarul 
îosifov apără însă excelent mingea 
puternic expediată de Rîjkin. in 
minutul 24 de joc, echipa R.P. Bul
garia beneficiază de o lovitură de 
11 m. Execută Bojkov și mingea se 
oprește în plasă. Scorul este 1—0 
pentru echipa R. P. Bulgaria. Pînă 
îa sfârșitul reprizei, jucătorii din 
Moscova atacă neîncetat dar nu pot 
modifica scorul.

După pauză, echipa bulgară se 
organizează excelent în apărare. Cu 
toate acestea, fotbaliștii bulgari

Reprezentanții noștri an obținut rezultate frumoase în primele meciuri ate turneului de tenis de la Fraga
PRAGA 25 (prin telefon).
In cadrul întrecerilor de tenis 

ale concursului internațional, la 
care participă jucători și jucătoare 
din R. P. Romînă, R. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă și R. D. Germană, 
reprezentanții noștri, în primele 
lor jocuri, au avut comportări 
meritorii. Rezultate tehnice :

MOSCOVA, (Agerpres). —TASS 
transmite :

La 31 august vor începe, la To
rino (Italia) campionatele europene 
de natație, sărituri și polo pe apă. 
In vederea acestor competiții, la 24 
august a plecat în Italia un grup 
de înotători, săritori și jucători de 
polo pe apă din Uniunea Sovietică. 

găsesc resurse pentru a iniția 
contraatacuri deosebit de pericu
loase. întîlnirea a luat sfîrșit cu re
zultatul de 1—0 în favoarea echi
pei R. P. Bulgaria.

Jucînd de două ori la Moscova și 
o dată la Kiev, fotbaliștii bulgari 
au arătat o bună pregătire, o exce
lentă condiție fizică și o înaltă teh
nică în conducerea balonului. Din
tre jucători s-au remarcat portarul 
îosifov, mijlocașul Bojkov și ata- 
canții Milanov, Kolev și Ianev.

★
MOSCOVA, (Agerpres). —TASS 

transmite:
In cadrul campionatului unional 

de fotbal, la 22 august s-a disputat 
pe stadionul „Dinamo” din Mosco
va întîlnirea dintre echipele „Loko
motiv” Moscova și „Dinamo” Tbi
lisi. Jucînd excelent, echipa din 
Moscova a obținut victoria cu sco
rul de 6—1.

La 24 august echipa din Lenin
grad „Zenit” a întrecut echipa „Di
namo” Kiev cu scorul de 3—0, iar 
la 23 august, echipa „Lokomotiv” 
Harkov a fost învinsă de Ț.D.S.A. 
cu rezultatul de 3—1.

In prezent, la terminarea campio
natului unional de fotbal, cînd au 
mai rămas de jucat cu totul numai 
14 întâlniri, lupta tuturor echipelor 
pentru fiecare punct devine tot mai 
dîrză. Fruntașa clasamentului „Di-, 
namo" Moscova are 29 puncte, din 
42 posibile și mai are de jucat încă 
trei meciuri, în timp ce campioana 
unională de anul trecut „Spartak” 
Moscova care a întrunit 24 puncte, 
din 38 posibile, mai are de dispu
tat cinci jocuri. Echipa „Spartak” 
Minsk care are 28 de puncte, mai 
are de jucat două meciuri. Aceste 
trei echipe au cele mai mari șanse 
de a cuceri medaliile de aur.

Cu mare interes este așteptată 
întîlnirea dintre echipele „Dinamo” 
Moscova și „Spartak” Minsk care 
va avea loc lî mijlocul lunii sep- 
teimbrie. Campionatul unional va 
lua sfîrșit la 14 octombrie.

R. CEHOSLOVACĂ
In cadrul celei de a doua etape 

a returului campionatului de fotbal 
al R. Cehoslovace s-au desfășurat 
următoarele 4 meciuri : Dynamo 
Praga—Kridla Vlasti Olomouc 
2—1; Tankista Praga-Slovan Bra
tislava 3—0; Banik Kladno-Spar- 
tak Praga Stalingrad 2—0; U.D.A. 
Praga-Jiskra Zilina 5—0.

