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Ecourile victoriilor obținute de sportivii sovietici 
la campionatele de atletism ale Europei

Londra 30 (Agerpres). — TASS transmite:
Comentînd performanțele obținute de sportivii sovietici la cam

pionatele europene de atletism de la Berna, ziarul englez „Daily 
Telegraph and Morning Post” scrie: „Rușii au cucerit cele mai 
multe victorii la Berna și nu există nici d deosebire de ideologie 
care ar putea să slăbească admirația stirnită în Anglia de remar
cabilele lor succese In probele de alergări șl alte ramuri atletice". 
Ziarul subliniază apoi că sportivii sovietici, învingători în concursu
rile de la Berna, pot fi 6iguri de primirea cordială care le-ar fi re
zervată pe pistele din Anglia.
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Pentru buna desfășurare a campionatului 
republican de lupte pe echipe

ȚJUȚ1NE zile ne mai despart de 
C începerea celei de a treia ediții 
campionatului republican de lup- 

,e pe echipe, competiție care figu- 
țează printre cele mai importante 
(n calendarul intern al activității 
portive din țara noastră. întrece

rea celor mai bune echipe de lupte 
lin țară a devenit tradițională iar 

..anul acesta, mai mult ca oricînd, 
,'ste așteptată cu viu interes de su
tele de participanți, de oficiali și 
pectatori. Campionatul republican 

>e echipe nu completează numai un 
>ol care se făcea resimțit în acti

vitatea practicanților acestei disci- 
»line sportive, ci contribuie direct 
a progresul acestui sport bărbă
tesc. Mărturie în această privință 
tau succesele din ce în ce mai 
mportante obținute de luptătorii 
jioștri fruntași in numeroasele îi- 
ilniri susținute cu sportivii din

■ Jte țări.
Campionatul republican contribuie 

i angrenarea într-o activitate con- 
inuă a sportivilor fruntași din a- 
eastâ disciplină și bineînțeles la 
idicarea măiestriei lor sportive, 
rin pregătirea de zi de zi pe care 
ceștia sînt obligați să o aibă pen- 
ru a corespunde unei competiții de 
ungă durată. In .același timp, co- 
jctivelor sportive participante în 
ceastă întrecere li s-a pus proble- 
:ia întăririi secțiilor lor de lupte, 
roblemă pe care unele colective au 
ezolvat-o cu succes, mai ales a- 
olo unde a existat și sprijinul di
ed și neprecupețit al asociației 
espective (în special Dinamo). U- 

; ele colective au înțeles importanța 
e care o prezintă promovarea cu 
uraj a elementelor tinere și ca 
irmare a acestei atitudini juste, 
îulți tineri, chiar juniori, ca de 
ildâ V. Micula (Reșița), C. Ofițe- 
îscu, Gh. Toth (Locomotiva Timi- 

- oara), I. Gae (Metalul Baia Ma- 
e) și alții s-au putut afirma de-a 
ingul grelelor întreceri ale cam- 
ionatului pe echipe. Metalul Baia 
dare, Metalul Reșița, Locomotiva 
■imișoara și afte colective sportive 
int în această privință exemple 
emne de urmat Desfășurarea a- 
estui campionat, prin specificul 

» 5u de întrecere pe echipe, a mărit 
ipiritul de colectiv și simțul de 
bspundere și atașament față de 
iilorile asociației la practicanții a- 
pstui sport individual și contribuie 
[irect la stringerea legăturilor de 
rietenie între sportivii aceluiași

■ dectiv.
In sfirșit. întrecerea celor mai 

une echipe constituie un stimulent 
entru toate celelalte formații care 
îpfă pentru promovarea în campio- 
atul republican și care printr-o 
regătire mereu mai bună își aduc 
artea lor de contribuție la progre- 
ul general.

In cei doi ani de la organizarea 
. rimei ediții, nivelul competiției a 

■escut, a crescut deci și prestigiul 
•i. A început să scadă diferența de 
aloare dintre diferitele echipe și 
itrecerea a căpătat un caracter 
>arte echilibrat, dovadă fiind mai 
Ies clasamentul campionatului pe 
nul 1953, în cadrul căruia s-a dus

Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților
va avea loc in anul

PEKIN. — In cadrul sesiunii 
onsiliului Federației Mondiale a 
ineretului Democrat, desfășurată 

» Pekin, secretarul F.M.T.D. Mal- 
om Nixon (Anglia) a comunicat 

o luptă deosebit de duză pentru 
ocuparea unui loc mai bun între 
mai multe echipe. Bineînțeles, for
mațiile cu o pregătire mai bună 
Și mai ales cele care s-au bucurat 
de atenția și sprijinul colectivelor 
și asociațiilor respective au reușit 
și rezultate mai bune. Pentru felul 
cum a sprijinit secția de lupte din 
București — în special — și acest 
sport în general, merită a fi evi
dențiata asociația Dinamo. Sportivii 
de la Dinamo București — îri ma
rea lor majoritate campioni ai țării 
și maeștri ai sportului — s-au 'bu
curat în pregătirea lor de cele mai 
bune condiții. Nu tot același lucru 
se, poate spune și despre multe alte 
colective sportive și asociații, care au 
neglijat problema luptelor și secțiile 
respective. Exemplul cel mai grăi
tor, în această privință, îl oferă a- 
sociația Locomotiva și colectivul 
său sportiv din Timișoara. Deși 
s-au făcut numeroase intervenții și 
numeroase au fost criticile aduce 
asociației Locomotiva și colectivu
lui ei din Timișoara pentru lipsa 
de sprijin și interes pe care le ma
nifestă față de secția de lupfe, to
tuși luptătorii timișoreni continuă să 
se pregătească în aceleași condiții 
proaste. De asemenea, asociațiile 
Metalul, Flamura roșie, Progresul, 
etc. nu acordă atenția cuvenită e- 
chipelor care le reprezintă în cam
pionatul republican pe echipe, nu 
iau măsuri pentru crearea celor 
mai bune condiții de pregătire a 
acestora. Este drept însă că nici 
inspecția de lupte din C.C.F.S. și 
nici comisia centrală nu au inter
venit cu toată hotărîrea și nu au 
tras Ia răspundere colectivele și 
asociațiile sportive care au mani
festat asemenea lipsuri. In general 
nu există o legătură strînsă și per
manentă între aceste foruri spor
tive, legătură care, desigur, ar aju
ta la lichidarea „pe parcurs” a 
muitor lipsuri și greutăți.

La 5 septembrie se va desfășura 
prima etapă din ediția pe anul 1954 
a acestei importante competiții. In 
acest răstimp — destul de scurt — 
cele 12 echipe participante își pun 
la punct ultimele pregătiri pentru a 
se prezenta mai bine ca în anul 
trecut, pentru a ridica și mai sus 
nivelul întrecerii și al sportului lup
telor.

Pentru buna desfășurare a com
petiției trebuie eliminate lipsurile 
semnalate, colectivele sportive și 
asociațiile respective trebuie să-și 
îndrepte atenția către consolidarea 
secțiilor lor de lupte care au echipe 
în cea mai importantă întrecere, să 
atragă noi și noi elemente mai ales 
prin alcătuirea echipelor de juniori. 
Inspecția de lupte din C.C.F.S. și 
comisia centrală au datoria să ve
gheze la buna desfășurare a cam
pionatului, ajutînd prin îndrumare 
și control permanent, prin delega
rea celor mai buni arbitri, la creș
terea nivelului general al competi
ției. Numai astfel, campionatul re
publican de lupte pe echipe își va 
atinge scopul : acela de a asigura 
progresul sportului luptelor în țara 
noastră

1955 la Varșovia
celor prezenți că cea de a V-a 
ediție a Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților se va 
desfășura la Varșovia în luna iulie 
1955.

Un nou stadion 
dat spre folosință 

ln cinstea celei de a 10-a aniver
sări a eliberării patriei, la Cisnă- 
die a fost dat spre folosință sporti
vilor un nou stadion complex, 
cu terenuri de fotbal, volei și hand
bal, cu instalații medicale, etc.

Muncitorii textiliști și elevii de 
la cele patru școli, profesionale din 
orașul' Cisnădie au.muncit mii de 
ore voluntare pentru terminarea lu
crărilor de construcție a stadionu
lui. Tribuna principală este acope
rită și poate cuprinde aproape 700 
de spectatori. .

La construirea stadionului din 
Cisnădie și-au dat contribuția Co
mitetul local de Partid, directorul 
Ludovic Petriko și alții. De comun 
acord, muncitorii din Cisnădie au 
hotărît ca noul stadion să poarte 
numele de „stadionul 23 August”.

CONSTANTIN CREȚU 
corespondent

,}Lct București am petrecut zile minunate”
Declarația lui Mohamed Alta Hasni, conducătorul delegației sportivilor egipteni

Echipa de lupte clasice a E- 
giptului, care a participat la mă
rețele manifestări sportive inter
naționale din țara noastră, a pă
răsit Capitala, plecînd spre pa
trie. înainte de plecare, Mohamed 
Atta Hasni, conducătorul delega
ției sportivilor din Egipt, a acor
dat un interviu unui corespon
dent al Agenției Romîne de Presă 
„AGERPRES”, declarînd printre 
altele :

„La București am petrecut zile 
minunate. Manifestările sportive 
internaționale care s-au desfășu
rat cu prilejul celei de a 10-a a- 
niversări a eliberării poporului ro- 
mîn s-au desfășurat într-o atmos
feră de prietenie între toți spor
tivii participanți. Ca vechi spor
tiv am putut aprecia din toate 
punctele de vedere valoarea teh
nică a întrecerilor și organizarea 
care a fost excelentă. Valoarea 
sportivilor romîni este de talie 
internațională. Rugbiștii, fotbaliș
tii, halterofilii și luptătorii romîni 
sînt foarte puternici, demonstrînd 
că au o pregătire temeinică.

Succese la locurile de muncă
Jn cadrul întrecerii socialiste, 

sportivii fabricii de liîrtie și celu
loză „Steaua roșie" din Bacău au 
obținut frumoase rezultate. Astfel, 
ghilotinistele Maria Sihol și' Vio
rica Mutică de la secția caiete au 
realizat depășiri de normă de pes
te 11 la sută. Maria Sihol și Vio
rica Mutică sînt bune atlete și ta
lentate jucătoare de handbal. Mun
citoarele din secție le-au îndrăgit 
mult pe cele două utemiste care 
reușesc să obțină rezultate fru
moase și în producție și pe terenul 
de sport.

Fruntașul întrecerii socialiste, 
sudorul Jenică Lovin este un bun 
gimnast. Sportul l.a ajutat să ob
țină în muncă depășiri însemnate 
de normă. Nu de mult, el își lua
se angajamentul să facă lucrări de 
cea mai bună calitate și. totodată, 
să întreacă cu 40 la sută norma 
prevăzută. Ajutat de metoda Li- 
diei Korabelnik‘ova și organizîndu-și 
bine munca, Jenică Lovin a reușit 
să-și îndeplinească angajamentul

Ceea ce m~-a lăsat o impresie 
de neuitat, vizitînd Bucureștiul în 
care viața pulsează deosebit de 
viu, au fost stadioanele. Eu am 
vizitat multe stadioane și tere
nuri de sport din diferite țări 
unde am călătorit, dar cele mai 
elegante baze sportive le-am vă
zut în frumoasa dvs. capitală. In 
mod special am remarcat con
strucțiile stadioanelor „23 Au
gust” și Dinamo. Aceste realizări 
demonstrează că guvernul romin- 
acordă un mare sprijin dezvol
tării sportului, pentru a forma un 
tineret sănătos.

Desigur că o contribuție în
semnată la dezvoltarea sportului 
este și colaborarea perțnanentă și 
intensificarea întîlnirilor dintre 
sportivii diferitelor țări. Dorim 
din toată inima să avem relații 
cît mai rrulte cu sportivii romîni. 
Sportivii egipteni invită pe cei 
romîni să le viziteze țara cînd ia 
ei este iarnă, iar noi vom reveni 
cu mare plăcere în R.P.R. în tim
pul verii. Anul acesta la începutul 
iernii, noi arc.» urmărit cu interes

In finala probei de 5C00 me
tri excepționalul alergător so
vietic Vladimir Ruț a reușit să 
obțină titlul de campion euro
pean, stabilind totodată un nou 
record al lumii..

Performanța aceasta îl consa
cră pe eroul întrecerilor spor
tive din cadrul Festivalului de 
la București ca cel mai bun 
specialist mondial al acestei di
ficile probe.

Fotografia îl arată pe VI. 
Kuț la un antrenament făcut 
la Berna, în preajma întrece
rilor.

Citiți în pagina 7-a amănun
te cu privire la recordul lui 
Vladimir Kuț.

_La atelierul de timplărie lucre*» 
ză Paul Rramer, unul dintre cei 
mai buni jucători de tenis de masă 
ai colectivului. Ca și ceilalți, el a 
reușit să-și îndeplinească angaja
mentul luat. El a demontat și 
montat uiucul pentru alimentarea 
holenderelor la celuloză, fără oprL. 
rea instalației, ajutînd în felul a- 
cesta la îndeplinirea planului la ce
luloză.

Și brigada utemistă de la mașR 
na de liniat, condusă de șahistul 
Constantin Tănase, a dat peste 
plan 8500 Kg. de hîrtie liniată. La 
fel, șoferul Pavel Rusu din echipa 
de tir a fabricii a făcut economie 
de material și combustibil. El s-a 
angajat să meargă fără reparație 
50.000 km., iar timp de trei zile 
să meargă cu benzină economisită.

Prin angajamentele luate și trw 
deplinite, muncitorii de la fabrica 
de hîrtie și celuloză „Steaua roșie" 
din Bacău contribuie la ridicarea 
nivelului de trai material și cultu
ra' al oamenilor muncii.

V. MIHAILA

comportarea echipei cicliștilor ro
mîni în Turul Egiptului. Ei au 
lăsat o bună impresie fiind prin
tre protagoniștii principali ai 
cursei.

In încheiere țin să arăt că e» 
cursia pe care am făcut-o pe va-1 
lea Prahovei și la Orașul Stalin 
a lăsat o impresie de neuitat în 
rîndurile membrilor delegației 
noastre. Am admirat priveliști de 
o rară frumusețe, pe care nu le- 
am mai întîlnit pînă acum. Am» 
vizitat numeroasele cabane și 
case de odihnă și am văzut în ce 
condiții excepționale sînt găzduiți 
muncitorii romîni care-și petrec 
concediul în mijlocul naturii.

înainte de plecare țin să muk 
țumesc în numele Federației egip
tene de lupte pentru ospitalitatea 
de care ne-am bucurat în țara 
dvs., unde am petrecut admirabM 
și adresez pe această cale sportP 
vilor romîni un cald salut din 
partea sportivilor egipteni. Trfc» 
iască pacea Intre popoare”;



SPORT IA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROMAGNETICA” DIN CAPITALA
"•JFiinic, după terminarea orelor 

de muncă, zeci și zeci de 
tnuncitori și muncitoare din - între
prinderea „Electromagnetica" din 
Capitală se îndreaptă spre terenu
rile de sport unde sub directa în
drumare a instructorilor și antre
norilor se pregătesc la diferite ra
muri de sport. Roade deosebit de 
valoroase în pregătirea tehn’că și 
fizică le-au obținut în primul rînd 
membrii secției de fotbal a colecti
vului Metalul, care participă de
altfel și în campionatul orășenesc 
de fotbal. Antrenorul acestei sec
ții. tov. Ion Lupaș. merită toate 
laudele pentru buna pregătire teh
nică a echipei cît și pentru disci
plina de care dau dovadă jucă
torii de fotbal. Muncitorii între
prinderii „Electromagnetica" se 
mîndresc cu acești sportivi și ori 
'de cîte ori echipa de fotbal susține 
un meci cu altă echipă poți vedea 
la terenul de sport sute și sute de 
muncitori și tehnicieni veniți să 
urmărească frumosul lor joc.

NU NUMAI FOTBAL!
I
! Dar, ar fi greșit să spunem că 
numai secția de fotbal cunoaște o 
vie ți susținută activitate. Cuvinte 
frumoase se pot spune și despre 
secția de box, al cărei antrenor 
este harnicul și priceputul sportiv 
Mihai Voinea. In primăvara anu
lui acesta doi dintre tinerii boxeri 
ai fabricii, loan Borz (categoria 
54 kg.) ți Alexandru Nicolae (ca
tegoria 75 kg.) au adus în dar 
colectivului lor două titluri de 
campioni ai regiunii București la 
categoriile respective. Cît este de 
Subit tînărul boxer Andrei Olteanu 
'de către muncitorii din secția 
strungărie, unde lucrează și el, 
pentru frumoasa lui comportare tn 
sport și în producție ,1 Ca el, sînt 
mulți alții și în alte secții pe ra
muri de sport care merită să fie 
citați. Astfel din echipa de hand
bal fete este suficient să amintim 
de muncitoarele Stela Stanciu, Pe- 
truța Dobre, Stela Nichifor, Vir
ginia Eramian care sînt printre 
cele mai harnice muncitoare din 
secția control-contor a întreprinde
rii. Nu putem termina acest capi
tol fără să amintim și de munca 
membrilor secțiilor de volei. Echiua 
de volei fete muncind cu mai 
multă seriozitate decît echipa băie
ților a reușit să obțină în ultima 
vreme o serie de rezultate de va
loare. Participînd în campionatul 
orășenesc de volei a reușit să se 
claseze printre primele echipe bucu- 
Teștene. A doua echipă, cea a băie-

INSTRUCTORUL SPORTIV
MITREA SCÎNTEIE

*

■
■
1

i

Colectivul sportiv Voința Bîr- 
lad se mîndrește cu multe și 
frumoase realizări. Numeroși 
membri ai acestui colectiv spor
tiv sînt angrenați într-o rodnică 
și continuă activitate sportivă.

Un important aport în mun
ca colectivului sportiv Voința 
Bîrlad îl aduce și instructorul 
sportiv Mitrea Scînteie care 
muncește pentru o cît mai lar
gă răspîndire a sportului în rîn
durile oamenilor muncii. Dato
rită eforturilor lui și a faptului 
că și-a planificat just activita
tea, instructorul sportiv Mitrea 
Scînteie se poate mîndri că a 
reușit să organizeze activitatea 
sportivă la club, unde se joacă 
șah și tenis de masă, să pre
gătească două echipe, una de 
volei ți una de handbal, să mo
bilizeze 360 de tineri și tinere 
la prima etapă a campionatului 
de cros 1 Mai și, în general, să 
contribuie prin eforturile sale la 
transformarea colectivului spor
tiv Voința Bîrlad, într-un colec
tiv sportiv fruntaș.