In clasament continuă să con-

Simplu femei: turul I; Eva Stan- 
cescu (R.P.R.)-Clevrova (R. Ceh.) 
6—2, 7—5; turul II: Eva Stan 
cescu (R.P.R.)-Pilarova (R. Ceh.) 
6—3, 4—6, 6—3.

Simplu bărbați: turul I : Gh. Vl- 
ziru (R.P.R.)-Cernohladek (R. Ceh.) 
6—2, 6—1, 6—2; C.- Caralulis 
(R.P.R.)-Calous (R. Ceh.) 6—1,

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
SOLINGEN, (Agerpres). —ADN 

transmite :
La campionatele mondiale de ci

clism amator care au avut loc în 
localitatea Solinggn din Germania 
occidentală au participat 123 de 3- 
lergători din 24 de țări. Echipa R.D. 
Germane care a luat parte la în
treceri avînd în frunte pe maestrul 
sportului Gustav Adolf Schur, a ob
ținut un frumos succes. Schur s-a

HOTARE
ducă echipa Spartak Praga Soko 
Iove.

R. P, UNGARA

După o întrerupere de aproape 
trei luni, sâmbătă a fost reluat 
campionatul de fotbal al R. P. Un
gare. Cu un viu interes au aștep
tat spectatorii maghiari evoluția 
fotbaliștilor. La Budapesta, la Se- 
ghedin, precum și în orașele minere 
Dorog și Salgotarjan, zeci de mii 
de spectatori au urmărit primele 
jocuri din cadrul campionatului de 
fotbal din R. P. Ungară.

Echipa campioană de anul tre
cut Voros Lobogo a întîlnit puter
nica formație Vasas din Gyor. 
După un meci spectaculos jucătorii 
de la Voros Lobogo au cîștigat cu 
5—0 (1—0). La Salgotarjan, echi
pa locală Banyasz a întîlnit puter
nica formație budapestană Dozsa. 
După un joc echilibrat meciul s-a 
terminat la egalitate: 1—Ț (1—0). 
La Seghedin echipa locală Haladas 
— care recent a întreprins un tur
neu în țara noastră — a obținut o 
frumoasă victorie în fața echipei 
Csepeli Vasas: 4—2 (2—0). Cea
laltă echipă minară, Dorogi Ba
nyasz — care de asemenea a jucat 
de curînd în țara noastră —a obți
nut o categorică victorie în fața e- 
chipei Vasmii din Orașul Stalin: 
4—1 (2-1).

In urma acestor jociui clasamen
tul primelor echipe.se prezintă ast
fel : Honved Budapesta cu 14 p. 
din 8 jocuri urmată de Vasas Jzzo 
cu 13 p. și Voros Lobogo cu 12 p. 
din cîte 9 jocuri.

★
De curînd a luat sfîrșit la Buda

pesta turneul în nocturnă la care 
au participat mai multe echipe 
fruntașe din campionatul de fotbal 
al R. P. Ungare. In finala compe
tiție; echipa Kinizsi a învins echi
pa Vasas din Budapesta cu 3—1 
(1—0). Golurile au fost înscrise de 
Konta (Vasas) în proprie poartă, 
Orosz (Kinizsi), Csord’as (Vasas), 
din 11 m. și Dalnoki (Kinizsi) tot 
din 11 m.

★
Echipa maghiară de fotbal Hotț- 

ved Budapesta, care se află în tur
neu în Suedia a repurtat o nouă și 
categorică victorie. Jucînd la Got- 
teborg cu selecționata orașului, una 
din formațiile fruntașe ale câmpia- 
natului suedez de fotbal, Honved 
a cîștigat cu 8—4 (3—3) prin go 
lurile înscrise de Kocsis (5), Pus
kas (2) ți Czibor.

6—2, 6—2 ; Șt. Anghelescu 
(R.P-R.)-Zacpalec (R. Ceh.) 6—3,
6- 1, 3—6, 7—5;

Dublu bărbați: tarul I: Gh. Vi
zi ru, M. Vizim (R.P.R.)-Vrba, Ko- 
sinar (R. Ceh.) 6—3, 6—2, 5—7. 
6—2 ;

Simplu juniori: tarul I! Geor
gescu (R.P.R.)-Kucera (R. Ceh.»
7— 5, 6—4.

menținut tot timpul ta primul grup 
de alergători, reușind să ocupe locul 
șase. El a fost în același timp, pri
mul dintre cicliștii germani care a 
sosit la finiș.

Cursa, în lungime de 150 km., a 
fost cîștigată de ciclistul belgian 
Van Cauter, cu timpul de 4h27’17”. 
Andersen (Danemarca), cunoscut 
din „Cursa Păcii", s-a clasat pe 
tacul

echipe.se


Ziua întîia a campionatelor europene de atletism
FAOUG 25 vprin telefon). As.az. 

(n.r. eri) au început pe stadionul 
...Neufeld" din Berna întrecerile din 
cadrul celei de a V-a ediții a cam
pionatelor europene de atletism. Pe 
gazonul stadionului au intrat, în 
ordine alfabetică,' cele 28 de echipe 
narticipante. Au luat cuvîntul lor
dul Burghley, președintele Federa
ției Internaționale de Atletism 
Amator (I.A.A.F.) și Ernest Hess, 
președintele federației de atletism 
a Elveției.

Din capul locului trebue să spu
nem că organizarea tehnică a pro- 
be'or lasă complet de dorit. Stadi
onul „Neufeld" este un stadion mic, 
unul dintre cele mai mici din ca
pitala Elveției. Cu toate acestea, 
deși capacitatea lui maximă nu 
poate depăși 15.000 de spectatori, 
din motive pe care noi nu le cu
noaștem el a fost preferat pentru 
organizarea celei mai importante 
competiții de atletism a Europei, 
deși în Berna există stadioane mai 
potrivite pentru o asemenea compe
tiție. Pista stadionului, muiată de 
ploaia care a căzut fără întrerupere 
in ultimele trei zile, nu oferă pen
tru moment cele mai bune condiți- 
uni de concurs.

O greșală dintre cele mai grave 
a organizatorilor, care a influențat 
direct rezultatele s-a produs cu pri
lejul desfășurării probei de mara; 
ton. Astfel, la capătul traseului, la 
intrarea pe stadion, cînd mai erau 
de străbătut doar cîteva sute de me
tri pe pistă, pe primul loc se alia 
cu un avans apreciabil (50—60 m.) 
atletul sovietic Filin. Acesta însă a 
fost îndrumat pe un parcurs greșit 
de arbitrii probei. în acest timp a 
intrat pe stadion și atletul finlan
dez Karvonen care, a fost îndrumat 
pe drumul cel bun. Filin, dîndu-și 
seama de greșala organizatorilor, 
s-a întors din drum, dar nu l-a 
mai putut ajunge pe Karvonen și 
pe compatriotul său Grișaev, astfel 
că a terminat pe locul trei. In urma 
protestelor vehemente ale spectato 
rilor, comisia de organizare a cam
pionatelor europene s-a văzut pusă 
în situația de a nu putea anunța 
rezultatul oficial al cursei, care să 
proclame campionul Europei pe 
anul 1954.