DUMITRU MIȚA 
corespondent

Maistrul ajustor Gh. Nedslcu 
este fruntaș în producfie și căpi
tanul echipei de fotbal a între
prinderii.

țiter, participă numai în campio
natul raional unde însă obține 
numeroase victorii.

LIPSA DE ÎNDRUMARE, CON
TROL, SPRIJIN

Din membrii consiliului colecti
vului sportiv Metalul Electromag
netica, singurul care nu muncește 
este chiar președintele, tov. Con
stantin Marinescu. Atitudinea tov. 
Marinescu față de sarcinile ce le 
are în calitate de conducător al 
colectivului sportiv este de-a drep
tul supărătoare. In ultima vreme 
el nu mai participă la ședințe, nu 
mai controlează munca membrilor 
consiliului colectivului sportiv, în
tr-un cuvînt, nu mai face nimic. 
Toate problemele organizatorice, 
tehnice și propagandistice ala co
lectivului sînt duse la îndeplinire 
numai de tovarășii Stela Nichifor, 
Ion Costea și N. Stan, membri ai 
consiliului colectivului sportiv.

Activitatea colectivului Metalul 
Electromagnetica este slab contro
lată de -organele superioare. Co
mitetul de întreprindere și direc
țiunea întreprinderii nu au anali
zat de foarte multă vreme felul 
cum își desfășoară munca membrii 
consiliului colectivului sportiv. Di
recțiunea întreprinderii, în loc să 
sprijine activitatea sportivă, îi pune 
bețe în roate, găsind fel și fel de 
motive cu care caută să motiveze 
lipsa de interes în această direc
ție. Singurul organ care își face 
datoria pe teren și deci controlează 
activitatea colectivului sportiv Me
talul este comitetul C.F.S. al raio
nului Nicolae Bălcescu. Activiștii 
consiliului central al asociației 
Metalul trec și ei foarte rar pe la 
acest colectiv, mai mult în control.

Progresează mișcarea sportiva 
in Regiunea Autonomă Magh’ară

Asemeni tuturor celorlalte re
giuni din patria noastră. Regiunea 
Autonomă Maghiară a cunoscut în 
anii regimului de democrație popu
lară o mare înflorire. Satele și 
orașele sale își schimbă de la an 
la an înfățișarea. Apar mereu noi 
și noi școli, cinematografe, cămine 
culturale, creșe pentru copii, 
parcuri de odihnă și sport.

Odată cu aceste transformări și 
sportul a pătruns din ce în ce 
mai mult în rîndurile locuitorilor 
din Regiunea Autonomă Maghiară. 
Datorită excelentelor condiții de 
practicare a sportului și a muncii 
plină de abnegație a forurilor ce 
răspund de dezvoltarea acestei ac
tivități pe plan local, au fost a- 
trași în practicarea sistematică și 
organizată a sportului zeci de mii 
de oameni ai muncii, țărani mun
citori, elevi și studenți. A fost lăr
gită permanent baza materială, 
ceea ce a permis răspîndirea ra
pidă a sportului în- rîndurile celor 
ce muncesc. In prezent, aproape 
că nu există fabrică, școală sau 
comună care să nu aibă terenul 
ei de sport.

Cu 10 ani în urmă. în Regiu
nea Autonomă Maghiară existau 
cu totul 77 terenuri de sport (ma
joritatea de fotbal, circa 1.000 
de sportivi legitimați și 17 clu
buri în care nu se făcea decît fot
bal. Dintre cei ce făceau „sport" 
numai 6 la sută aveau echipament. 
Sporturi ca oină, voleiul și călăria 
nu erau cunoscute. Sportul consti
tuia o armă în mîna exploatato
rului, un mijloc de a strecura în 
sufletul tineretului otrava șovinis
mului. .x' 

fără a da un sprijin concret acti
vității sportive.

ANGAJAMENTE REALIZATE 
Șl CHIAR DEPĂȘITE

Printre preocupările de frunte ala 
consiliului colectivului sportiv a 
fost și realizarea angajamentelor 
la purtători ai insignei G.M.A. pe 
acest an. înainte de 23 August. 
Muncind cu însuflețire membrii 
comisiei de pregătire și. examinare 
G.M.A. sprijiniți îndeaproape de 
antrenorii Ion Lupaș, Mihai Voi
nea. Alex. Popescu ți de membrii 
consiliului colectivului sportiv, au 
reușit să pregătească temeinic 
mult mai mulți purtători de in
signă față de angajamentele luate 
pe anul 1954.

O muncă intensă au desfășurat 
cei de mai sus și în pregătirea 
tehnică și fizică a aspiranților 
G.M.A. gr. II. Peste puțină vreme, 
numeroși sportivi și sportive vor 
putea depune examenul de con
trol, obținând astfel insigna G.M.A. 
gr. II. Cu cît numărul purtătorilor 
insignei G.M.A. gr. II va crește, 
cu atît numărul sportivilor de per
formanță va fi mai mare, iar în
trecerile la care vor participa se 
vor desfășura la un mai' înalt ni
vel tehnic. De aceea socotim că 
este necesar ca în perioada aceasta 
consiliul colectivului sportiv să-și 
îndrepte atenția spre pregătirea cît 
mai temeinică a tuturor aspiranți
lor G.M.A. gr. II, care mai au doar 
cîteva norme pînă la obținerea in
signei.

PENTRU NOI SUCCESE

In primul rînd este necesar ca 
la întreprinderea Electromagnetica 
să se ducă o mai intensă agitație 
sportivă. Trebuie confecționate 
fotomontaje sportive, de asemenea 
este necesar ca în fiecare săptă
mână să se emită prin stația de 
radioficare buletinul de știri spor
tive, care să cuprindă diferite știri 
din secțiile pe ramură de sport 
ale colectivului Metalul. Consiliul 
colectivului sportiv va trebui să se 
întrunească mai des, să analizeze 
activitatea tuturor secțiilor pe ramu
ră de sport și în special a antreno
rilor. Va trebui să dispară pentru 
totdeauna tendința unor membri 
din consiliul colectivului sportiv de 
a sprijini unele secții pe ramură 
de sport și de a neglija pe acelea 
care reprezintă sporturile de bază.

TEODOR ROIBU

Au trecut însă 10 ani de atunci 
și azi sportul a devenit un prie
ten bun al oamenilor muncii din 
Regiunea Autonomă Maghiară. In 
prezent, există în această regiune 
mai mult de 900 de baze sportive, 
423 colective sportive tn cadrul 
cărora activează 49.000 de mem
bri, zeci de mii de tineri ți tinere 
sînt purtători ai insignelor F.G.M.A., 
G.M.A. gr. I și G.M.A. gr. II, iar 
18.000 de tineri au obținut clasi
ficarea sportivă.

Prin organizarea școlilor spe
ciale și a cursurilor de instructori 
obștești, de arbitri și antrenori, a 
fost asigurată o largă rețea de 
tehnicieni, bine pregătiți.

Regiunea Autonomă Maghiară a 
dat patriei sportivi de frunte, mulți 
din ei făcînd parte din loturile 
reprezentative, ca de pildă Carol 
Meder la înot. Alți sportivi ca 
Dora Copîndeanu (atletism), La- 
dislau Incze, Iosif Incze (hochei), 
Francisc Simon și A. Kelemen 
(polo), Dezideriu Ioszi (fotbal), 
Ion Dancea, Marcel Baia (tenis) 
și mulți alții sînt cunoscuți pentru 
performanțele lor în întreaga țară.

Pentru succesele înregistrate în 
domeniu! muncii sportive în anul 
care a trecut Regiunea Autonomă 
Maghiară a primit drapelul de re
giune fruntașă pe țară. Acest lu
cru a însemnat pentru activiștii pe 
tărîm sportiv un nou imbold spre 
o muncă și mai susținută.

(De la subredacfia noastră

’tARTH GRijR PENTRU ÎNTREȚINEREA 
l.^BRZELIQR SPDIHTiiVIE ------------
«A

Pentru a realiza o activitate continuă și planificată în colecti
vele sportive de la orașe și sate, este necesar în primul rînd un 
număr suficient de baze sportive. De felul cum sînt amenajate și 
îngrijite aceste baze sportive depinde în mare măsură succesul 
muncii de atragere a oamenilor muncii în practicarea sportului de 
mase. De aceea colectivelor sportive Ie revine o sarcină principală 
în această direcție. Sînt nenumăr ate exemplele care ne dovedesc că 
acolo unde au fost construite la timp și în bune condiții terenuri 
de sport cu piste de atletism, gropi de sărituri, curse cu obstacole 
G.M.A., bazine de înot sau poligoane de tir, activitatea sportivă de 
mase a cunoscut o rodnică și susținută muncă de pregătire fizică 
și tehnică.

Gospodarii
Orașul Tulcea nu se poate plîn- 

ge că... ar avea prea multe baze 
sportive. Dimpotrivă chiar, cele 
două locuri unde sportivii din Tul
cea își pot duce activitatea — sta
dionul colectivului Progresul șî 
arena liceului de băieți — sînt cu 
totul insuficiente. In plus însă, a- 
ceste două baze sportive poartă și 
pecetea unei totale neglijări din 
partea organelor care ar trebui să 
le aibă în* grijă. Astfel, colectivul 
Progresul nu are altă preocupare 
decît de a încasa chiria pentru ma
nifestațiile sportive care se desfă
șoară pe stadion. In rest, pista e 
neîngrijită, gardul care împrej- 
muiește terenul de joc lăsat în jos.

Multe terenuri
In regiunea Stalin, există în pre

zent, 477 de baze sportive dintre 
care 18 bazine de înot, 49 săli de 
gimnastică, utilate cu întreaga a- 
paratură tehnică și 24 stadioane 
mari, care sînt la dispoziția spor
tivilor pentru continua îmbunătățire 
a nivelului lor tehnic. Considerabil 
a crescut în ultimi’ ani numărul 
bazelor sportive în mediul sătesc. 
Astăzi există 396 terenuri simple pe 
care din zi în zi tot mai mulți ță
rani muncitori vin să se antreneze, 
să se întreacă în diferitele compe
tiții de mase. Cele mai multe din
tre acesfe baze sportive se bucură 
de toată grija din partea colective
lor sportive, sînt curate și bine intre-

Despre citeva ba
Activitatea sportivă din orașul 

Timișoara se poate desfășura as
tăzi în bune condiții datorită nu
meroaselor baze sportive construite 
de colectivele sportive din această 
localitate. Există în prezent. în 
orașul Timișoara, trei mari stadi
oane cu terenuri de fotbal ga- 
zonate, cu piste de atletism, cu 
terenuri de volei și baschet, unde 
zilnic poți întîlni la antrenamente, 
zeci și sute de sportivi și spor
tive.

Colectivul sportiv Progresul Ti
mișoara poate fi considerat colec
tiv fruntaș în întreținerea bazelor 
snortive. Acest colectiv dispune de 
un stadion cu un teren de fotbal 
gazonat, cu vestiare și cabine spa
țioase și cu instalațiiile necesare 
pentru practicarea diferitelor spor
turi. Pista de atletism este în curs 
de «amenajare. Lîngă malul rîu- 

, lui Bega, colectivul sportiv Pro- 
i greșul mai are o remiză cu am
barcațiuni pentru canotaj ce se 
păstrează în perfectă ordine. De 
asemenea, terenurile de baschet și 
volei ale acestui colectiv sînt foarte 
bine îngrijite. Stadionul Locomo
tiva găzduiește și el numeroase 
competiții sportive. Din cauza ex
ploatării neraționale însă, gazonul 
s-a distrus în mare măsură. De

Film in aer liber
R e s pons a b ii ui c i n em a t ogr a f ul u i 

Victoria, din Tg. Neamț, tov. Ion 
Rotaru, neavînd posibilitatea să 
conținute rularea filmelor în sala 
cinematografului — care necesita 
unele reparații — s-a adresat pre
ședintelui sfatului popular raional, 
tov. Ion Drăgoi. cu o propunere 
de-a dreptul ciudată. El cerea ca 
spectacolele de cinema să fie date 
pe... terenurile de volei și baschet 
ale colectivului sportiv Avîutul din 
localitate. Președintele sfatului 
popular raional, gîndindu-se că 
i-ar place și lui să vadă un film 
în aer liber, a acceptat propunerea 
făcută de Ion Rotaru. A doua zi 
pe baza sportivă Avântul din Tg. 
Neamț, unde se făceau pînă atunci 
zilnic antrenamente te volei și 
ibaschet, se puteau vedea instalate 
aparate, scaune și bănci.

Comitetul executiv al sfatului 
popular regional Bacău va trebui 
să analizeze atitudinea președin
telui sfatului popular raional Tg. 
Neamț și să ia măsurile respec
tive. >

din Tulcea
paznic nu mai există, așa că vitele 
pot paște nestingherite pe „sta
dion". Cît despre arena liceului, 
destinația ei a fost de mult schim
bată de către sfatul popular orășe
nesc, stîlpii de volei și panourile 
de baschet ca și aparatele pistei 
cu obstacole fiind scoase ca... inu
tile în acțiunea de organizare a 
kermezelor.

Dezinteresul manifestat de sfatul 
popular orășenesc Tulcea și de co
lectivul sportiv Progresul față de 
importanta problemă a asigurării 
bazei materiale de desfășurare a 
activității sp'ortive trebuie să ia 
sfîrșlt!

N. ĂNGHELIDIS corespondent

- bine îngrijite
ținute. Un exemplu îl constituie ba
zinul de înot de la ștrandul Tine
retului din Orașul Stalin, ce apar
ține colectivului Progresul. Datorită 
măsurilor luate din timp pentru 
amenajare și întreținere, acest bazin 
a reușit să satisfacă cerințele mari 
din actualul sezon de vară. Dar 
există și colective sportive ca Me
talul Tractorul și Locomotiva din 
Orașul Stalin care își neglijează 
bazele sportive, nu te îngrijesc și 
le Iasă să se degradeze. Este tim
pul ca asociațiile respective ca și 
comitetul orășenesc C.F.S. să ia 
măsurile necesare remedierii acestei 
situații.

(De la sttbredacția din Orașul 
Stalin)

e din Timișoara
asemenea, cabinele și*vestiarele a- 
cestui stadion sint prost întreți
nute.

Terenului de sport „N. Beloian- 
nîs“ ii lipsește canalizarea, fapt 
ce face ca pe timp de ploaie, te
renul de fotbal să fie impractica
bil. Bazele sportive de la centrul 
de antrenament de canotaj al co
lectivului sportiv Voința sînt bine 
întreținute. Nu însă același lucru 
îl putem spune despre bazele nau
tice ala colectivului Metalul, unde 
din cauza proastei întrețineri a 
materialelor sportive activitatea 
sportivă se desfășoară în mod spo
radic.

Baza sportivă de înot a colecti
vului Flamura roșie Industria Lî- 
nei, are și ea numeroase lipsuri. 
Cabinele și vestiarele sînt mur
dare, apa este deseori plină de 
gunoaie și pe plajă găsești pietre 
și sticle. Ținînd cont că la acest 
bazin fac antrenamente zilnic 
înotători și înotătoare din toate co
lectivele sportive ale orașului Ti
mișoara, este necesar ca adminis
trația acestui bazin să i.a măsurile 
ce se impun pentru remedierea a- 
cestor lipsuri.

(De la subreda-ctia din Timișoara)

In paragină!
In apropierea stadionului Liber

tății din Orașul Bacău se află și 
terenul de sport al colectivului Lo- 1 
comotiva din localitate. Din cauza ! 
indiferenței manifestate de consi- j 
liul colectivului sportiv Locomotiva ț 
acest teren se află astăzi într-o '■ 
situație de netolerat. Astfel, prin 
mijlocul terenului s-a făcut un; 
drum în toată regula pentru tracă-; 
tori și biciclete. Gard există numai 1 
într-o parte a terenului, deoarece j 
lucrările începute anul trecut au 
fost întrerupte — fără motive seri-; 
oase — de către conducerea aces-i 
tui colectiv sportiv. Pe marginea' 
stadionului pasc în liniște vitele și j 
zburdă orătănii iar tovarășul pre-ț 
ședințe al colectivului Locomotiva,! 
Adrian Macovei, deși trece și el zii-1 
nic, spre casă, pe „cărăruia" dini 
mijlocul terenului nu s-a sezisat de; 
toate aceste lucruri.



Oameni tineri dintr-uri colectiv 
sportiv fruntaș

— Foarte frumos fetelor, am sd 
vin și eu. Cind plecați și unde ?... 
La Bușteni?...

— Ce minunat are să fie tovară
șe Sabou — căută să-l convingă 
Maria Dinu. O să urcăm sus la ca
bană, ne odihnim, și pe urmă por
nim încotro dorim: la Urlătoare, 
la Gura Dihamului...

Entuziasmat de propunerea fete
lor, tovarășul Gheorghe Sabou ne
lipsit de la manifestările colectivu
lui, deși trecut de mult de 60 de cmi, 
zîmbi prietenește, căci hotărîrea fu
sese luată: va porni cu sportivii 
în excursie!

Turismul este sportul cel mai în
drăgit la întreprinderea de bunuri

■ Utemistul Aurel Drama, este 
unul dintre sportivii fruntași ai co
lectivului.

de larg consum, „Electrofar" din 
Capitală. La fiecare sftrșit de săp- 
tămină pornesc către Bușteni, Sina
ia sau Predeal aproape 50 de mun
citori. Excursiile organizate de co
lectivul sportiv în colaborare cu 
comitetul de întreprindere, atrag și 
pe muncitorii și maiștrii mai în 
virstă.

...Pînă-n seară, cind sportivii vor 
porni, spre Bușteni mai este timp. 
Să-l folosim deci și să cunoaștem 
pe cîțiva dintre acești tineri voioși 
— cum îi numește maistrul Sabou. 
Spre exemplu, pe Aurel Drama, in

Campionatul republican 
de tenis al juniorilor

întrecerile de tenis dintre cei 
mai tineri jucători ai țării desfă
șurate în ultimele zile pe terenu
rile Centrului de antrenament nr. 
2 și Știința din Capitală au prile
juit întîlniri disputate cu multă dîr- 
zenie iar unele dintre ele de un 
nivel tehnic bun. Dintre jucătorii 
care a evoluat merită a fi subli
niat jocul dinamic, ofensiv, arătat 
de Sereșter (Cluj), Burcescu, Bar
dan, Kiselef, C. Viziru (București), 
tivia Avram (Cluj), Inge Bosch 
(Orașul Stalin). De asemenea o 

bună impresie au lăsat prin joc de 
regularitate, Ecaterina Roșianu, 
Eleonora Stan (București) și Kori 
Ami (Cluj). Meciurile continuă as
tăzi și mîine pe aceleași terenuri, de 
la ora 8 și de la ora 15.30. Progra 
inul de azi este următorul; ura 8: 
Sereșter-Burcescu și Bardan-Kise- 
lef (semifinalele probei de simplu 
juniori, categoria 17—18 am), ora 
15.30: Sereșter-C. Viziru (finala 
probei de simplu juniori categoria 
15—16 ani); Inge Bcsch-Eleonora 
Stan (finala probei de simplu ju
nioare categoria 15—16 ani). 
Miercuri dimineață se vor desfășu
ra toate finalele probelor de conso
lare, iar după amiază vor avea loc 
finalele probelor de simplu juniori, 
simplu junioare și dunlu mixt (ca
tegoria 17—18 ani).