Ca și la Londra în 1948, Bruxel
les în 1950, Helsinki în 1952 și Bu
curești în 1953, ca și în multe alte 
concursuri importante, prodigiosul 
atlet cehoslovac Emil Zatopek a 
fost și acum, la Berna, un adevărat 
erou al cursei de 10.000 m. E> a 
cîștigat astăzi (n. r. eri) această 
cursă la capătul căreia cronome- 
trele au înregistrat un timp extra
ordinar, față de condițiile atmosfe
rice și de starea proastă a pistei. 
Astfel, el a realizat 28:58,0, nou 
record al campionatelor europene. 
Chiar de la început la conducerea 
cursei s-au instalat Zatopek și 
Schade, care impun un ritm de a- 
lergare extrem de rapid. Cu 20 m. 
în urma acestora se află un pluton 
mic compus din Kovacs, Sando și 
Mihalici. După ce a parcurs numai 
7 ture (2800 m.), Zatopek îl pierde 
din trenă pe Schade și continuă 

vuism Uc unui s.iigur. La 5000 m. 
el trece după 14:27,2, cu un avans 
de 70 m. înaintea lui Schade. Za
topek continuă să alerge în acelaș 
ritm infernal și, la 8000 m„ are un 
avans de 120 m. pe care-1 păstrea
ză pînă la linia de sosire. In ulti
mele trei ture Kovacs sprintează 
puternic, duce cu el pe Sando și 
Mihalici și îl ajung pe Schade, 
care este obosit după efortul depus. 
Ultimii trei sute de metri prileju
iesc o luptă extraordinară , pentru 
ocuparea locului doi, din care iese 
învingător Kovacs, lată rezultatele:
1. Emil Zatopek (R. Cehoslovacă) 
28:58,0 — campion european —-; 2. 
J. Kovacs (R. P. Ungară) 29:25,8; 
3. E. Sando (.Anglia) 29:29,6; 4. II. 
ScWade -(Germania Occ.) 29:32,8; 
5. F. Mihalici (Jugoslavia) 29:49,6; 
Driwxer (Anglia) 30:03,6.

Cea de a doua probă ■ care s-a 
terminat în prima zi de concurs a 
fost aruncarea suliței femei. Și de 
data aceasta, ca și la Olimpiada 
de la Helsinki, rezultatul probei a 
constituit o surpriză prin victoria 
aceleiași Dana Zatopkova.

Zatopkova s-a dovedit a fi înțr-o 
formă excelentă, obținând în cinci 
din cele șase aruncări, rezultate de 
peste 51 m. Iată rezultatele: 1. Da
na Zatopkova (R. Cehoslovacă) 
52,91 ni. — campioană europeană;
2. V. Roolaid (U.R.S.S.) 49,94 m.;
3. N. Koneaeva (U.R.S.S.) 49,49 m.;
4. M. Kruger (Germania Occ.) 
47,39 m.; 5. A. Ciudina (U.R.S.S.) 
47,05 m.; 6. Kalusevici (Jugoslavia) 
46,78 ni. Reprezentanta noastră 
Aneliese' Reimesch a ocupat locul 
10 cu 41,47 m.

La înălțime femei s-au desfășu
rat calificările. Pentru întrecerea 
propriu zisă s-au calificat 14 con
curente, care au trecut înălțimea 
standard de 1,50 m. Iată-le (în or
dinea săriturilor efectuate): Balaș 
(R.P.R.); Hnippe (Germ. Occ.); 
Mocilina (U.R.S.S.); Modr.achova 
(R. Ceh.); Peirone (Franța): Kre
mer (Germ. Occ.); Ciudina 
(U.R.S.S.); Lerwill (Anglia): Ai- 
glova (R. Ceh.); Aiabacieva (R. P. 
Bulgaria); Knapp (Austria); Lar
king (Suedia); Sablotnic (Austria); 
Hopkins (Anglia)

La triplu-salt au avut loc dease- 
menea calificări, care au dat ca 
participanți pentru întrecerea vii
toare pe următorii: Norman (Su
edia), Wieslewski (R. P. Polonă), 
Rehak (R. Ceh.), Portman (Elve
ția), Rakhamo (Finlanda), Stro- 
miiller (Germ. Occ.) Weinberg (R. 
P. Polonă), Scerbakov (U.R.S.S.) 
și Lopez (Portugalia). Reprezen
tanții noștri Sorin loan și Virgil 
Zăvădescu nu s-au calificat. Iată 
celelalte rezultate :