Rezultate tehnice: categoria
17—18 ani : simplu junioare: tu
rul II: Nina Brener — I. Urban 
6—0; 6—0 ;Mariarra Barasch — Re
dyes 6—3, 6—3; Inge Bosch — Et
tel 6—0, 6—1; Lrvia Avram — Eu-, 
genis Matei 6—2, 6—1; Eleonora 
Stan — Irina Matei 6—3, 6—2; Ko
ri Ami — Bock 6—0, 6—1; EJena 
Călin — Mocanu 6—2. 6—2; Ecat. 
Roșianu — Za rug 6—0, 6—0; sfer
turi de finală: Nina Brener — Ma
riana Barasch 6—0, 6—3; Livia A- 
vram — Inge Bosch 6—4, 6—2; 
Eleonora Stan — Kori Ami 6—3, 
6—4; Ecaterina Roșianu — Elena 
Calin 6—3. 6—2; semifinale: Eca
terina Roșianu — Eleonora Stan 
6—3 8—6; Livia Avram — Nina 

virstă de 21 de ani care este cel 
mai activ om pe teren. Face mo
bilizarea la plecările în excursie șl 
la toate chemările colectivului. In 
afară de turism el a îndrăgit foar
te mult voleiul și gimnastica. Aurel 
Drama este un bun. muncitor. Ca 
mecanic în secția electrozi el se 
străduiește să dea produse de cea 
mai bună calitate. Și reușește acest 
lucru.

Maria Dinu și Ana lupu sînt 
foarte bune prietene. Muncesc îm
preună în aceeași secție, secția „pi- 
liorușe", unde se lucrează la ma
șinile cu flăcări. Amîndouă sînt ti
nere și deși nu muncesc de mult 
timp în întreprindere, cu reușit să 
obțină rezultate din cele mai fru
moase, realizînd depășiri de plan 
de 45 la sută.

In activitatea sportivă cele două 
prietene sînt de asemenea în frunte. 
Primele sportive care răspund la 
chemările colectivului sini: Maria 
Dinu și Ana Lupu, participante la 
fiecare excursie organizată de co
lectiv.

In secția sticlărie l-am întîlnit pe 
utemistul Jica Emanoil. In secția 
unde lucrează se fac reparații la be
curile care au mici greșeli de fa
bricație. De cele mai multe ori Jica 
Emanoil reușește să repare becuri 
și peste norma prevăzută. Așa de 
exemplu, în luna trecută, el a între
cut cifra de plan cu 55 la sută.

...Ultima zi de lucru a săptăminii 
a luat sftrșit. In curînd pe poarta 
întreprinderii de bunuri de larg 
consum „Electrofar"", mașinile vor 
ieși și se vor îndrepta spre Bușteni. 
Muncitorii vor petrece o duminică 
plăcută în mijlocul munților falnici, 
vor admira frumusețile cu care na
tura a înzestrat patria noastră și vor 
cîștiga forțe noi pentru noi suc
cese in muncă.

PETRE MIHAI

Brenner 2—6, 6—3, 6—1 ; sim
plu juniori: turul II: A. Bar- 
dan —: Isac 6—0, 6—1 ; Ta
baci — Bartoș 6—0, 6—1; Prun* 
dearru — Iamandi 6—0, 7—5; Kise
lef — Werlein 6—0. 6—1; Burcescu 
—• Ghidernic 6—4, 7—5; Gunther 
Bosch — Petrovici 6—2, 6—O; Pa- 
ceagiu — Covaci 7—5, 6—2; Seres- 
ter — Soltessy 6—0, 6—3 ; sfer
turi de finată: Bardan — Takaci 
7—5, 7—5 ; Kiselef — Prundeanu 
6—1, 6—3; I. Burcescu — G. 
Bosch 10—8, 6—2; Serest-er — 
Paceagiu 6—0, 6—3; dublu ju
niori : sferturi de finală: Kiseiei, 
Prundeanu — Covaci, Horvay 6—1, 
6—0; Tritsch, Straub — Bosch, Vi
ziru 4—6, 6—2, 8+—6; Taka-ci, Albert
— Burcescu, Ghidernic 4—6, 6—2, 
6-—4, Bardan, Serester — Cristescu, 
Dumitra 6—2, 6—1; semifinale: Ki
selef, Prundeanu — Tritsch, Straub 
6—3, 6—3; Bardan, Serester — Ta
kaci, Albert 6—4, 6—2; dublu mixt: 
sferturi de finală: Livia Avram, Bar 
dan — Heder, Takaci 6—2, 6—2; 
Nina Brener, G. Bosch — Elena 
Călin, Prundeanu 6—2, 2—0 (w-o); 
Eugenia Matei, Petrovici — Eleo
nora Stan, Kiselef 6—1, 1—6, 6—1; 
Roșianu, Serester — Blaju, Albert 
6-—0, 6—0 ; semifinale: Ecat. Ro
șianu, Serester — Eugenia Matei, 
Petrovici w — o; Livia Avram
— Bardan — Nina Brenner, G. 
Bosch 6—3, 6—2; categoria 15—16 
ani: simplu junioare: sferturi de 
finală: Inge Bosch — Zarug 6—2, 
6—4; Mariana Barasch — Kori 
Ami 3—6, 6—5 6—3; Irina Matei
— Rampelt 6—1, 6—3; Bleonora
Stan — Redyes 6—0, 6—1; semi
finale: Inge Bosch — Mariana
Barasch 6—4, 6—1; Eleonora Stan
— Irina Matei 6—3, 6—2; simplu 
juniori: turul It: C. Viziru — 
Segărceanu 6—4, 6—3; Albert — 
Horvay 6—5, 6—5; Sbllessy — Ia
mandi 6—3, 6—4; Serester —1 
Ardeleanu 6—I, 6—1; semifinale: 
Serester — Soltessy 6—0, 6—3; C. 
.Viziru —. Albert Ș—2, 6—

Unul din grupurile pornite din Sinaia în cadrul uriașei ștafete 
tn stea, în fața stîncii de pe vîrful Omul pe care a fost montată 
placa comemorativă în cinstea zilei de 23 August. ' *

Cum m-am pregătit pentru obținerea unui rezultat buri 
in saltul de la 1.000 metri cu parașuta

De mai bine de patru ani am în
ceput să practic parașutismul, sport 
pe care l-am îndrăgit încă de cîn-d 
eram mic. Cind vedeam un avion, 
simțeam o furnicare din creștet 
pînâ in tălpi și mă gîndeam de 
atunci să mă fac aviator. Și am de
venit. După cîteva lansări, vorbesc de 
atunci de cind am făcut cunoștință 
prima dată cu zborul, m-am con
vins că parașuta ascultă fidel co
manda celui care o folosește. La 
prima lansare, instructorii și-au dat 
seama că am posibilități de a deveni 
un bun parașutist sportiv. Dar, pen
tru a obține rezultate bune și in pa
rașutism, ca. și în alte ramuri 
sportive, ai nevoie de o pregătire 
temeinică. De un ajutor prețios 
în această direcție mi-au fost lucră
rile sovietice „însemnările unui pa
rașutist" și „Kotelnikov", pe care 
le-am studiafocu multă atenție. Ele 
m-au ajutat să înțeleg și mai bine 
cum trebuie să mă antrenez. La 
început aveam impresia că, odată 
desprins de avion, omul devine de
pendent de parașută, care-1 poartă 
pe unde vrea. Realitatea este cu 
totul alta. Chiar de la desechidere, 
parașutistul este stăpîr» pe pînza 
colorată și poate s-o conducă în 
direcția dorită.

In recentul concurs la care am 
participat, eram hotărît, ca și cei
lalți tovarăși ai mei, să obțin un 
rezultat bun. De altfel, cu cîtva 
timp înainte, ne-am pregătit cu 
toții, am executat salturi în colectiv 
și individual, corectîndu-ne reciproc 
greșelile. Trebuie știut că în para
șutism spiritul colectiv e de o foarte 
mare importanță, răsfrîngîndu-se 
chiar asupra rezultatelor. La con
cursul despre care vorbesc aici, am 
concurat la proba de salt de la 
1000 m. cu deschidere automată 
și aterizare la punct fix. Rezul
tatul pe care l-am obținut se si
tuează printre cele mai bune din 
lume. Am aterizat la numai 8 m. 
de punctul fixat. Recordurile mon
diale obținute în ultimii ani la 
această probă depășesc 10 m. 
Parașutistul sovietic, maestrul spor
tului K. Lușnikov a stabilit anul 
trecut un nou record la această

Mărturii despre pasiunile sportive ale unui mare scriitor
Pe una din filele recente ale 

calendarului a fost însemnată 
următoarea aducere aminte: 
„205 ani de la nașterea lui J. 
W, Goethe, marele poet și gîn- 
ditor german a cărui operă mo
numentală oglindește frămintă- 
rile societății Europei occiden
tale de la sfîrșitul sec. XVIII 
și începutul sec. XIX".

Acest mare scriitor care a îm
bogățit tezaurul 'iteraturii uni
versale cu numeroase opere ne
muritoare a fost și un pasionat 
adept al sportului.

In tinerețe ia lecții de scrimă 
și călărie. „Scrima mi-a plăcut 
mult" mărturisește Goethe în 
memoriile sale în care dă și o 
serie de amănunte referitoare la 
metodele folosite re atunci : „E- 
rau în oraș dai profesori de scri
mă — un german, bătrin și grav, 
luptător viguros, solid și un 
francez al cărui sistem consta 
în a înainta, a te retrage și a 
da lovituri repezi totdeauna în
soțite de strigăte".

Goethe, ia mai întîi lecții cu 
francezul pentru ca după cîtva 
timp să prefere sobrietatea ger
manului.

Lecțiile de călărie- l-au îneîn- 
tat mai puțin. „Mă îndepărta 
pedantismul adus în această ar
tă" explică Goethe. Aceasta l-a 
făcut să evite „cu grijă maneju
rile acooerite" fără să renunțe 

probă, aterizind la 15,60 m. de 
punctul fix.

înainte de a mă urca ir» avion, 
mi-am pliat cu grijă parașuta, 
mi-am verificat echipamentul și 
am mai cerecetat regulamentul. 
Aceste cîteva lucruri sînt absolut 
necesare oricărui parașutist înainte 
de a păși în carlinga avionului. 
Cind m-am urcat în avion pentru 
executarea saltului, îmi făcusem 
de asemenea toate calculele pe gra
fic, ținînd seama de condițiile at
mosferice (direcția vîntului și in
tensitatea lui), de greutatea mea 
și de viteza avionului cu care 
zbor. Dar, deși făcusem multe sal
turi pînă acum, eram totuși emo
ționat, așa cum se întîmplă cu ori
care sportiv inain-tea probei la care 
concurează. Această stare de ușoară 
emoție m-a făcut să execut cu și 
mai mare atenție și precizie toate 
mișcările. După ce, la semnalul 
meu, avionul și-a redus viteza, 
m-am pregătit de salt. Mai aveam 
o secundă și trebuia să părăsesc 
avionul. Mi-am luat poziția regle
mentară, cu brațele lipite de piept 
pe chingile parașutei. După aceea, 
am făcut o mișcare de extensie în 
aer. Parașuta s-a deschis imediat. 
Prima mea grijă, singura de altfel, 
era să urmăresc acum, cu multă 
atenție, numai punctul de jos pen
tru aterizare, ca să ajung cît mai 
aproape de el. La un moment dat, 
am observat însă că vîntul își 
schimbase puțin direcția și mă de
plasa ușor în altă parte. Am ac
ționat imediat, trăgînd de două 
suspante care înclinau parașuta în 
partea dinspre punctul stabilit pe 
sol. Executînd această manevră nu 
numai că mi-am luat direcția do
rită, dar am micșorat în același 
timp suprafața portantă a parașu
tei, mărind viteza de cădere. Cînd 
am atins pămîntul, nici nu-mi venea 
să cred că am realizat un record 
republican, de valoare mondială. 
M-am convins abia atunci cind ru
leta a fost întinsă și un glas a 
anunțat: 8 metri fix.

GH. P1RVAN 
recordman parașutist 

al R.P.R.

la călărie pe care o practica „cu 
atîta îndrăzneală și pasiune in
cit uneori coboram de pe cal 
după zile și săptămini..."

Mai tîrziu, Goethe învață să 
patineze. In acest sport, notea
ză el „aveam să-mi fac, cu oare
care talent, un debut tardiv". 
Marele scriitor este cucerit de 
patinaj căruia îi face aprecieri 
elogioase de acest fel : „patina
jul ne pune în legătură cu cea 
mai fragedă copilărie, ne cere 
să apelăm la toată vioiciunea 
tinereții și este indicat să ne 
scuture din lîncezeala virstei 
înaintate". în altă parte, Goethe 
afirmă: „fără patine și sunete 
de clopoței, ianuarie n-ar face 
doi bani".

El aprecia foarte mult și gim
nastica „deoarece nu întărește 
numai corpul șî-l menține tinăr 
ci călește, fortifică sufletul..." 
Adresînd-u-se odata celor ce 
înoată sau vor să învețe acest 
sport. Goethe spune-; „Apa este 
un camarad vesel pentru acela 
care o cunoaște" Jn timpul că- 

, Istoriei în Italia, făcînd un 
popas Ia Verona, cunoaște și în
vață un joc asemănător tenisu
lui de azi.

Ca să aveți însă o imagine 
completă a pasiunii lui Goethe 
pentru sport trebuie să mai a- 
mintim aici și faptul că a mers 
la multe vtnăfori ș,i în mult mai

U 2.500 metri înălțime.^ |
Soarele nu apare încă de pe cui»!' 

mile golașe ale Gîrbovei, cind pe- 
reții stîncoși_ai Bucegilor încep sâ 
se roșească sub primele sale» 
raze. Din balcoanele vilelor, în 
Sinaia, Bușteni. Poiana Țapului șf 
Predeal, oamenii muncii veniți să-și 
petreacă aici concediul lor au a- 
sistat de multe ori la acest spec
tacol măreț.

In zorii zilelor senine s-au țesut 
multe și îndrăznețe planuri de ex
cursii. Apoi, grupuri mai mari sau 
mai mici au pornit să înfrunte înăl
țimile ureînd potecile care, după 
ce .^țpuiesc domol arin păduri, se 
avîntă peste, brine prăpăstioase 
spre culmi. Și astfel mii de oameni 
ai muncii, anul acesta'ca șl în anii 
trecuți, au cunoscut frumusețea; 
munților și au simțit fiorul plăcut 
al priveliștilor către adincurile văi-’ 
lor, în fundul cărora, risip te pd 
costișe, stau ca niște căsuțe de pi-' 
tici vilele orășelelor, ce-i găzduiesc' 
în concediul de vară. Anul acesta, 
în luna august, cei veniți la 
odihnă au pornit din nou spre înăl
țimi. Dar de data aceasta nu în 
grupuri mici, cu ținte deosebite, ci 
cu toții într-o simbolică ștafetă în 
stea, spre vîrful Omul, uriașul ca- 
re-și ridică fruntea de piatră la 
2.500 metri de-asupra nivelului 
mării. Este ajunul marii sărbători. 
O zi însorită cum puține sînt aici 
sus pe vîrful furtunilor. Către ora 
prînzului, din cinci direcții se în
dreaptă către vîrful Omul cinci gru- 
puri de excursioniști. Urcușul este 
greu dar cîntecele, amplificate de 
ecoul văilor, răsună puternic, iar 
vîntul flutură flamurile roșii și tri
colore ce preced coloanele. La ora 
13 ștafeta în stea, alcătuită din a- 
proape 400 de oameni ai muncii; 
se întîlnește la poalele uriașei stîn- 
ci care adăpostește cabana Omul.

Pe Obîrșia, de la Peșteră, au vej 
nit cele două grupe din Sinaia; 
Sînt în total 170 de participanți. Pe! 
coroana Văii Cerbului au sosit cei 
50 -din Poiana Țapului. Pe sub' 
Ceardac au venit cei 120 din Buș
teni, iar prin hornurile Mălăeștilor 
50 de ,.predeleni“, plecați doar în 
zori, au grăbit pasul ca să nu în- 
tîrzie la întîlnire.

începe mitingul. Tov. Purcărea, 
din partea direcției caselor de odih
nă din C.C.S. rostește cuvîntul de 
deschidere. După acesta, Tache 
Gheorghe, student fruntaș în în
vățătură din Timișoara, vorbește 
despre marile realizări din cei zece 
ani de la eliberare. Cu emoție este 
dezvelită apoi, de către cinci frun
tași în producție, placa de marmo
ră, fixată în stînca muntelui, în 
care este săpată mărturia bucuriei 
pentru cea mai mare sărbătoare 
națională a poporului nostru — 23 
August. Un scurt dar reușit pro
gram artistic, cîteva fotografii spre 
amintire, o gustare consistentă pe 
pajiștea smălțuită cu pitice flori de' 
munte și cele cinci grupuri care au 
alcătuit sărbătoreasca ștafetă în 
stea se contopesc coborind pe Va-t 
lea Ceraei.

Pe stînca de la Omul va rămîne 
însă ca mărturie peste ani placa 
comemorativă prin care oamenii 
muncii își exprimă bucuria cu o- 
cazia sărbătoririi zilei care mar-> 
chează începutul unei vieți nou fe4 
ricite.

multe excursii. Intr-adevăr, me- (
moriile acestui scriitor abundă [
în descrieri de excursii, făcute i
la diferite vîrste, în diferite re- '
giuni sau țări. Una dintre cele >
mai mari excursii a fost aceea 
întreprinsă cu un grup de prie- j 
teni, în iulie 1775, în Alpi, către 
San Gothard. încă din prima zi [ 
ei urcă „sălbatice înălțimi de >
piatră în cea mai desăvîrșită '
singurătate". Trec pe la Haggen, ; 
Rigi, lacul celor patru cantoane. ( 
Altdorf, rîul Reuss în a cărui , 
apă rece Goethe face o scurtă 
baie, continuă urcușul spre Wa- J 
sen și hornul Uri, fac un uftim 
popas la Urseren și pornesc l 
spre punctul terminus : San Got
hard. In cursul acestei etape ei - 
străbat „valea pietroasă a Lavi- 
niei. Orice vegetație dispare j
brusc aici: stînci acoperite de ;
zăpadă, rafalele unui vînt care '
mina nori groși, zgomotul cas- ;
cadplor“, iată decorul prin care ,
trec și unde, după cum scrie >
Goethe „Nu trebuia să ai multă , 
imaginație ca să-ți închipui că >
în prăpăstii sînt cuiburi și ba- ;
laurii" J

E lesne de înțeles acum unde ,
a găsit Goethe puterea care t-a 
permis să creeze o operă pe cit J 
de vastă pe atît de valoroasă.

SEBASTIAN BONIFACfU3IU



Buna comportare ă tineretului in campionatul 
republican de natație

r Finalele campionatului de înot și 
(sărituri ale R.P.R. pentru seniori 
Iși senioare ca și desfășurarea 
concursului republican pentru copii 
au scos la iveală o serie de fapte 
care pot duce ta importante con
cluzii pentru dezvoltarea viitoare a 
natatiei noastre. Ne vom ocupa. în 
primul rînd, de rezultatele pozitive 
obținute în aceste competiții, ele fi
ind cea mai prețioasă indicație 
asupra drumului pe care trebuie 
■sers pentru realizarea acestui scop.

SECȚII FRUNTAȘE-.

' In clasamentul general pe aso
ciații s-a situat, categoric, pe pri
mul loc Casa Centrală a Armatei, 
cu 216 puncte. Interesant este fap
tul că C.C.A. nu deține primul loc 
nici la înoț-scniori (Dinamo — 134 
p.) nici la înot-femei (Progresul — 
1106 p.). In schimb, victoriile obți
nute de senioare adunate cu cele 
ale seniorilor și mai ales ale sări
torilor au adus această secție de 
natație în fruntea celorlalte, în fi
nalele campionatului R. P. R. Iată 
deci cit de importantă este dez
voltarea armonioasă a înotului 
masculin, feminin și a săriturilor 
într-o secție de natație 1 Totuși, 
C.C.A. trebuie să dea mai multă 
importanță înotului feminin (înotă
toarele acestei secții n-au obținut 
decît 38 p.) după cum secțiile de 
natație ale asociației Progresul au 
datoria de a ridica mai multe că
di e la seniori (61 p. față de cele 
106 realizate de senioare). Un fapt 
deosebit de important este acela că 
majoritatea asociațiilor clasate pe 
primele locuri au participat cu îno
tători ridicați și pregătiți din pri
mul moment în aceste secții. Exem
ple pozitive în acest domeniu le 
constituie secțiile de natație ale a- 
sociației Dimano (care însă tre
buie să dea toată atenția dezvoltării 
Înotului feminin), Progresul, Con
structorul și Voința.

...SI ÎNOTĂTORI 
BINE PREGĂTIȚI

Tot la capitolul „realizării” tre
buie vorbit despre comportarea fru
moasă a unora dintre con- 
curenți, care au reușit ' să cîș- 
tige titlul de cinste de cam
pion al R. P. R. datorită perse, 
verenței lor în antrenamente și spi
ritului de luptă de care au dat do- I 
vadă. Ar fi greșit însă să consi- ■

Comportarea echipelor in campionatul de alpinism
A doua ediție a campionatelor 

republicane de alpinism s-a carac
terizat prin lupta strînsă pentru 
primul loc, luptă caire a avut ca 
prim rezultat înregistrarea unor 
performanțe net superioare celor 
de anul trecut De asemenea, în ac
tuala ediție a campionatului s-a 
constatat o diferență de valoare 
dintre echipele clasate pe primele 
locuri și celelalte. Această situație 
•e explică prin faptul că nu toate , 
asociațiile au acordat campionatu
lui aceeași importanță, căci dacă 
unele asociații au dat echipelor lor 
condiții de antrenament mulțumi
toare, altele au privit problema 
pregătirii alpiniștilor cu multă ne
păsare, alcătuind formațiile în gra
bă și numai în preajma începerii 
întrecerii pentru titlul de campion.

Să procedăm la analiza echipelor.
1. DINAMO. Câștigătorii titlului 

de campion R.P.R. pe anul 1954 au 
prezentat o echipă tînără, bine pre
gătită pentru; o astfel de întrecere. 
Antrenorul ei, Gheorghe Roșculeț, a 
privit cu seriozitate toate amănun
tele și astfel în concurs echipa Di
namo a fost singura care nu a ' 
făcut greșeli. Din ijei cinci alpiniști, 
s-a remarcat în mod deosebit Tudor 
Hurbean, care a escaladat în cap 
de coardă ambele trasee, realizînd 
cele mai bune timpuri parțiale. 
Astfel, în traseul frontal el a par
curs prima lungime de coardă în 
3:49,0 iar în traseul combinat 4 
lungimi de coardă au fost parcurse 
de el în mai puțin de 4 min. Hur
bean a arătat pe de altă parte o . 
bună tehnică, un calm și o sigu
ranță remarcabile. Calificativul de 
cel mai .rapid cap de coardă, acor
dat de cei ce au urmărit întrecerea 
este astfel pe deplin meritat. Din 
cei 4 secunzi este greu să remar
căm în mod deosebit pe careva. 
Jitaru, Pali, Enoiu și Popescu, fără 
ia realiza lucruri excepționale, au

Maestrul sportului Carol Meder (Progresul) a cîștigat titlul de 
campion in proba de 400 m. liber <

derăm că merită felicitări exclusiv 
cei care au cucerit mai multe tit
luri de campion-. Dimpotrivă, unii 
dintre aceștia — VI. Marchițiu — 
C.C.A. — (200 și 100 m. fluture 
și 100 m. liber), Ecaterina Orosz
— Știința — (100 m. fluture, 100 
m. spate), Sanda Platon—C.C.A.—, 
(100 și 200 m. liber), Felix Heitz
— C.C.A. — (200 m. bras) au ob
ținut timpuri mediocre și au cîști
gat aceste .probe numai din lipsă de 
„adversar”. In schimb merită fe
licitări concurenții care au cîști
gat titlul de campion în luptă cu 
adversar; superiori (Gh. Cociuban 
—Dinamo — pe 200 m. liber, Anca 
Rosetti — Progresul — pe 100 m. 
bras) ca și cei cane au ob
ținut noi recorduri ale R. P. R. 
Dintre aceștia din urmă, cel 
mai bine pregătit s-a arătat a fi 
Aurel Zahan (Dinamo) care a reu
șit să întreacă vechiul record de 
seniori și juniori !,a 400 m. mixt in
dividual, o probă deosebit de grea 
pentru un junior de categoria II-a, 
deoarece cere eforturi și cunoștințe 
tehnice legate de o experiență mai 
îndelungată. Totuși, Zahan a în
trecut recordul atît în serii (6.01.0, 
nou record de juniori) cît și în fi
nală, cînd a realizat noul record de 
seniori și juniori cu timpul de 
5:54,7 (timpuri intermediare: flu
ture, l:î9.8; spate, 1:32.6; bras, 
1:38.3; liber, 1.24.0). Tot el a reali
zat un nou record de juniori cat. 
I-a și a II-a pe 200 m. fluture. De 
asemnea merită evidențiat Hubert 
Bock (C.C.A.) un junior de cat. II-a 
care este de pe acum unul dintre cei 

fost cu toții foarte utili și foarte 
apropiați ca valoare.

2. OASA CENTRALA A ARMA
TEI. Alcătuită pe de o parte din 
alpiniști cu o valoare bine cunos
cută și cu o activitate îndelungată 
și pe de altă parte din tineri, prin
cipalii adversari ai campionilor nu 
au arătat în întregime valoarea lor. 
Nu în întregime fiindcă deși în 
escalada proprht-zisă echipele din 
cele două trasee au realizat jjele 
mai bune performanțe, timpul total 
a fost inferior cu 11 sec. celui jrea- 

•lizat de Dinamo. Echipa C.C.A a 
făcut greșeli. Astfel, în traseul 
frontal, manevrele de corzi la pri
ma regrupare și la pregătirea rape
lului au fost defectuoase, iar în 
traseul combinat o buclă de asi
gurare prea lungă l-a făcut pe Au
rel Irimia să piardă mai mult de 
un minut în a doua lungime de 
coardă din Turnul Mic al Seciului. 
Din echipa C.C.A. cele mai bune 
rezultate le-au obținut secunzi:; 
Mircea Enache și Emilian Cjistea 
în traseul combinat și Aurel Irimia 
și Ladislau Caraesoni în traseul 
frontal. Ei au fost cei mai rapizi 
secunzi ai campionatului. Capii de 
coardă Aurel Irimia și V. Măciucă, 
fără a fi cei mai rapizi, au fost 
totuși dintre cei mai buni.

3. PROGRESUL. A treia clasată, 
echipa asociației Progresul, a ter
minat la 10 min. de Dinamo și 
C.C.A. Pregătirea ei nu a fost în 
totul suficientă. Dovadă că numai 
ieșirile săptămînale pe munte și 
cantonamentul premergător campio
natului nu pot rezolva toate proble
mele puse de antrenamentul com
petition 31, și că este nevoie de 
o activitate permanentă, cu gri
jă deosebită pentru dezvoltarea 
fizică generală a concurenților. 
Dintre componenții echipei a do
vedit o bună valoare Petre Bo- 
goiu, cap de. coardă în traseul 
frontal. El s-a arătat deosebit de 
calin și sigur. Pentru a putea ob- 

mai buni înotător; în stilul liber. In 
aceste concursuri el a realizat noi 
recorduri de juniori cat. II-a pe 
400 și 200 m.'liber. Demn de re
marcat este faptul cp Hubert Bock 
a mers în anul trecut 5:58.9 pe 400 
m. liber în timp ce anul acesta 
timpul său este de 5.13.1 (1). Alte 
timpuri mai valoroase au fost re. 
alizate de Felix Heitz (C.C.A.) și 
AI. Mitrofan (C.C.A.) care au reali
zat cele mai bune timpuri ale lor 
pe 100 m. bras (1:16.6 și — res
pectiv — 1:16.7).

Faptul pozitiv din cele de mai 
sus este buna comportare și pro
gresul real al juniorilor. In timp ce 
seniorii au cîștigat titlurile de cam
pion, cu mult sub timpurile optime 
ale probelor respective, juniorii — 
și în special cei de categoria II-a 
— au dat un asalt serios împotriva 
vechilor recorduri și s-au dovedit 
capabili să depășească unele dintre 
ele.
COPIII — SPERANȚA NATATIEI 

NOASTRE
Dacă nu s-a vorbit deloc despre 

Știința — și în special despre sec. 
ția sa de natație din București —• 
lucrul este explicabil: la seniorj, nu
mai Ecaterina Orosz (Știința-Cluj) 
a reușit să acumuleze cele 31 pun
cte cu care figurează asociația sa 
în clasamentul probelor de înot. In 
schimb, munca plină de roade a 
soților Enăceanu — antrenorii sec
ției de natație Știința-București — 
a fost pe deplin răsplătită de com
portarea frumoasă pe care au a- 
vut-o copiii acestei secții în con

al R.P.R. (i)
ține rezultate superioare, Bogoiu 
va trebui însă să insiste asupra 
pregătirii fizice și în special asu
pra rezistenții. Celălalt cap de 
coardă al Progresului, Mihai Ion, 
a fost și el bun dar de asemenea 
lipsit de rezistență și prea nervos. 
Dintre secunzi Șcrban Severin a ieșit 
în evidență în mod deosebit, printr-o 
agilitate remarcabilă reușind să 
compenseze dezavantajul taliei, iar 
Bokor Alex. prin dîTzcnie și viteză 
(a fost cel mai vîrstnic concurent).

4. AVÎNTUL. Tînără echipă a 
Avîntului a constituit una din sur
prizele plăcute ale campionatului. 
Alcătuită* în grabă, fiindcă asocia
ția s-a interesat prea puțin de pre
gătirea ei, și având numai 8 zile 
de antrenament, tinerii alpiniști de 
la Avântul au reușit să ocupe to
tuși locul IV, depășind echipe cu 
pretenții. Un mare merit în a- 
ceaslă performanță revine capului 
de coardă Traian Flucuș care s-a 
dovedit foarte rapid. A fost de
altfel singurul care l-a egalat pe 
Hurbean în prima lungime de coar
dă din Turnuleț. Nici cl nu a avut 
însă suficientă rezistență.

5. VOINȚA. Echipa Voința nu a 
reușit să obțină rezultate propor
ționale ctț pregătirea și valoarea 
componcnților. Fosta campioană a 
avut posibilități suficiente de an
trenament și înainte de cantona
mentul pentru campionate a efec
tuat un aftul în Circurile Văii 
Albe, escaladînd numeroase tra
see dificile. Se pare că alpiniștii 
Voinței au fost obosiți și au ne
glijat o serie de amănunte de prea 
gătire, care le-au adus penalizări. 
Dintre componenții echipelor s-au 
remarcat: Lorincz, I. Ionescu și 
tînărul Gh. Enache, care deși în 
vîrstă de 18 ani s-a cățărat cu 
multă indemînare. Antrenorul aso
ciației va trebui însă să fie foarte 
atent cu efortid la care supune pe 
acest tînăr talentat.

GH. EPURAN 

cursul republican de copii. In pri
mul rînd trebuie să vorbim despre 
Constantin Marinescu care, la 14 
ani, s-a dovedit a fi o mare spe
ranță a natației noastre. In ac
tualul concurs republican el a reu
șit să doboare vechile recorduri de 
copii în probele de 50 m. liber 
(29,6, sec), spate (36.8 sec), 
și fluture (34.6 sec.). Succe
sele înregistrate în toate aceste trei 
stiluri dovedesc că antrenorii săi 
se ocupă de perfecționarea sa mul
tilaterală, neurmărind de pe acum 
o specializare. Credem dă acest 
gen de antrenament este cel mai 
indicat pentru copii (și chiar pen
tru înotătorii mai vîrstnici). El 
asigură tînărului înotător cunoș
tințe temeinice în toate stilurile de 
înot și indiferent de dezvoltarea sa 
fiziologică ulterioară el va avea 
cunoștințele tehnice necesare prac
ticării celui mai indicat stil față 
de conformația sa.

Alte elemente de valoare ale sec
ției Știința-București sînt Marga
reta Wittgenstein (nou record pe 
50 m. fluture fetițe), Claus Kovacl 
(nou record de juniori cat. II pe 
200 m. spate), Veronica Dodan, I. 
Rote, H. Justl, Astrid Gobel^i alți 
copii și juniori de cat. II-a. O altă 
tînără speranță este Maria Both 
(Progresul Tg. Mureș) care a a- 
vut în proba de 100 m. spate se
nioare o. comportare excepțională. 
Ea are 13 ani și merge sub 1:30.0 
pe 100 m. spate 1 Copij din 
secțiile Progresul (Florica Ur- 
meș, Eva Sandor, Agata Schmitz, 
Ingrid Wagner, Maria loniță, Elena 
Ghinea etc.), Constructorul (Maria 
Kassovics, nou record pe 50 m. li
ber fetițe etc.), Locomotiva (S. E- 
pure), Flacăra Mediaș (Raicea, 
Jurcă, Siierner, Sandulache etc.), 
Flamura roșie Sibiu (Roman, Kre
mer, Wittemberger) și Lugoj (Rot- 
sching, L. Tama) au avut de ase
menea o comportare promițătoare. 
Asociațiile respective, ca și antre
norii • acestor secții, trebuie să de
pună și mai departe eforturi susți
nute pentru pregătirea copiilor din 
secții și angrenarea de noi copii în 
practicarea natației.

★
Socotim că acestea sînt cele mai 

concludente succese realizate în ac
tuala ediție a campionatelor repu
blicane de natație. Cît despre lip
suri, ele n-au lipsit și vor forma 
obiectul unor comentarii viitoare.

V. ARNAUTU
G. NICOLAESCU

Semifinalele Cupei R. P. R. 
la rugbi

Activitatea oficială la rugbi se 
va relua astăzi după amiază prin 
disputarea primei semifinale a 
Cupei R.P.R. Pe terenul C.C.A. din 
bulev. Ilie Pinitilie, C.C.A. și Pro
gresul București se vor întîlni 
la orele 17,30 sub conducerea ar
bitrului C. Munteanu pentru a fur
niza pe unul dintre final'ști.

Joi după amiază, dar la orele 17 
și pe terenul Dinamo, echipa Di
namo IX va întîlni formația Di
namo, în cea de a doua semifinală.

DISTINȘI CU INSIGNA „MERITE SPORTIVE”
Botoșani. — La sediul comitem- ■ 

lui C.F.S. al regiunii Suceava a 
avut loc festivitatea pentru înmî- 
narea insignei „Merite Sportive”, 
unor activiști care s-au evidențiat 
în munca pentru dezvoltarea cultu
rii fizice și sportului. Printre cei 
distinși cu această insignă se află

Echipa Dinamo campioana R.P.R. pe anul 1954 (Gh. Roș:ulej, 
antrenor. T. Hurbean,. AL ILtariu._ Y^ .R^pesctij G/^ Pall, ft Enoiui.

Programul campionatului 
categoriei B la scrimă

După o perioadă foarte lungă de 
întrerupere a activității competițio- j- 
nale, la 10 septembrie se reia desfă- I 
șurarea campionatului republican de 
scrimă pe echipe categoria B, prin § 
disputarea la această dată a primei 
etape din retur. Formula de desfă- <1 
șurare a returului a rămas aceeași 
ca în prima parte a campionatului. 
Echipele participante în campiona- £ 
tul categoriei B își vor disputa . 
întiietatea la floretă băieți, floretă ! 
femei și sabie, după programul sta- ; 
bilit de comisia centrală, care este 
următorul: 19 septembrie: SATU ■ 
MARE: Metalul—Progresul I.M.F. I| 
Tg. Mureș, CĂREI: Progresul-— ; 
Progresul Oradea; PLOEȘTI: Fia- / 
căra—FI. roșie Timișoara și BUCU- î. 
REȘTI: Progresul B.R.P.R.-F1. roșie 
Sibiu. 26 septembrie: SATU MARE: 
Mejalul—Progresul Cărei, TG. MU
REȘ: Progresul I.M.F.—FI. roșie 
Timișoara, SIBIU: FI. roșie—Pro
gresul Oradea, BUCUREȘTI: Pro. 
greșul B.R.P.R.—Flacăra Ploești. 3 '■ 
octombrie: ORADEA: Progresul — 
Metalul Satu Mare, TG. MUREȘ: , 
Progresul I.M.F.—Flacăra Ploești, ■ 
CĂREI: Progresul—FI. roșie Sibiu, 
BUCUREȘTI: Progresul B.R.P.R.— 
FI. roșie Timișoara.