110 m. GARDURI: Seria l-a. L 
Bulancik (U.R.S.S.) 14,7 sec. 2. 
Bernard (Elveția) 15,0 sec. 3. Kam- 
badelis (Grecia) 15,2 .sec.; Seria
ll-a: 1. Lorger (Iugoslavia) 14,5 
sec. 2. Parker (Anglia) 14,6 sec. 3. 
Steines (Germ, occ.) 14,9 sec.; Se
ria lll-a: l.Hildrecht (Anglia) 14,8 
sec. 2. Ion Opriș (R.P.R.) 14,8 sec. 
3. Kinsela (Irlanda) 14,9 sec. 4. 
Roudniscka (Franța) 14,9 sec.; 
Seria IV-a: 1. Stolearov (U.R.S.S.) 

14,7 sec. 2. olsen (Norvegia) 14,8 
sec. 3, Dohen (Franța) 14,9 sec. 
(primii trei clasați în fiecare serie 
s-au calificat pentru semifinale). 
400 m. PLAT. Serm l-a: Ignatiev 
(U.R.S.S.) 47,9; Lombardo (italia)
48.2. Seria ll-a : Geister (Germ,
occ.) 47,9; Seria lll-a: Helsten 
(Finlanda) 47,7; llaas (Germ, occ.) 
47.8. Seria IV-a: Martin du Gard 
(Franța) 48,4; Wolfbrandt (Suedia) 
48.7, Seria V-a: Adamik (R.P.U.) 
47,9; Dick (Anglia) 48,4; Seria 
Vl-a: Hegg (Elveția) 47,7; Degats 
(Franța) 48,5. 100 m. PLAT BĂR
BAȚI. Seria l-a: 1. Ellis (Anglia) 
10,9; 2. Karlsson (Suedia) 10,9; 3. 
Colev (R.P.B.) 10,9, Seria ll-a: 1. 
Futterer (Germ, occ.) 10,7; 2. Der- 
derian (Franța) 11,0; 3. Gergopu- 
los (Grecia) 11.0; Seria !ll-a: l. 
Puhl (Germ, occ.) 10,8: 2. Lilling
ton (Anglia) 10,9: 3. Sanadze
(U.R.S.S.) 11,0; Seria IV-a: 1.
Saat (Olanda) 10,9; 2. Măgdaș 
(R.P.R.) 11,0; Seria V-a: 1. Za- 
randi (R.P.U.) 10,8; 2. Rulander 
(Olanda) 11,0; 3. R. Vercruysse
(Belgia) 11,2; Seria Vl-a: 1. Bo

nino (Franța) 10.8; 2. Wehrli (El
veția) 10,9; 3. Williamson (Islan
da) 11,2; 4. Stoenescu- (R.P.R.)
11.2. Seria VlI-a: 1. Stawczik (R.P.
Pol.) 11,0: 2. Reabov (U.R.S.S.)
11,0; Seria VlU-a: 1. Janecek (R. 
Ceh.) 11,0; 2. Bjornsen (Islanda) 
11,1; 3. Iovancici (Iugoslavia)
11,2. (primii doi din fiecare serie 
s-au calificat pentru semi-finală).

800 m. FEMEI. Seria l-a: 1. 
Otkolenko (U.R.S.S.) 2:09,9; 2. Oli
ver (Anglia) 2:11,8; 3. Mullerova 
(R. Ceh.) 2:11,8; 4. Orosz (R.P.U.) 
2:11,8. Seria Il-a: 1. Kazi (R.P.U.) 
2:11.8: 2. Pestka (R.P Pol.) 2:12,0; 
3. Wills (Anglia) 2:12,4. Seria
III- a: 1. Lîsenko (U.R.S.S.) 2:08,8;
2. Leather (Anglia) 2:08,9; 3. Bleha 
(R.P.LJ.) 2:12,5 (primele trei cla
sate-din fiecare serie s-au calificat 
pentru finală).