10 octombrie: TIMIȘOARA: FI. 
roșie—Metalul Satu Mare, SIBIU: ‘ 
FI. roșie—Progresul I.M.F. Tg. 
Mureș, PLOEȘTI: Flacăra—Progre- i 
sul Cărei, ORADEA: Progresul— 
Progresul B.R.P.R.

17 octombrie: SATU MARE: Me-; 
talul— Flacăra Ploești. TG. MU- i. 
REȘ: Progresul I.M.F.—Progresul 
Oradea, SIBIU: FI. roșie—FI. ro-r 
șie Timișoara, BUCUREȘTI: Pro-1 
greșul B.R.P.R.—Progresul Cărei.

24 octombrie: SIBIU: FI. roșie— L 
Metalul Satu Mare, PLOEȘTI: Fia- , 
căra—Progresul Oradea, TIMI- , 
ȘOARA: FI. roșie—Progresul Ca- I 
rei, BUCUREȘTI : Progresul
B.R.P.R.—Progresul I.M.F. Tg. Mu
reș.

31 octombrie: CĂREI: Progresul 
—Progresul I.M.F. Tg. Mureș, 
ORADEA: Progresul—FI. roșie Ti
mișoara, PLOEȘTI: Flacăra—FI. j 
roșie Sibiu, SATU MARE: Metalul
—Progresul B.R.P.R.

La sfîrșitul turului, în proba de 
floretă băieți, pe primul loc s-a cla
sat Metalul Satu Mare, la floretă 
femei — FI. roșie Timișoara, iar ia
sabie tot Metalul Satu Mare. După 
cum se știe, la sfîrșitul întregului
campionat, echipa clasată pe primul 
loc în clasamentul general alcătuit 
în baza locurilor ocupate în clasa
mentul fiecărei probe în parte, va 
promova în categoria A a campio
natului republican pe echipe. Înain
tea începerii întrecerilor programate 
în retur, situația în clasamentul 
general este următoarea: 1. Meta
lul Satu Marc — 29 puncte; 2. FI. 
roșie Timișoara — 27 pt.; 3. Pro
gresul I.M.F. Tg. Mureș — 25 pt.; 
4. FI. roșie Sibiu — 19 pt.; 5. 
Flacăra Ploești — 17 pt.; 6. Pro
gresul Oradea — 16 pt.; 7. Pro
gresul Cărei — 14 pt.; 8. Progresul 
B.R.P.R. — 9 pt.

și activiștii din raionul Botoșani; 
tov.: Ștefan Biter, președintele co
mitetului C.F.S., Carol Segal, se
cretarul comisiei de fotbal și Ma
ria llasnaș, președinta comisiei de 
pregătire și examinare G.M.A.

BENO ZUMER 
corespondent



După turneul de rugbi al echipei Swansea
IntîLninie sportivilor noștri cu 

cei din străinătate prilejuiesc nu 
numai manifestații prietenești, nu 
numai spectacole de calitate, ei și, 
așa cunr este și firesc, prețioase 
schimburi de experiență. Recentul 
turneu al echipei de rugbi Swan
sea, din Țara Galilor, vestită prin 
valoarea ei ca și prin vechimea a- 
cestui club, a constituit primul 
contact al rugbiștilor noștri cu cei 
de dincolo de Canalul Mînecei. 
Pentru cei care cunosc istoria spor
tului cu balonul oval din țara noa
stră, importanța acestei întîlniri 
apare limpede, deoarece în trecut 
formațiile noastre de rugbi cedau 
la scoruri uriașe în fața echipelor 
franceze, considerate inferioare ce
lor din Anglia. Și dacă inferiorita
tea de atunci a rugbiștilor romîni 
era pusă în seama tradiției rugbiu- 
lui francez, sau în aceea a variate
lor teme tactice aplicate de fran
cezi pe marginea regulamentului 
de joc sau, însfîrșit, pe vigoarea 
jucătorilor din Franța, — toate 
aceste argumente deveneau și mai 
numeroase și mai serioase atunci 
cînd era vorba de formațiile en
gleze de rugbi, deoarece Anglia 
este patria acestui sport. Nici o 
echipă de rugbi din Romîn-ia nu 
s-a încumetat pînă acum să joace 
cu vreo formație engleză.

După 1944, rugbiștii noștri au 
avut ocazii din ce în ce mai nu
meroase de a susține meciuri in
ternaționale și acum de curînd, ei 
au întins pentru prima oară mîna 
pe teren jucătorilor englezi. Bilan
țul turneului echipei Swansea este 
cunoscut: oaspeții au cedat în fața 
Locomotivei la un scor sever și 
au cîștigat meciul cu Constructo- 

' rul. Desigur, pentru rugbiul nostru 
victoria echipei feroviare și mai 
ales maniera în care ea a fost ob
ținută înseamnă un răsunător suc
ces, o afirmare serioasă a calității 
rugbiului practicat în țara noastră. 
Dacă francezii de la Perpignan și 
P.U.C. au ignorat pînă la jocurile 
de anul trecut echipele din Romî
nia și dacă jucătorii de la Swan
sea au aflat doar cu ctteva luni 
în urmă că la noi se joacă rugbi, 
astăzi nimeni dintre cei care se 
interesează de acest sport nu mai 
poate trece cu vederea calitatea 
rugbiului romînesc. lată de ce, as
tăzi, mai mult ca oricînd, cînd rug
biștii noștri au făcut să ajungă 
pînă departe faima echipelor noa
stre, trebuie să fim preocupați în 
mod special de dezvoltarea și de 
aci înainte a acestui sport. Da 
aceea credem că turneul echipei 
Swansea trebuie să prilejuiască 

Fază din intilnirca Construcio -ui — Swansea.

o nouă etapă pe drumul progresu
lui neîncetat al acestui sport în 
țara noastră.

Despre calitățile jucătorilor noș
tri ca și despre valoarea echipe- , 
lor am scris în numeroase rînduri, 
iar cei care ne-au vizitat au avut 
cuvinte de laudă. Este un fapt cu
noscut astăzi că viteza rugbiștilor 
noștri, forța și rezistența lor, pre
cizia atacurilor pornite de linia de 
3/4, ca și apărarea — sînt princi
palele arme de luptă ale formațiilor 
romînești de rugbi. Desigur că suc
cesele de pînă acum se datoresc 
acestor calități dublate de o comba
tivitate deosebită, de o puternică 
voință de luptă a jucătorilor noș
tri. Cu toate acestea nu putem fi 
încă mulțumiți de bagajul cunoș
tințelor de ordin tehnic al ruglFș- 
tilor fruntași și mai ales nu putem ’ 
rămîne la aceleași elemente tactice 
oricît de bune ar fi ele. Jucătorii 
echipelor noastre de rugbi au po
sibilități mari de a-și însuși ele
mentele cele mai avansate ale a- 
cestui joc, iar antrenorii noștri not 
Bă creeze noi scheme tactice, noi 
procedee care să pună în maximum 
de valoare calitățile specifice rug
biului nostru.

In urma jocurilor internaționale 
cu . echipa Swansea, ca și în urma 
jocurilor internaționale de anul tre
cut s-a văzut clar că forța de con-

cretizare a ecu-^eior noastre frun
tașe Locomotiva și Constructorul 
este mult diferită, atunci cînd esta 
vorba de adversari străini, deși 
jocurile dintre Locomotiva și Con
structorul au rezultate strînse. A- 
ceasta se datorește faptului că 
aripile de la Locomotiva sînt mai 
bune realizatoare, reușind să mar
cheze chiar din situații mai puțin 
favorabile, datorită calităților lor 
personale. Echipa Constructorul este 
l'pistă de realizatori de acest fel 
și de aceea aci se observă mai mult 
lipsurile de ordin tactic și tehnic 
ale unor jucători. Dacă Locomo
tiva a reușit, cel puțin în prima re
priză, să răspundă prin gră nezi 
deschise foarte prompte și. bine 
executate : formației engleze, Cons
tructorul s-a lăsat depășită de îna
intarea adversarilor lor. De ase
meni, feroviarii, cu toate greșelile 
săvîrșite în margine (ne referim la 
așezarea lor, la atacurile pornite de 
înaintași, la spargerile din mar
gine) au știut să câștige numeroa
se baloane și să le trimită liniilor 
dinapoi. Jucătorii de la Construc
torul nu au știut cum să răspundă 
adversarilor lor în margine, au lă
sat goluri prin care rugbiștii en
glezi au reușit să se strecoare, și 
în plus au comis greșeli ca aceea 
a deschiderilor neprecise, din 
sbor de la margine. Jucătorii li
niilor de 3/4 ai echipelor noastre 
practică un rugbi foarte simplu 
față de posibilitățile lor și față 
de varietatea situațiilor de pe te
ren. Astfel, în vreme ce Jamrnes, 
jumătatea la deschidere a ech'pei 
Swansea conducea întreg jocul for
mației din care făcea parte, R. 
Chiriac ca și Gabrielesou, jucători 
în aceleași posturi și care au par
ticipat la meciurile cu Swansea, 
au practicat un joc șablonizat, 
foarte simplist și nu s-au prezentat 
ca niște conducători ai atacului, 
ci doar ca niște Simpli transmi- 
țători ai balonului. Rene Chiriac 
a dovedit prin intrarea sa excep
țională care a dus la înscrierea 
unei minunate încercări în întîlni- 
rea cu Swansea, că are posibilități 
de a varia jocul și că atunci cînd 
este atent și prompt în a specula 
greșelile adversarului o poate face 
cu succes. In general, jucătorii de 
pe linia de 34 din ambele echipe 
bucurcștene s-au lăsat ușor înșe
lați de fentele și schimbările de 
picior ale adversarilor direcți. Sin
gurul care a atacat corect ,și a 
placat sec a fost I. Dobre. In de
rularea liniei de 3/4, atunci cînd 
adversarii atacau, o contribuție au 
avut și jucătorii din linia a IIT-a 

a echipelor Locomotiva și Con
structorul care nu au ieșit la timp 
din grămadă pentru a împiedica 
combinațiile dintre jumătatea la 
grămadă și la deschidere și linia 
a Ill-a a formației engleze. De a- 
semenea, atunci cînd rugbiștii de la 
Swansea străpungeau linia noastră 
de 3/4 arareori îr.lîlneau în spatele 
acesteia pe înaintașii din linia a 
IlI-a a bucureștenilor. Un cuvînt 
special trebuie spus și despre felul 
în care grămada și, în ultimă in
stanță lin’a a IlI-a, ar trebui să 
taloneze baloanele, ușurînd misiu
nea jumătății la grămadă și pre
venind eventualele atacuri ale ad
versarului prin ținerea mingilor 
în grămadă. însfîrșit, doar ca o ob
servație generală, care poate da 
naștere la discuții mai ample, tre
buie arătat că /bagajul de cunoștin
țe de ordin tactic al înaintașilor 
care participa la grămezile coman
date și uneori chiar și Ia cele des
chise este încă restrîns.

Analizîn-d comportarea echipelor 
Locomotiva și Constructorul în ul
timele jocuri internaționale și in 
lumina acestor/observații ca și a 
altora ivite desigur în timpul celor 
două meciuri,’ tehnicienii noștri vor 
putea trage concluzii importante 
pentru dezvoltarea și mai departe 
a rugbiului nesf-ru.

EM. VALERI U

Lotul echipei de fotbal F. C. Austria cuprinde o serie de jucători de valoare, printre care cu
noscuta. internaționali Ocw:rk, Stotz, Schleger, Kowanz, Kominek, Puber. In fotografie, Schleger (al 
doilea), Huber (al treilea), Ocwirk (al optulea), Kowanz (al zecelea) și Stotz (al unsprezecelea) sînt In 
rlndul de sus, iar Kominek (al doilea) tn rtndul de jos.

F. C. Austria va juca In București la 8 septembrie pe stadionul 23 August.

DUPĂ ETAPA A III a A RETURULUI CATEGORIEI B LA FOTBAL..
Dg ce unele ech.pe se comportă 

diferit de la etapă la alta?
Două dintre echipele din catego

ria B care în etapa trecută se 
comportaseră foarte slab, pierzînd 
pe teren propriu. Metalul Bucu
rești și Progresul Sibiu, au reușit 
duminică un joc mult îmbunătățit 
care de altfel le-a permis să obți
nă victorii la scor. Explicația a- 
cestei diferențe de valoare de la 
duminică la duminică se găsește 
în cea mai mare parte în telul 
cum au fost alcătuite formațiile e- 
chipelor îp jocurile din ultimele do 
uă duminici. De unde duminica 
trecută, antrenorii acestor eciiipe, 
respectiv C. Novac (Metalul Bucu
rești) și Ghirling (Progresul Si
biu), au alcătuit formațiile din ele
mentele „consacrate" . ale lotului 
fără să țină în suficientă măsură 
seama de gradul lor de pregătire, 
în ultimul joc au trimis în teren 
echipe alcătuite din cei mai în 
formă jucători, indiferent dacă e- 
rau sau nu elemente „de bază'* 
ale lotului. In felul acesta, Meta
lul București a prezentat dumini
că în meciul cu Metalul uz. tr. 
Orașul Stalin o echipă din care fă
ceau parte nu mai puțin de 4 ju
cători tineri (Dumitrașcu, Radules
cu, Floroiu și Asan), ridicați din 
cadrul colectivului Metalul „23 Au- 
gust“. Comportarea acestora a lost 
deosebit de bună, prezența lor în 
echipă asigurînd un plus de dîr- 
zenie și combativitate în lupta de 
pe teren. Același lucru s-a realizat
— în mai mică măsură — la Pro
gresul Sibiu unde, Smărăndescu II
— un jucător care nu prea a fost 
folosit pînă acum —- a fost unuF 
dintre cei mai buni de pe teien, 
iar Belașcu, introdus în locul unu
ia dintre mijlocașii „titulari" acci
dentați, a dat un randament deo
sebit.

Desigur că și la acești jucători 
tineri, precum și la ceilalți com- 
ponenți ai acestor echipe, mai sînt < 
prezente încă o serie de lipsuri 
care frînează comportarea normală 
a formațiilor. Insă hotărîrea de a 
forma echipa din cei mai în formă 
jucători la, ultimele antrenamente 
și jocuri precum și promovarea 
cu curaj a elementelor tinere 
este cît se poate de bine ve
nită, fiind singurul mijloc de a 
îndepărta fluctuația de formă a e- 
chinelor de la etapă la etapă.

R. ILIESCU

JOCURI AMICALE DE FOTBAL
® Fotbaliști um su.ccționata Ca

pitalei și cei dim selecționata tine
retului își continuă mîine pregăti
rile. Ei vor susține meciuri amicale. 
Prima echipă va juca la Cluj cu 
formația locală Știința, iar a doua 
la București cu o echipă alcătuită 
din juniori.

• CL.VJ (prin telefon de la sub- 
redacție.) — Sîmbătă, selecționata 
de juniori a R.P.R. a susținut un 
joc amical cu Locomotiva-din loca
litate. Au asistat 3000 de spectatori 
Locomotiva a cîștigat cu 3—1 (1-0) 
prin punctele înscrise de Arieșan 
(min. 44), Crăcan (min. 63) și Co- 
jocaru (min. 81) în proprie poartă. 
Pentru juniori a marcat Ene îrr 
min. 79. Juniorii au prezentat for
mația: Uțu-Nedelcu, Stanca, Cojo- 
caru-Bodo, Maior-Copil, Ghibea,

Un duel
al apărărilor...
In jocul de duminică, echipa Di

namo 6 a dovedit că atunci cind 
știe să lupte, poate realiza rezul
tate satisfăcătoare. Infruntînd A- 
vîntul Reghin, una din formațiile 
cele mai 'bune din seria respecti
vă, Dinamo 6 a jucat destul de 
bine și cu o linie de atac mai or
ganizată, mai calmă și care să e- 
vite combinațiile fără rost, ar fi 
putut înregistra chiar o victorie. 
Este dealtfel deficiența pe care au 
prezentat-o și oaspeții. De aceea, 
jocul de duminică s-a rezumat la 
un duel al apărărilor. Și la Dina
mo 6, ca și la Avîntul Reghin sto
perii (Pinoșanu, respectiv Bartha) 
au constituit elementele directoare 
în organizarea apărării, destră- 
mind majoritatea acțiunilor pe care 
înaintările respective le inițiau >n 
imediata apropiere a porții. Exce
lenta lor comportare este reflectată 
și de faptul că ei au desființat 
pur și simplu pe centrii acacanți 
(Balint I. respectiv Firică). Și la 
Dinamo 6 ca și la Avîntul Reghin, 
fundașii au marcat cu multă sigu
ranță atacanții adverși, care puși 
în derută au trimis mingile deja 
unul la celălalt, încercînd — fără 
succes — vreo „breșă" în drumul 
spre poartă. Ocaziile de gol care 
au existat totuși, de o parte și de 
alta, n-au fost consecința unor ac
țiuni Ia care să contribuie întrea
ga linie de atac, ci ele s-au rea
lizat prin contribuția individuală a 
unor jucători.

Dacă pentru Dinamo 6 rezulta
tul ar putea fi un indiciu că echi
pa — în ceea ce privește apăra
rea — merge, în privința înaintă
rii problema rămîne deschisă. 
Pentru jocul de duminică cu Lo
comotiva Cluj se impune găsirea 
unei alte formule de atac, eventual 
cu Stănilă folosit tot timpul. Și 
Avîntul Reghin are de rezolvat a- 
ceeași problemă: înaintarea. Numai 
cu doi jucători care „merg" (Elcs 
și Fi.llo) va fi greu de trecut pes
te Minerul Lupeni, o echipă care 
vine „tare** și care e capabilă de 
multe surprize.

TIBERIU STAMA

Gram, Georgescu (Ene), Virgil.
R. FISCH

® Pitești 29 (prin telefon). — Pe 
stadionul Vasile Roaită în fața a 
2.000 spectatori s-a desfășurat azi 
meciul de fotbal dintre echipele 
Flacăra Pitești și Selecționata Di
namo, încheiat cu un just rezultat 
de egalitate (0—0). Selecționata Di
namo a prezentat următoarea for
mație: Stamate (Constantinescu) — 
Fruth, Filip, Szbko (Cioboată) — 
Toma (Cicerone), Florescu —■ Bar
tha, Sirbii, Scorțan (Teodorescu), 
Florea, Mihai.

GR. VARABIESCU 
corespondent

® Cimpia Turzii (prin telefon).— 
In localitate s-a desfășurat dumini
că meciul amical de fotbal între 
echiuele Stiinta Clui și Metalul

Avantajul terenului...
De meciul FI. roșie Burdujeni — 

Locomotiva Constanța î"’ lega1- 
multe speranțe... Dinamo Bacă’. 
Intr-adevăr, în tur, echipa din Bur
dujeni terminase la egalitate cu 
Locomotiva la Constanța, perfor
manță foarte valoroasă, dacă ți
nem seama că fusese realizată îs» 
fața fruntașei clasamentuiui. Deci, 
acum, jucînd acasă, Flamura roșie 
Burdujeni se prezenta cu șanse se
rioase în lupta pentru victorie... 
înaintașii din Constanța au dă-î- 
mat însă cu șuturile lor toate cal
culele și speranțele, obținîno o vic
torie clară cu 3-1. Ei s-au înde
părtat iarăși cu două puncte de Di- 
namo Bacău, dominînd seria IlI-a, 
Meciul nul de la Iași dintre lo
comotiva ți Știința i-a făcut pe 
feroviari sa rămînă la patru puncte 
distanța de fruntașa clasamentului 
și deocamdată să nu mai fie an
gajați în lupta pentru primul ioc.

O singură echipă (Locomotiva 
Constanța) a reușit de-altfel să 
obțină victoria în deplasare. In 
rest, toate echipele gazdă au în
vins, cu excepția Metalului Brăila 
care a împărțit punctele cu Pro
gresul Focșani.

Foarte valoroasă este victoria re
purtată de Dinamo Bîriad asupra 
dinamoviștiicr din Galați. Datorită 
acestui succes, echipa din B’rlad 
a „săltat" trei locuri în clasament 
(de la 10 la 7), în vreme ce Di
namo Galați a coborît două „trep
te" (de la 8 Ia 10).

Cu toate că deține tot ultimul 
loc, Progresul Focșani manifestă 
o bună formă. Această echipă a 
susținut în retur toate cele trei 
meciuri în deplasare reușind două 
jocuri nule (dintre care unul cu 
Locomotiva Comit an ța). Duminică, 
focșănenii j-oacă pe teren propriu 
cu Locomotiva Iași, partida anun- 
țîndu-se foarte echilibrată. Trebuie 
să arătăm că pînă acum echipa 
din Focșani nu a izbutit să învin
gă nici una din echipele seriei.

Etapa viitoare programează cîte- 
va întîlniri foarte ’nteresante, de
cisive pentru clasament. E vorba 
de meciurile Dinamo Galați — Di
namo Bacău și Flamura roș: Bu- 
huși — Diname Bîriad.

G. M1HALACHE

Cimpia Turzii. Victoria a reveni’ 
oaspeților cu 3—2 (2-1) prin punc
tele marcate de Rujici (min. 15) 
oroiprie poartă și Avram (min. 19 
și 75). Pentru gazde au marcat Mu- 
reșan (min. 17) • și Capii II (în 
min. 80). Disputa de un nivel teh
nic destul de scăzut, a fost urmă
rită de 2000 de spectatori.

PETRE ȚONEA 
corespondent

• Focșani (prin telefon). — Ju
cînd amical cu echipa Voința din 
localitate, Dinamo Bacău a obținut 
victoria cu 5—3 (2-1). Au marcat: 
Radu Tudor (2), David, Weber. Cre- 
țea pentru Dinamo și Alexandru 
(2) și Neagu pentru Voința.

A. AXENTE 
corespondent



Două echipe, două comportări diferite
' Constatarea de mai sus am fă

cut-o la primele jocuri de. handbal, 
disputate în Capitală în cadrul re
turului campionatului categoriei A. 
Este vorba de două echipe care au 
aproape aceeași situație în clasa
ment și care în viitoarele etape vor 
lupta pentru evitarea retrogradării: 
Știința I.C.F. București și Flamura 
roșie Cisnădie.

Ne vom ocupa în primul rînd de 
echipa din Cisnădie. Aci se pare 
că lucrurile s.au schimbat mult in 
ultima vreme. Noul antrenor W. 
Schoger, sprijinit și de conducerea 
colecti uluj sportiv, a promovat cu 
curaj elemente tinere în echipă și 
în general a dat echipei o justă 
orientare de joc. Formația textiliști- 
lor de la Cisnădie a constituit du
minică surpriza cuplajului prin cu
rajul cu care a atacat, prin buna 
pregătire fizică pe care a arătat-o 
și mai ales prin tehnica indivi
duală ridicată pe care au dovedit-o 
cea mai mare parte a jucătorilor 
acestei formații.

Deși condusă cu 2—0 chiar din 
primele minute de joc, echipa din 
Cisnădie nu a descurajat și în 
puțină vreme a egalat situația 
(3—3) De aci înainte cu toate e- 
forturile depuse de dinamoviștii 
bucureșteni ei nu au putut termina 
învingători acest meci datorită fe
lului excelent în care tinerii com
ponent ai echipei Flamura roșie au 
știut să facă față diferitelor si
tuații de joc.

Este cazul să spunem că dacă 
majoritatea golurilor marcate de ei 
au fost imparabile, o bună parte a 
punctelor înscrise de echipa dina- 
movistă puteau fi evitate de por
tarul Qhimpel, care spre sfîrșitul 
jocului a și fost înlocuit. Formația 
de la Cisnădie are doi buni ju
cători: Marcu și Kapp. Ambii au 
o ridicată tehnică individuală și

SPORT LA ZI
• MOTOC1CLISM. — Pregătirile 

în vederea finalei campionatului de 
regularitate, rezistență și turism — 
circuitul motociclist al R.P.R. — 
continuă să se desfășoare cu inten
sitate. Astăzi după-amiază la ora 
20, la sediul comisiei orășenești vor 
trebui să fie prezenți toți arbitrii 
de auto-moto în vederea delegărilor 
pentru finala acestui campionat.

■ BASCHET. — Sîmbătă seara 
s-au încheiat la Tg. Mureș între
cerile organizate pentru „Cupa Re

A apărut revista „Stadion” Nr. 8
Avînd următorul cuprins :

23 August 1944—23 August 1954 
(fond).

A reînceput campionatul de fot
bal (reportaj fotografic).

O zi din întrecerea celor de la 
sate (reportaj și fotografii pe mar
ginea Spartachiadei satelor).

Mărturie...
„Rumanerna kom, sags och se- 

grade!" (reportaj în legătură cu 
succesele sportivilor romîni în 
străinătate).

Lucruri cu care ne-am obișnuit...
Pietrele Doamnei (Note scrise 

de alpinistul Emilian Cristea în 
timpul premierii alpine din Pie
trele Doamnei).

Cu bicicleta prin Bucegi! (Re
portaj și fotografii în legătură cu 
îndrăsneața expediție a trei tineri 
cicliștii).

Regate pe Siut-ghiol.
Imagini dela Jocurile Mondiale 

Universitare de Vară.
Succese...
La Roma în zilele campionatului 

mondial de gimnastică (Note de 

ceea ce este mai important, trag 
foarte puternic și precis la poartă.

In plus, echipa a pregătit șl o 
serie de scheme tactice, dintre care 
una le-a și adus trei goluri. Este 
vorba despre justa folosire a înăl
țimii și preciziei jucătorului Kapp 
la loviturile de 17 m., fapt care a 
surprins apărarea dinamovistă de 
trei ori.

Concluzia nu poate fi decît una 
singură. Mergînd pe acest drum 
sănătos, echipa din Cisnădie nu va 
mai ajunge niciodată în situația de 
acum cînd trebuie să lupte pentru 
evitarea retrogradării. Dimpotrivă, 
echipa va putea deveni în curînd 
o formație fruntașă a handbalului 
nostru.

Din păcate, primele însemnări pe 
marginea reînceperii campionatului 
categoriei A la handbal le în- 

l cheicm cu o tristă constatare. A- 
nume aceea că în contrast cu felul 
excelent în care s-a prezentat Fla
mura roșie Cisnădie, echipa Știința
I.C.F.  a jucat primul meci extrem 
de slab. Și cînd spunem acest lucru 
nu exagerăm cu nimic. Studenții 
bucureșteni, studenți ai Institutului 
de Cultură Fizică, ar fi putut prin 
mijloacele ce le au la îndemînă să 
se ridice cît de cît la nivelul adver
sarului lor, chiar dacă acesta este 
un fruntaș al clasamentului. Ști
ința I.C.F. nu a contat pe teren 
în fața echipe, C.C.A.

Noi credem că în această situa
ție vina cea mai mare nu o are 
atît antrenorul I. Căliman, cît mai 
ales jucătorii acestei echipe care 
sînt îngîmfați, privesc jocurile cu o 
condamnabilă ușurință, pentru ca 
apoi să se descurajeze repede. Este 
cazul ca față de felul în care a- 
ceastă echipă s-a prezentat pe te
ren, conducerea colectivului să ana
lizeze temeinic cauzele care deter
mină slaba comportare a handba- 
liștilor de la I.C.F.

giunii Autonome Maghiare”. Cla
samentele echipelor participante 
sînt următoarele: masculin: 1.
Dinamo Tg. Mureș ; 2. Constructo
rul Sibiu ; 3. Voința Oradea ; 4. 
Voința Satu Mare ; 5. Locomotiva 
Tg. «Mureș ; 6. Știința Cluj; fe
minin : I. Flamura roșie Tg. Mu
reș ; 2. Progresul Satu Mare; 3. 
Voința Tg. Mureș.

întîlnirile s-au desfășurat sistem 
turneu, pe terenul Voința.

călătorie prin Italia ale unui zia
rist sportiv romîn).

Motocicliștii și întrecerile lor.
„Plimbare? Nu! Sport!"
In jurul balonului rotund... (Co

mentarii în legătură cu principalele 
preocupări din activitatea fotbalu
lui nostru).

De pe marginea lacului Herăs
trău.

Pentru o „palmă" de... teren I 
(Din problemele rugb'știlor).

Portarii... (schiță literară).
Două pagini cu varietăți (L. Bo- 

bet a cîștigat turul ciclist al Fran
ței, O adevărată carte de vizită, 
Sărituri comice. De trei oiri record
man mondial, Tirul cu arma de 
sport, Răsar noi talente, Mircea 
Anastasescu al treilea la campio
natele mondiale de caiac, Dirt- 
track).

O pagină de cuvinte încrucișate 
(„23 August* și „Turism")

Sport la Palatul Pionerului
28 pagini- — copertele în culori

însemnări dișpă intuirea dintre echipa orașului București 
și echipa boxerilor finlandezi

15.000 ‘ de spectatori au venit 
joi seara în tribunele stadionului 
Ciulești pentru a asista la între
cerea pugilistică dintre echipa o- 
rașuliK București și 'echipa boxe
rilor finlandezi. Interesul stîrnit 
de această reuniune internațională 
s-a datorat pe deoparte boxerilor 
finlandezi, care ne vizitau pentru 
prima oară țara, iar pe de altă 
parte, evoluției unora dintre cei 
mai buni boxeri ai noștri, care nu 
mai apăruseră în ring de la fina
lele campionatelor republicane. Aș
teptările spectatorilor nu au fost 
insă confirmate decît într-o oare
care măsură. Intr-adevăr, dacă me
ciurile au fost disputate cu multă 
înverșunare și cei 15.000 de spec
tatori au avut satisfacția să asiste 
la o nouă și categorică victorie a 
boxerilor noștri, nu este mai puțin 
adevărat că nivelul tehnic al în- 
îtlnirii nu a satisfăcut, iar pregă
tirea de ansamblu a echipei ora
șului București a vădit serioase 
lacune. Este drept însă că în pri
vința lipsurilor există o seamă de 
„circumstanțe atenuante". Astfel, 
boxerii noștri nu au putut face 
d-dcît un antrenament sumar înain
tea acestei întîlniri, ceea ce ex
plică în bună parte lipsa aproape 
generală de pregătire fizică. Dar 
„circumstanțele atenuante" nu tre
buie să însemne o absolvire totală 
a greșelilor. Dimpotrivă, ele tre
buie să ne ducă la concluzia că 
pregătirea boxerilor noștri să se 
facă din timp și în cele ma.i bune 
condițiimi.

Boxerii noștri au terminat învin
gători de nouă ori și au pierdut 
odată în întîlnirea cu pugiliștii 
finlandezi. Singura înfrângere a 
echipei noastre a fost cea a lui 
Ion Zlătaru. Poate că acest rezul

Campionatul republican 
de polo

Campionatul republican de polo 
pe apă este în plină desfășurare. 
Duminică 29 august la Cluj echi
pele locale Știința și Metalul au ju
cat un meci restanță (etapa treia a 
returului) meci cîștigat la mare 
luptă de studenți cu scorul de 3—2 
(3—1). După cum ni s-a transmis 
de la subredacția noastră din Cluj, 
ambele echipe au dominat cîte o re
priză, repriza întîia Știința, cînd a 
și condus cu 3—1, iar în cea de a 
doua Metalul, care n-a mai reușit 
însă să remonteze suficient pentru a 
egala. Un rezultat de egalitate ar fi 
oglindit, după părerea coresponden
tului nostru, mai just situațiile de 
gol ale celor două echipa în cursul 
acestui joc.

Marți și joi în Capitală și la Ti
mișoara se vor juca meciurile eta
pei a cincea a returului. Jocul de 
marți se anunță a fi extrem de dis
putat deoarece pune față în față 
două dintre cele mai valoroase echi
pe ale actualului campionat ■ Pro
gresul Tg. Mureș și Tînărul dina- 
movist.

Joi 2 septembrie la București, 
Progresul primește «e-plica forma
ției orădene Constructorul într-uni 
joc deschis oricărui rezultat, iar la 
Timișoara Flamura roșie are o mi
siune relativ ușoară în fața neexpe
rimentatei formații Progresul Cluj. 

tat nu ar fi ' necesitat comentarii 
speciale, dacă comportarea lui 
Zlătaru ar fi fost obișnuită. Re
prezentantul nostru a vădit însă 
grave lipsuri de ordin tehnic și 
tactic. El a intrat nervos în ring, 
a atacat greșit de la început. în 
loc să-și studieze adversarul, care 
boxa cu garda inversă, a uzat de 
mu'te ori de box nereglementar 
(lovhuri cu mănușa deschisă, box 
periculos cu capul) și a dovedit o 
slabă pregătire tehnică. Ion Zlă
taru este un boxer cu o experiență 
destul de îndelungată. Muilți din
tre amatorii de box nutresc o deo
sebită simpatie pentru stilul _ bă
tăios, de o vitalitate debordantă, ai 
acestui boxer. Din păcate însă, 
vitalitatea nu-i îndestulătoare în 
box, dacă ea nu este îmbinată cu 
o bună pregătire tehnică și cu o 
justă orientare tactică in ring. Din 
înfrîngerea sa de joi seara, Zlă
taru are multe de învățat. Depin
de numai de el ca talentul pe 
care-1 posedă din plin să fie cu 
adevărat valorificat...

Lipsuri mai au încă și alți bo
xeri din echipa orașului București. 
Toma Ilie este mult prea încet 
pentru categoria sa, Otto Bostiog 
are o apărare ușor penetrabilă, 
Ghețu Velicu. deși a făcut unele 
progrese, are un stil destul de 
rudimentar, iar Francisc Ambruș 
este lipsit de eficacitate. Toate a- 
ceste lipsuri trebuie să fie atent 
analizate atît de antrenorii boxeri- 

-lor respectivi, cît și de colectivul 
de antrenori al lotului reprezen
tativ.

Dar, după cum am subliniat și 
în cronica acestei întîlniri, unii 
boxeri au arătat o foarte bună 
dispoziție. Astfel, maestrul emerit

Despre cursa ciclistă
Pioești — Brăila - Tulcea - Brăila — Ploești

A patra ediție a cursei cicliste 
Ploești-Birăila-Ploești s-a desfășu
rat anul acesta pe un traseu pre
lungit, adăogîndu-i-se o a treia e- 
tapă : Ghecet-Tulcea-Ghecet.

Desfășurarea competiției a arătat 
cu prisosință că latura organizato
rică nu a lost studiată din timp și 
cu atenție. Astfel, primele afișe — 
șl acestea scrise de mînă — au a- 
părut în oraș abia cu 12 ore îna
intea plecării. In localitățile Mizil, 
Buzău, Macin, etc., ca și în alte 
orașe și comune de pe traseu, cara
vana ciclistă s-a bucurat de o pri
mire deosebit de slabă, dat fiind 
că populația afla de această cursă 
abia la trecerea cicliștilor. Pleca
rea în etape s-a dat cu mari întâr
zieri față de ora anunțată.

Surprinzător de slabă a fost or
ganizată plecarea din Ploești ca și 
sosirea, neexistînd un serviciu de 
ordine. De asemenea, în presa lo
cală nu s-a făcut nici un fel de pu
blicitate.

Printre puținele aspecte pozitive 
ale organizării trebuie menționat 
faptul că atît cazarea cît și ali
mentarea concurenților au fost 
bune.

Datorită etapei de la Tulcea, dis
putată pe un traseu de o duritate 

Spartachiada sindicală la oină

al sportului Gheorghe Fiat, deși a 
întîlnit un adversar obstructionist, 
care nu l-a lăsat să se miște în 
voie, maestrul sportului Dumitru 
Ciobotaru și maestrul sportului 
Nicolae Linca, precum și tînărul 
Gh. Negrea, care a obținut la 
Budapesta medalia de argint a 
Jocurilor Mondiale Universitare, 
ne-au arătat că sînt în formă re
marcabilă.

Boxerii finlandezi au dovedit — 
în general — o bună pregătire 
tehnică. Cel mai bun a fost de
sigur Pekka Kokonen. dar Sivonen, 
învingătorul lui Zlătaru, Piekuaho, 
Kuha și Hirvonen merită de ase
menea laude pentru comportarea 
avută joi seara în ringul de pe 
stadionul Giulești. Pugiliștii din 
echipa finlandeză au fost mai buni 
d;n punct de vedere tehnic decît 
cei din echipa orașului București, 
dar s-au dovedit lipsiți de forță 
în lovituri și foarte vulnerabili la 
stomac, lucru pe care boxerii noș
tri l-au sezisat numai arareorh

★
Meciurile au fost conduse de ar

bitrul finlandez Lauri Haitnala și 
de arbitrii romîni Petre Epureanu 
și Puiu Dumitrescu. Trebuie sub
liniat în mod deosebit faptul că 
arbitrajele au fost corecte și nu 
au influențat cu nimic buna desfă
șurare a partidelor. Arbitrul fin
landez Lauri Haimala a fost sobru 
și autoritar, intervenind cu promp
titudine, ca de altfel și arbitrii 
noștri. Credem însă că arbitrul 
Petre Epureanu ar fi trebuit să 
sancționeze boxul dezordonat și 
adeseori nereglementar al lui Zlă
taru.

MARIUS GODEANU

excepțională, alergarea a constituit 
un examen deosebit de sever. To-' 
tuși, amil acesta numărul abandon 
nurilor a fost mult mai mic: 4, și 
s-au datorat exclusiv unor gravei 
defecțiuni materiale.