800 m. BARBAȚI. Seria l-a:
1. Lawrentz (Germ. Occ.) 1:52,0 ;
2. De Muyk (Belgia) 1:52,2; 3.
fearkanyi (R.P.U.) 1:52.4; 4. Ek- 
feld (Suedia) 1:52.4. Seria ll-a:
1. Szentgali (R.P.U.) 1:51,8; 2.
Johnson (Anglia) 1:51,8; 3 Po- 
trzebowski (R.P. Pol.) 1:52,3; 4. 
Djian (Franța) 1:52,8. Seria lll-a:
1. Hewson (Anglia) 1:50,2; 2.
Boissen (Norvegia) 1:50,3; 3. Ras- 
quin (Luxemburg) 1:51,6: 4.
Ăgheev (U.R.S.S.) 1:51,7. Seria
IV- a: 1. Moens (Belgia) 1:51,5:
2. Delanney (Irlanda) 1:51,8; 3.
Stracke (Germ. Occ.) 1:52,1 ; 4.
Vaeheranta (Finlanda) 1:52,3.

După cum am maț spus, rezul
tatele oficiale definitive ale cursei 
de maraton n-au fost anunțate. 
Totuși, noi vă transmitem ordinea 
sosirii : 1. Karvonen (Finlanda) ;
2. Grișaev (U.R.S.S.) : 3. Filin 
(U.R.S.S.) ; 4. Jansen (Suedia) ; 5. 
Puolakka (Finlanda) ; 6. Wande- 
sande (Belgia). Reprezentantul 
nostru Dinu Cristea, care a făcut 
o cursă foarte bună, a terminat al 
9-lea, din cei 22 de coneurenți 
care au luat startul.

ZENO DRAGOM1R 
ION SOTER

Reprezentativa feminină a R.P.R. pe locul IV 
în clasamentul general al campionatelor europene 

de canotaj academic
Astăzi încep probele masculine

Amsterdam (25 (prin telefon).
Mîine (N. R. azi) începe, tot pe 

lacul Bosbaane, disputarea probe
lor masculine din cadrul campiona
telor europene de canotaj academic. 
Ele sînt așteptate cu o justificată 
nerăbdare, avînd în vedere numărul 
și valoarea echipajelor participante 
în fiecare dintre probe. Astfel, nu
mărul țărilor participante la fiecare 
probă variază între 12 și 17, cea 
mai numeroasă participare înregi- 
trîndu-se în cursa de schit 4 + 1 cu 
rame (17 echipajii). Canotorii noș
tri participă la 3 probe : schif sim
plu, schif 4 fără cîrmaci și schif 
8 + 1. In prima cursă — cea de 
simplu — care numără 4 serii, ca
notorii noștri trag alături de cei 
polonezi și egipteni. In cursa de 
schif 4 fără cîrmad (4 serii), vom 
concura alături de echipajele^ Nor
vegiei, Elveției si Suediei, iar la 
schif 8 + 1 (2'serii a 4 echipagii și 
una de 3 echipagii) alături de cano
torii cehoslovaci și sovietici. In pri
mele două probe la care participă e- 
chipajele noastre, vor intra în. semi
finale echipajele clasate pe primul 
loc, în timp ce la a treia probă — 
cea de 8+1 — întră in semifinală 
primele două echipajii. Programul 
întrecerilor masculine continuă vi
neri cu recalificările, sîmbătă cu 
semifinalele și ia sfîrșii duminică, 
prin desfășurarea probelor finale.

★

Presa olandeză continuă să se o- 
cupe pe larg de rezultatele înregis
trate în probele feminine a'e cam
pionatelor europene de canotaj aca
demic. Ziarele scot în evidență ex
cepționalele calități ale sportivelor 
sovietice, care au cucerit primul loc 
în toate cele 5 probe la care au 
participat, înregistrînd totodată, în

i*

Nou record de atletism al R. P. R
Orașul Stalin 25 (prin telefon). 

In cadrul etapei finale la atletism 
a asociației Metalul, etapă din cad
ru! Spartachiadei sindicale, echipa 
de ștafetă 4x80 m. formată din 
Melania Davidovici, Claudia Du
mitrescu, Lucia Stiopu și Silvia

INFORMA Ț I E
Intîlnirea internațională de box dintre echipa orașului București

și echipa boxerilor finlandezi, care 
stadionul Republicii, va avea loc 
pe stadionul Giulești.

Bilete pentru această întîlnire 
tele vîndute pentru ieri seară sînt 

fiecare probă, un nou record al pis
tei de la Bosbaane. Ziarul „De 
Volkskrant" remarcă excelenta pre
gătire fizică a sportivelor sovietice, 
care au ieșit primele în toate cele 
cinci probe finale. Ziarul „Algemein 
Dagblad" accentuează faptul că, 
dată fiind forța și perfecțiunea teh- 
nicei arătate de sportivele sovietice, 
un alt rezultat ar fi lost imposibil.

Excelenta performanță realizată 
de echipajul nostru de schif 8 + 1 
fete, care s-a clasat în finală pe lo
cul II sosind cu 2/3 de lungime de 
barcă în urma echipajului sovietic, 
merită toate laudele. Sportivele 
componente ale echipajului care a 
cîștigat medalii de argint — Iuti- 
ana Togănel, Marla Kardos, Sonia 
Bulugioiu, Rita Schob. Elisabela 
(jtjorgy, Ghizela Rostaș, Maria 
Vatan, Maria Maimon și cîrmaciul 
Angela Codreanu — au dat dovada 
nu numai de o bună pregătire fizică 
și tehnică, dar și de un minunat spi
rit de luptă și o înflăcărată dorință 
de a obține un rezultat cit mai bun. 
Astfel se explică faptul că tinerele 
studente de la I.C.F. au reușit să ocu
pe locul II, înaintea unor echipajii 
din țari cu o veche tradiție în ca
notajul academic feminin, ca Olan
da, Franța și Anglia. Este o perfor
manță de mare valoare și ea repre
zintă un nou și răsunător succes 
al sport'velor noastre în întîlnirile 
internaționale.

Frumoasa comportare a sportive
lor noastre a făcut ca țara noastră 
să ocupe locul IV în clasamentul 
general cu 10 puncte, după U.R.S.S. 
(42 pct.), Olanda (25,5 pct) și 
Austria (12,5 pct.) și înaintea Ger
maniei Occidentale (9,5 pct.), R. 
Cehoslovace (8,5 pct.), R. P. Polo
ne, Franței și Angliei (cite 6 pct.).

Băităgescu a stabilit un nou re
cord de senioare al R.P.R. la a- 
ceastă probă. Cele patru atlete au 
reușit să parcurgă distanța în 
41,5 sec.

(De la subredarfia noastră) 

urma să se desfășoare ieri seară pe 
astă-seară, cu începere de la ora 20, 

se găsesc la casa stadionului. Bile- 
valabile.

Echipa de dansuri a fabricii „Victoria'' din Capitală a pri
mit pantofi de baschet, atletism și box, în loc ca aceștia să 

Tevină
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colectivului sportiv.

Q-vPr <

Supărat pe arbitrul jocului Progresul Focșani—Dinamo Bîrlad, 
tov. D. Bigheț, președintele comitetului regional C.F.S. Bîrlad, și-a 
adunat jucătorii, părăsind ostentativ terenul.

- MJ ECH CRCQT Ofc.
H£Ci SĂI. M90A GCPri's?

furtun, tov. George Dumitru, pre-
a încercat 

cei cîțiva spectatori care asistau, 
unei case, la un

PQr

înarmat cu un
ședințele colectivului Metalul Hunedoara 
să împrăștie pe * \ ‘
în mod gratuit, de pe acoperișul 
meci de fotbal.
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Desen de MATTY (După corespondențele primite de la Iosub Ilie, I. Tăta.ru și Aurelian Axente)
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