Ciclistul G. Dumitrescu (Progre-’ 
sul), câștigătorul cursei, un alergă
tor cu o. activitate de 20 ani, a fost 
net superior celorlalți și a obținut 
o victorie meritată. In ordinea cla-' 
samentului, au avut comportări de 
valoare și alergătorii Sima Zosima 
(Flacăra) și Ion Dolete (Progre
sul), câștigătorul ultimei etape și 
unul din animatorii probei. De re
marcat că tinerii Mircea Alexiu, 
cîștigătorul primei etape, G. Suciu,
I. Anghelescu, de la Progresul, au 
ocupat locuri bune în clasamentul 
final : 5, 6 și 7, Alți cicliști, mai 
puțin cunoscuți ca Dumitru IonescU 
C. Pavelescu, Francisc Winerth, 
de la Flacăra, Daniel Dulu, Silviu 
Dresnand, de la Locomotiva P.T.T., 
și alții, în ciuda deselor pane 
suferite au sfârșit această între-' 
cere deosebit de dură pe locuri 
care însă nu exprimă just posibili
tățile lor reale.

M. BEDROSIAN 
corespondent

INFORMAȚII Pronosport
PRONOSTICURI PENTRU CON

CURSUL Nr. 22
(etapa din 5 septembrie)

•In săptămîna aceasta participan- 
ții la concursul de pronosticuri 
sportive vor depune buletine pen
tru concursul Nr. 22 (etapa din 5 
septembrie), care cuprinde meciuri 
din campionatul categoriei B.

Printre cei care s-au grăbit să 
depună buletine, încă din prima zi, 
sint maeștri sportului Titus Ozon, 
Dumitru Ciobotaru și cunoscutul 
antrenor Petre Steinbach. Dealtfel, 
Ozon și Steinbach fac parte din 
rîndurile participanților care au 
fost premiați. Iată pronosticurile 
lor ■

SPORTUL POPULAR
*' - M- 94R4

c>zon Ciobotaru Steinbach
I. Avintul Reghin — Minerul Lupeni 1 1 1

II. Flacăra Moreni — Progresul Sibiu 1 X 1
III. Metalul Uzinele tractoare — Loco

motiva T. Severin 1 1 1
IV. Progresul Satu Mare—Flacăra Mediaș 2 1 X

V. Constructorul Craiova — Metalul Buc. 1 1 X
VI. Locomotiva Arad — Fiamura roș:e Cluj 1 X 1

VIL Flamura roșie Buhuși—Dinamo Bîrlad X 2 1
VIII. Progresul Focșani—Locomotiva Iași 1 1 X

IX. Dinamo Galați — Dinamo Bacău 2 i X
X. Metalul Oradea — Metalul Reșița 2 X 1

XI. Locomotiva Pașcani—Flamura roșie
Burdujeni 1 2 X

XII. Știința Iași — Metalul Ploești X 1 1
Meciuri de rezervă

A. Flamura roșie Sf. Gheorghe—Flacăra
Pitești 1 1 1

B. Locomotiva Constanța—Metalul Brăila 1 1 1
C. Metalul Baia Mare — Locomotiva Orad. 1 1 1
D. Progresul F. B. Buc. — Locomotiva

Craiova _ 1 1 . 1 x

CRAIOVA 29 (prin telefon).
Etapa a Il-a a Spartachiadei sin

dicale la oină, din cadrul asociației 
Locomotiva, s-a desfășurat în loca
litate în zilele de 28—29 august pe 
stadionul Locomotiva.

Concursul s-a bucurat de o bună 
organizare și popularizare datorită 
muncii depuse de tovarășii Pavel 
Creițaru și Pavel Braniște anu.

Dintre toate echipele, reprezenta
tiva Sibiu a desfășurat un joc de un 
nivel tehnic net superior. De ase
menea, o comportare remarcabilă au 
avut echipele de tineret din Orașul 
Stalin și Sibiu. Trebuie însă men
ționată și comportarea echipei lo
cale : Depoul de locomotive Cra
iova. O contribuție prețioasă la reu
șita disputelor au adus-o și arbitrii 
Alexandru Rafaeieșcu (Buicureșli),

Vasile Ciolacu (Sibiu) și Ion A- 
mărășteanu (Craiova). La încheie-: 
rea concursului s-au distribuit cupe 
și premii echipelor participante.

Clasamentul: 1. Locomotiva coirrt.- 
plex C.F.R. Sibiu, 2. Locomotiva 
Depou C.F.R. Craiova, 3. Locomoti
va Dir. regională C.F.R. Orașul 
Stalin, 4. Locomotiva Grivița Ro
șie București, 5, Locomotiva Pitești.

Trebuie subliniat că majoritatea 
jucătorilor s-au prezentat bine pre
gătiți. Cei mai buni au fost: N. 
Munteanu, Victor Dobrin și Ion Se- 
știnaru (Locomotiva Sibiu), Hara- 
lambie Teodorescu și Alex. Ciobanii 
(Locomotiva Craiova).

e. MOȚOO



Fotbalul peste hotare
U.R.S.S.

Campionatul de iotbal al Uni
unii Sovietice se apropie de sfîrșit. 
De altfel, din.amoviștii din Tbilisi 
cu meciul susținut în compania 
echipei Lokomotiv din Moscova 
și-au încheiat jocurile din cadrul 
actualei ediții a campionatului. 
Ultima partida nu a fost favora
bilă fotbaliștilor gruzini care au 
pierdut, după cum se știe, cu ca
tegoricul scor de 1—6. O mere 
surpriză a constituit-o înfrîngerea 
suferită de echipa T.D.S.A. din 
partea feroviarilor dm Harkov. 
Lokomotiv a cîștigat cu scorul de 
3—1. Aceste două puncte n-au 
mai putut ameliora cu nimic po
ziția în clasament a fotbaliștilor 
din Harkov pentru că Zenit Lenin
grad în revenire de formă a cîști
gat și la Dinamo Kiev, iar săptă- 
mîna trecută, Lokomotiv Harkov 
a pierdut jocul cu Spartak Minsk. 
Cu această victorie fotbaliștii dm 
Minsk trec pe primul loc în cla
sament, avînd însă două meciuri 
mai mult jucate decît Dinamo 
Moscova. Dar tot acest meci con
semnează și poziția ultimelor două 
clasate : Torpedo Gorki și Lokomo
tiv Harkov.

Iată clasamentul-

Spartak Minsk 23 12 6 5 28:21 30
Dinamo Moscova 21 12 5 4 36:16 29
Spartak Moscova 19 11 2 6 30-21 24
Kez. de Muncă 22 8 8 6 27;23 24
Dinamo Kiev 21 8 7 6 27:25 23
Dinamo Tbilisi 24 9 5 10 38:47 23
T.D.S.A. 21 7 7 7 28:24 21

Torpedo Moscova 22 8 5 9 32:31 21
Lokomot- Moscova 23 7 7 9 19:13 21
Ar. Sovietelor 23 7 6 10 19:25 20
Zenit Leningrad 21 6 7 8 21:25 19
Lokomot. Harkov 23 6 5 12 18:36 17
Torpedo Gorki 23 3 8 12 17:37 14

★

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 27 august, pe stadionul „Di
namo” din Moscova s-a desfășurat 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele selecționate ale ora
șelor Moscova și Varșovia.

Echipele s-au prezentat pe teren 
tn următoarele formații : Selecțio
nata Varșoviei: Stefaniszyn — 
Durnek, Kasuba, Czihony — Sus- 
czik, Grivoczi — Somszadek, Tram- 
pisz, Cieslik, Bryhce, Ejerski.

Selecționata orașului Moscova: 
Iașin — Tisccnko, Krîjevski, Kuz- 
nețov — Paramonov, Netto — Sa- 
brov, Dementiev, Ilin, Salnikov, 
Rîjkin.

Meciul s-a terminat cu rezultatul 
de 2—0 (2—0) în favoarea fot
baliștilor polonezi. Ei și-au luat 
revanșa pentru înfrîngerea sufe
rită în prirr.ul meci, care a avut 
loc la 18 august. Scorul a fost 
atunci de 3—1 pentru echipa Mos
covei.

Echipa poloneză a desfășurat 
la 27 august un joc exceptional. 
Fotbaliștii polonezi au atacat e- 
nergic în tot timpul meciului.

Scorul a fost deschis în minu
tul 11. Trampisz pasează min
gea lui Ciesfik care fără să piardă 
timpul expediază balonul spre 
poartă. Portarul lașin respinge 
însă și mingea ajunge din nou 
la Cieslik care o trimite în plasă. 
Trec numai cîteva minute și fot
baliștii din Moscova au posibili
tatea să egaleze. înaintașul Ilin, 
aflat singur în fata porții, trage 
mult prea încet astfel că Stefa
niszyn are timp să blocheze. Cel 
de al doilea punct a fost înscris 
în minutul 23. Tînărul jucător 
Bryhce, din echipa Varșoviei, du
pă ce a înaintat de unul singur, 
a tras prin surprindere și balo
nul s-a oprit în colțul drept al 
porții.

După pauză, jocul s-a desfășu
rat mult timp în jumătatea de 
teren a echipei poloneze. De două 
ori fundașii echipei din Varșovia 
sînt nevoiți să salveze chiar de 
pe linia porții. Portarul Stefani
szyn a fost înlocuit cu Vyrobek. 
Cu puțin înainte de terminarea 
meciului, acesta apără excelent o 
lovitură de la 11 m. executată 
de Dementiev.

Pînă la sfîrșitul jocului, sco
rul de 2—0 în favoarea echipei 
orașului Varșovia nu a rr.ai putut 
fi modificat.

După terminarea jocului, cînd 
echipele s-au întîlnit în centrul 
terenului, spectatorii din Moscova 
au aplaudat cu ' căldură și prie
tenie pe fotbaliștii polonezi care 
au demonstrat un joc frumos.__

R. P. Ungară
BUDAPESTA. — In etapa de 

duminică a campionatului de fot
bal s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Bp. Kinizsi-Vbros Lo- 
bogo 2—0 (1—0), Bp. Dozsa-Va- 
sas Izzo 3—I (3—1) — aceste 
două jocuri s-au disputat pe Nep- 
stadion în fața a 75.000 spectatori, 
— Szombathely Lokomotiv-Salgo- 
tarjani Banyasz 2—1 (2—0), Sztalin 
Vasmu - Szegedi Hălădas 4—0 
(0—0), Diosgyori-Bp. Vasas 2—2 
(1 — 1), Gyori Vasas - Dcurogi Ba
nyasz 1 — 1 (0—0).

In clasament conduce Honved 
cu 14 puncte, urmat de Vasas Izzo 
și Bp. Vasas cu cîte 13 puncte, 
Kinizsi, Vbros Lobogo și Bp. 
Dozsa cu cîte 12 puncte.

R. P. Bulgaria
SOFIA 30 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). — In ca
drul campionatului de fotbal al 
R.P. Bulgaria s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Minior Dimi- 
trovo-Udarnik Stara Zagora 2—0; 
Lokomotiv Plovdiv-Uzina 12 0—0; 
Spartak Pleven-Cerveno Zname

★

Kustendil 0—0. Clasamentul se
prezintă astfel:
Ț.D.N.A, 17 14 3 0 47: 7 31
Udarnlk Sofia 19 13 2 4 52:17 28
Lokomotiv Sof. 19 11 6 2 39:14 28
Lokomotiv Plov. 20 8 7 5 26:18 23
Dinamo Sofia 19 7 8 4 30:15 22
Uzina 12 Sofia 20 6 9 5 i6;20 21
Spartak Plov. 20 7 6 7 24:24 20
V.M.S. 20 7 6 7 19:22 20
Spartak Stalino 20 5 8 7 24:30 18
Minior Dimitrovo 21 6 5 10 23:29 17
Spartak Pleven 21 4 a 9 13:23 16
C. Zname Kustendil 20 5 5 10 13:37 15
Torpedo Pleven 20 4 5 11 10:34 13
Udarnik St. Zagora 20 0 4 16 6:52 4

Echipa bulgară V.V.S. Sofia 
care se află în turneu în R.P. Po
lonă a susținut primul meci în o- 
rașul Bydgoszcz unde a întîlnit e- 
chipa C.W.K.S. Varșovia. Victoria 
a revenit fotbaliștilor polonezi la 
scorul de 3-0.

La Dresda, în R.D. Germană, 
s-a desfășurat duminică întîlnirea 
internațională de fotbal dintre e- 
chipa Dinamo din localitate și 
V.M.S. Stalino din R. P. Bulgaria. 
Victoria a revenit fotbaliștilor bul
gari la scorul de 1-0. Fotbaliștii 
bulgari vor susține o a doua întîl- 
nire cu o selecționată a tineretului 
din R.D. Germană.

R. Cehoslovacă
PRAGA, 30 (prin telefon de Ia 

corespondentul nostru).
Cea de a treia etapă a returului 

campionatului de fotbal al R. Ce
hoslovace s-a desfășurat parțial 
deoarece două din echipele din 
categoria I-a au susținut meciuri 
în străinătate. Este vorba de Ba- 
nik Ostrava (care ne-a vizitat țara) 
și Kridla Vlasti care se află în 
turneu în R.P. Ungară. In cadrul 
celei de a treia etape s-au înregis
trat următoarele rezultate: Spartak 
Sokolovo Praga-Banik Kladno 4-0; 
Tatran Preșov-Tankista Praga 1-0; 
Spartak Stalingrad Braga-Dynamo 
Praga 2-2.

In urma acestor rezultate, cla
samentul se prezintă astfel:

★

Spartak Sokol. Praga 13 9 2 2 30:11 20
Banik Ostrava 12 6 4 2 24.T1 16
Banik Kladno 14 5 6 3 24:15 16
Slovan Bratislava 13 6 4 3 14: 9 16
Dynamo Praga 14 7 1 6 21:31 13
U.D.A. Praga 13 4 6 3 22:J6 14
Ruda Hvezda Brat. 11 5 2 4 14:10 12
Jiskra Zilina 12 4 3 5 10:17 11
Tankista Praga 14 3 4 7 17:20 10
Spartak Stal. Praga 14 3 3 8 22:31 9
Tatran Preșov 13 4 1 8 11:28 9

Kridla Vlasti Olom. 13 2 4 7 11:17 8

Echipa aviatorilor Kridla Vlasti 
a susținut primul meci în cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde în 
R.P. Ungară, jucînd în compania 
echipei Legiero. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 2-0 (1-0).

Recordmanul mondial de trlplu-salt, atletul sovietic Leonid Scer- 
bakov, și-a impus ușor superioritatea la campionatele europene, ocu- 

> plnd primul loc cu 15,90

FAOUG 30 (prin telefon).
Cu ultima aruncare de suliță a 

finlandezului Soini Nikkinen s-au 
sfîrșit întrecerile celei de a cincea 
ediții a Campionatelor europene de 
atletism.

Apoi, pe gazonul stadionului 
Neuffeld din capitala Elveției, au 
intrat, cîte trei atleți, pentru fie
care din cele 28 de țări partici
pante.

Cuvîntul de închidere a fost ros
tit de lordul Burghley (Anglia) 
președintele federației internați
onale de atletism amator (I.A.A.F.), 
care a insistat asupra atmosferei de 
prietenie și de deplină sportivitate 
care a domnit aci pe toată durata 
întrecerilor.

*

~ Campionatele europene au venit 
să încununeze un sezon, atletic bo
gat și deosebit de fecund în perfor
manțe. Marea competiție de la 
Berna a pus alături. în condițiunile 
întrecerii de concurs, pe cei care se 
aflau prin performanțele lor în 
fruntea tabelelor celor mai bune 
rezultate ale anului. Din această 
confruntare, a ieșit la iveală supe
rioritatea zdrobitoare a reprezen
tanților atletismului din U.R.S.S. și 
din țările de democrație populară. 
Din cele 35 de probe prevăzute în 
program atleții sovietici și cei din 
țările de democrație populară au 
cucerit majoritatea. Dar pentru a 
putea vedea cum a evoluat supre
mația atletismului pe continent, 
iată mai jos tabelele titlurilor cuce
rite de fiecare țară la ultimile trei 
ediții ale campionatelor de după 
război. Precizăm că în 1946 repre
zentanții Uniunii Sovietice au par
ticipat pentru prima oară la Cam
pionatele europene și că din pro
gram au lipsit 800 m. și petatlon 
(1946) și 800 m. (1950).

1946—OSLO: 1. Suedia 11(2); 
U.R.S.S 6(5); 3. Finlanda 4; 4. 
Franța 3(1); 5. Anglia 2; .6. Olan
da 2(2) ; 7.-10. Danemarca, Islan
da, Italia, Norvegia, cîte un titlu 
în probele masculine.

1950—BRUXELLES : 1. Anglia 
7(1); 2. U.R.S.S. 6(4); 3. Franța 
4(1) ; 4. Olanda-4(3) ; 5. R. Ceho
slovacă 3; 6. Italia 3; 7. Islanida 
2; 8-11. Elveția, Suedia, Finlanda,

Scurte sffrtertepue
■ Recent la Sevastopol a luat 

sfîrșit campionatul de polo pe apă 
al Uniunii Sovietice. După o săp- 
tămînă de întreceri victoria finală 
a revenit echipei T.D.S.A. care a 
acumulat 24 puncte.

■ Echipa studențească de tenis 
de masă a R. P. Chineze care se 
află la Sofia a susținut prima sa 
întîlnire în compania reprezen
tativei orașului. Victoria a fost de 
partea oaspeților cu scorul de 
5—1. Campionul țării Sivacev l-a 
învins ; pe Uan Si-tien cu 21 — 15, 
13—21, 25—23.

b La Solingen (Germania Occi
dentală), au avut loc campionatele

După campionatele europene de atletism
Atleții sovietici au dominat categoric întrecerile de la Berna

Norvegia cîte un titlu în probele 
masculine.

1954—BERNA: 1. U.R.S.S. 16(8);
2. R. Cehoslovacă 4(1); 3. R. P. 
Ungară 4; 4. Anglia 3(2); 5-6 
Finlanda, Germania Occ. 2: 7-10 
Franța, Suedia. Italia, R. P. Po 
lonă cîte un titlu în probele mas
culine. In paranteze este indicai 
numărul titlurilor cucerite în pro
bele feminine.

Dar și mai edificator este clasa
mentul pe puncte, care indică va
loarea generală a fiecărei țări par
ticipante, acum la Berna. La al
cătuirea acestui clasament a fost 
adoptat sistemul clasic, în care sînt 
acordate puncte primelor șase lo
curi la fiecare probă. El ne arată 
următoarea ordine: 1. U.R.S.S. 269 
pete.; 2. Anglia 100,5; 3. R. Ce
hoslovacă 88; 4. R. P. Ungară 
85; 5. Germania Occ. 76; 6. Fin
landa 59,5; 7. Suedia 54,etc.

Este evident faptul că în mo
mentul de față Uniunea Sovietică, 
deține supremația în atletismul 
continental, cu toate că prin re
gulamentul Campionatelor au fost 
admiși să participe din fiecare 
echipă numai doi atleți și trei 
atlete la fiecare probă, fapt care 
avantajează evident țările apusene.

*

Multe discuții și comentarii va 
mai stîrni încă, strălucita com
portare a atletului sovietic Vladi
mir Kuț. In finala cursei de 5000 
m. față de valoarea deosebit de r< 
dicată a participanților, problema 
unui nou record mondial era pusă 
mereu în discuție. Era aproape evi
dent că învingătorul va putea 
marca un timp mai bun decît cel 
înscris de Zatopek în acest an pe 
stadionul Colombes din Paris. Sin
gura problemă care se punea, și 
încă cu destulă insistențță era 
doar aceea a învingătorului.

Cu cele mai mari șanse pornea 
desigur Emil Zatopek, care cu cî
teva zile înainte, în cursa de 
10.000 m. aproape că își spulberase 
adversarii obținând un timp aproa
pe de recordul lumii. Pentru fi
nala probei de 5000 m, specialiștii, 
prezenți aci la Berna, i-au acordat 
t^t creditul atletului cehoslovac. 
Ceea ce îi preocupa însă mai mult 

lumii de ciclism (amatori și pro
fesioniști). Cursa de fond rezer
vată profesioniștilor a revenit cu
noscutului ciclist francez Louișon 
Bobet, cîștigătorul recentei ediții 
a turului Franței. Bobet a par
curs 240 km. în 7 ore 24 min. 26 
sec. înregistrînd o medie orară de 
32,375 km.

■ Campionatul de tenis pe 
echipe al U.R.S.S. s-a disputat în 
acest an pe terenurile marelui 
parc sportiv din Talin. întîlnirea 
centrală a opus echipele Dinamo 
și Spartak. Victoria a revenit te- 
nismanilor de la Dinamo care au 
ocupat primul 'loc devenind cam. 

epa problema tacticii pe care avea 
să o adopte marele campion. Va 
pomi și acum tot atît de puternic 
ca Ia 10.000 m., încercînd să con-» 
ducă chiar de la plecare, sau ca și 
la Jocurile Olimpice de la Helsinki, 
va face o cursă de hărțuială, 
căutînd ca prin schimbări dese de 
ritm să macine forțele adversarilor 
săi ?

Dar iată că de la ora 16,25 (ora 
locală) problema a început să fie 
rezolvată. Imediat după plecarea 
în cursă, concurentul sovietic Vla
dimir Kuț țîșnește în fruntea fina- 
liștilor 1 El imprimă alergării un 
ritm extraordinar: 400 m. (62,0) ; 
800 m. (2:10.4) ; 1500 m. (4:10,7) ; 
2000 m. (5:36,6) ; 3000 m. (8:23,9); 
4000 m. (11:23,3) și terminînd în 
13:56,4.

In timpul cursei Zatopek se afla, 
la început, pe locul 6 împreună 
cu Schade, Kovacs, Laufer, Green, 
Chataway. El a încercat de cîteva 
ori să-1 ajungă pe Kuț. a forțat 
ritmul, duci n-d cu sine și pe 
ceilalți. La 2000 m. Laufer și Schade 
se sufocă și epuizați abandonează 
pista. Puțin mai tîrziu Green și 
Kovacs îi urmează, în timp ce 
Kuț își continuă imperturbabil for- 
midabia sa cursă. Zatopek a mai 
încercat să se apropie, dar de fie
care dată, ca împins de un resort 
Kuț reușea să-și păstreze avansul, 
ba chiar să-l mărească. Cu fiecare 
sută de metri care-1 apropia de 
sosire, învingătorul putea fi tot 
mai ușor întrezărit Sfîrșitul în
trecerii îl consemnase pe învingă
tor în persoana campionului sovie
tic Vladimir Kuț, care stabilește în 
clipa trecerii liniei de sosire un 
nou și excepțional record mon
dial. La mulți metri în urmă Cha
taway și Zatopek își dispută locul
2. Cu mai multe resurse fizice, at
letul englez reușește să termine pe 
locul 2.

In tot timpul acestei curse, o 
animație deosebită a stăpînit nu 
numai tribuna în care ne aflam, 
împreună cu toți atleții partici
pant!, dar și întreg stadionul. Ope
ratorii de film, operatorii studiou- 
rior de televiziune, fotoreporterii, 
crainicii de radio și numeroși zia
riști făceau eforturi să înregistreze 
totul și să redea cît mai fidel des
fășurarea acestei întreceri, care cu 
drept cuvînt poate fi numită epo
cală și se situează la loc de cin
ste pe lista marior izbînzî atletice 
ale lumii.

In clipa anunțării rezultatelor 
stadionul Neuffeld a fost martorul 
unei adevărate furtuni de entuzi
asm, în care, bucuria s-a transfor
mat aproape în delir.

Este și explicabil 1 Pe acest mie 
stadion din capitala Elveției nu se 
poate bate în fiecare zi un record 
mondial de valoarea acestuia...

Deși în această zi stadionul 
Neuffeld și miile de spectatori 
prezenți la ultimile întreceri ale 
campionatelor europene din acest 
an, au fost martorii a trei recor
duri mondiale. In cursa de 5000 
m., în trecere la 3 mile, acele cro- 
nometrelor au marcat peiîtru Kuț 
de asemenea un nou record mon 
dial, iar Mihail Krivonosov a ob
ținut un nou record la aruncarea 
ciocanului, cu nimic mai puțin 
senzațional.

Povestei lui, ca și ale celorlalte 
rezultate, le va veni rîndul la dis
cuție, ceva mai tîrziu.

ION SOTER 
ZENO DRAGOMIR

pioni ai țării. Pe locul secund s-a 
plasat echipa sindicatelor, pe lo
cul trei Spartak.

■ La Gdansk (R. P. Polonă) a 
avut loc campionatul feminin de 
șah al țării. Pe primul loc s-a 
clasat Gurska, urmată de Spa- 
kowska.

■ In cadrul Spartachiadei șco
lare de atletism desfășurate la 
Leningrad, tînărul Efremov a sta
bilit un nou record unional la tri
plu salt reușind 14,75 m. Elevul 
Marin din Moscova a parcurs 200 
m. plat în 21,6 sec.



HALTEROFILII SOV1ETICJ AU ÎNTRECUT 
CU 6-1 ECHIPA R. P. ROMÎNĂ

Au fost îmbunătățite 4 recorduri R.P.R.
ORAȘUL STALIN 30, (prin tele

fon de la trimisul nostru). Luni 
după amiază în sala Uzinelor de 
tractoare a avut loc cea de a doua 
tatîlnke prietenească dintre halte
rofilii sovietici și cei romîni, întiîl- 
nire care s-a bucurat de un deose
bit succes. Peste 1500 de specta
tori au umplut pînă la refuz sala 
de festivități a uzinei și au aplau
dat cu multă însuflețire pe concu- 
renții celor două echipe.

In mod special au ieșft în evi
dentă performanțele obținute de 
halterofilii sovietici Haim Hanukaș- 
vlli, Mihail Akopianț, Nikolai Mer
kulov precum și de reprezentanții 
noștri Gh. Mănăilescu și Silviu Ca
zan, care au realizat patru noi re
corduri R.P.R.

întrecerea, care a fost cîștigată 
de reprezentativa sovietică cu 6—1, 
a constituit un admir abil mijloc de 
popularizare a acestui sport in rîn- 
durile oamenilor Muncii din Ora
șul Stalin.

După intonarea Imnurilor de 
Stat ale U.R.S.S. și R.P.R., au luat 
cuvîntul tovarășul Constantin Po
pescu, din partea comitetului C.F.S. 
Orașul Stalin, și Nikolai Nikiforov, 
conducătorul delegației sovietice, 
care au subliniat importanța aces
tei lntîlniri. In continuarea festivi
tății de deschidere, o delegație a 
muncitorilor din uzină, a urat hal
terofililor bun venit in mijlocul lor, 
oferindu-le frumoase cadouri.

Dintre rezultatele înregistrate 
subliniem pe cele obținute de hal
terofilii sovietici Sceglov, Hanukaș- 
vili și Akopianț care au întrecut 
performanței? realizate în prima în- 
tilnire de la București, obținînd și 
de data aceasta rezultate de valoa
re mondială.

Concurenții noștri au avut o com
portare foarte bună, mai ales Mă
năilescu și Cazan care, așa cum am 
mai arătat, au întrecut recordurile 
R.P.R. Astfel. Gh. Mănăilescu a 
realizat 112,5 kgr. la stilul aruncat 
(vechiul record 110 kgr., tot Gh. 
Mănăilescu), iar Silviu Cazan a 
dobarit trei recorduri R.P.R. dintre 
care cel mai valoros este cel de la 
stilul aruncat: 150 kgr (v. r. 147,5 
1<gr. tot Silviu Cazan). Celelalte noi 
cifre realizate de Cazan sînt: 385 
kgr. 1a toate cele trei stiluri (v. r. 
380—Silviu Cazan) și 122,5 kgr. Ia 
stilul împins (v. r. 120—Silviu Ca
zan).

La sfîrșitul întrecerii, antrenorul 
de stat al Uniunii Sovietice, Di
mitri Poliakov a făcut următoarea 
■declarație: „Dintre halterofilii ro
mîni mi-au plăcut tn deosebi, 
Gheorghe Mănăilescu și llie Dan- 
cea. dar m-a impresionat prin for
ța sa excepțională, Silviu Cazan 
care progresează de la un concurs 
ia altul. Este interesant de subli
mat faptul că atit echipa R.P.R. 
care a concurat la București, cit 
și echipa aliniată astăzi împotriva 
noastră sînt de aceeași valoare, 
ceea ce dovedește că aveți un nu
măr mare de concurenți la toate 
categorile. Posibilitățile fizice ale

Finalele campionatului 
individual de tenis 

al R. P. R.
An de an ,cei mai buni jucă

tor: și cele mai bune jucătoare 
t.e tenis de la noi așteaptă cu o 
deosebită nerăbdare ^întrecerile 
finale care vor desemna pe c’ș- 
ligățorii titlurilor de campioni 
ai țării Ia cele cinci probe: sim
plu bărbați, simplu femei, dublu 
bărbați, dublu mixt și dublu fe
mei. Și acum startul finalelor 
'■ampîonatului individual de te
nis al R.P.R. se va da la acest 
început de toamnă, la 5 septem
brie. Apoi, timp de zece zile 
terenurile centrului de antrena
ment Nr. 2 și Știința Politehni
ca, unde vor avea loc jocurile, 
vor cunoaște o animație deose
bită. Jucători și spectatori vor 
trăi împreună emoțiile inerente 
UF.or astfel de întreceri sportive. 
Pînă atunci, concurenții și con- 

. curentele își continuă cu sîrgu- 
ință antrenamentele

halterofililor romîni sînt excepțio
nale și atunci cind vor progresa 
atn punct de vedere tehnic, rezul
tate și mai valoroase nu vor tn- 
tîrzia".

Iar conducătorul delegației spor
tivilor sovietici Nikolai Nikiforov, 
vorbind despre întrecerea de la 
Orașul Stalin, a declarat:

„Concursul a fost foarte bine 
organizat și numărul mare de spec
tatori care au urmărit această prie
tenească întrecere, a avut un e- 
fect pozitiv asupra moralului hal
terofililor din cele două formații".

Intr-adevăr, spectatorii prezenți 
care s-au găsit pentru prima dată 
tn fața unui concurs internațional 
de haltere atît de important, au spri
jinit permanent lupta halterofililor 
din cele două echipe în vederea 
realizării unor performanțe cit mai 
valoroase

'•'Iviu Cazan

Rezultatele tehnice :
Cat. cea mai ușoară:

Boris Juromski (U.R.S.S.) 305 
(95—95—115).

Alex. Cozma (R.P.R.) 242,5
(77,5-75—90).
Cat. semi-ușoară:

Haim . Hanukașvih (U.R.S.S.)
332.5 (107,5-102 o—122,5).

Gh. Mănăilescu (R.P.R.) 267.5
(75-80-112,5). 

Cat. ușoară ■
Gheorghi Sceglov (U.R.S.S.)

352.5 (107,5—110—135).
Gh. Ienciu (R.P.R.) 277,5 (85—

82.5— 110).
Cat. semi-mijlocie :

Mihail Akopianț (U.R.S.S.) 387 5 
(125-117,5-145).

Atila Vasarhely (R.P.R.) 312,5 
(92,5—95—125).
Cat. mijlocie :

Nikolai Merkulov (U.R.S.S.) 410 
(127,5—125—157,5).

Ilie Dancea (R.P.R.) 337,5 (97,5
— 105—135).
Cat. semi-grea:

Grigori Malikov (U.R.S.S.) 400 
(125—117.5—157,5).

Gh. Piticaru (R.P.R.) 330 (100—
97.5- 132,5).
Cat. grea :

Silviu Cazan (R.P.R.) 385 (122,5
— 112,5—150).

Halterofilul de categorie grea 
Alexei Medvediev nu a concurat 
fiind indisponibil.

ION OCHSENFELD

Maestra sportului 
Lia Sirbu a ciștîgat 
„Cupa Dmamo” 

ia tir
Ieri pe poligonul Tunari s-au 

desfășurat ultimele probe din ca
drul concursului de tir dotat cu 
„Cupa Dinamo".

La proba de armă liberă (com
binată) pentru ocuparea locului I 
în clasament s-a dat o luptă foarte 
strînsă între maeștrii sportului : 
Valeriu Panțuru, Petre Cișmigiu, 
Emil Popovici și Ștefan Popescu. 
Cîștigătorul probei n-a putut fi 
cunoscut după tragerea celor 60 
focuri, deoarece 3 participanți (V. 
Panțuru, P. Cișmigiu și E. Po
povici) se aflau la egalitate de 
puncte (588). Stabilirea clasamen
tului s-a făcut abia după numă
rarea „muștelor" (focurilor trase 
în centrul cercului zece).

lată rezultatele înregistrate : ar
mă liberă combinată (30 focuri 50 
m. 4- 30 focuri 100 m.) masculin :
1. Valeriu Panțuru (Dinamo) 588 
p.; 2. Petre Cișmigiu (Metalul) 
588 p_; 3. Emil Popovici (Metalul) 
588 p.; 4. Ștefan Popescu (Progre
sul) 587 p.; 5. Aurel Neagu (Di
namo) 584 p.; . 6. Sorin Cantili 
(C.C.A.) 579 p.; 7. Dinu Vidrașcu 
(C.C.A.) 579 p.; 8. Valentin Enea 
(C.C.A.) 578 p.; 9. Ion Tomu'escu 
(Dinamo) 578 p.; 10. Henri Herș- 
covici (Dinamo) 577 p.; 11. Gheor- 
ghe. Novac (Progresul) 577 p.

Feminin: 1. Lia Sîrbu (Progre
sul) 583 p.; 2. Maritena Vid'așcu 
(Constructorul) 574 p.; 3. Elisa- 
beta Mironescu (Constructorul) 
574 p.; 4. Anca Ciortea (Metalul) 
571 p.: 5. Florica Fogoroș (Dina
mo) 567 p.; 6. Ioana Postelnicii 
(FI. roșie) 563 p.; 7. Victoria Pi- 
neta (Constructorul) 561 p.; 8.
Sanda Ioanovici (Metalul) 560 p.

La proba de pistol viteză o per
formanță remarcabilă, a realizat 
maestrul emerit al sportului Gh. 
Lichiardopol care a totalizat 581 
puncte cu 60 siluete lovite. Pentru 
ca cititorii noștri să-și poată da 
mai bine seama de valoarea per
formantei, amintim că recordul 
mondial al acestei probe este de 
582 puncte cu 60 siluete lovite. 
Performanțe remarcabile an mai 
obținut Titu Manicatde și Marin 
Dochiliță. Iată rezultatele înregis
trate ■
. Pistol viteză (60 focuri) : 1. Gh 
Lichiardopol (Progresul) 60/581 p.:
2. Titu Manicatide (ProgresulI
60/578 p.; 3. Marin Dochiliță
(C.C.A.) 60/577 p.; 4. Zoltan Deak 
(Progresul) 60/571 p.; 5. Gh. Cor- 
bescu (C.C.A.) 6C/553 p.; 6. Eu
gen Manolescu (Dinamo) 60/521 
p.: 7. Ștefan Petrescu (Metalul) 
59/560 p.; 8. Sorin Cantili (C.C.A.) 
59/549 p.; 9. Grigore Lazarovici 
(Dinamo) 59/508 p.: 10. Aurel
Neagu (Dinamo) 58/544 p.

„Cupa Dinamo" a revenit maes 
trei sportului Lia Sîrbu care în ca
drul acestui concurs a realizat cea 
mai valoroasă performanță. Amin
tim că. în ziua a doua de concurs, 
Lia Sîrbu a totalizat H36 puncte, 
la proba de armă liberă 3 poziții 
cîte 4’0 focuri, depășind cu 4 punc
te vechiul record al acestei probe 
deținut de Marieta Juverdeami.

După terminarea concursului 
s-au înmînat trăgătorilor clasați 
în primele trei locuri plachete și <ți- 
plo.me.

Campionatul re publ can de tenis pe ech pe
ARAD 29 (prin telefon). — 

Sîmbătă și duminică a avut 
loc în orașul nostru întîlni- 
rea de tenis din cadrul campiona
tului categoriei A dintre echipele 
Metalul Steagul roșu din Orașul 
Stalin și Flamura roșie U.T.A. din 
Arad. Victoria a revenit în mod 
concludent echipei din localitate cu 
scorul de 9—2. Iată cîteva din re
zultatele tehnice înregistrate: Eme- 
ric Grunwald (FI. Roșie)—I. Raco
viță (Met.) 1-6, 9-7, 4-6. 6-3, 6-0; 
Matilda Glatt (FI. roșie)—Rodica 
Tavitian (Met.) 6-1. 6-0; Lovinger 
(FI. roșie)—R. Turușanco (Met.) 
6-4. 4-6, 3-6, 6-3, 2-6: Judith Grun
wald (FI. roșie)—Stănescu (Met.) 
6-2, 3-6, 6-1; E. Grunwald—R. Tu- 
rușanko 6-4, 3-6, 8-6, 6-1; Lowinger 
—I. Racoviță 4-6. 0-6, 1-6; Wilier 
(Fi. roșie)—Bogdan (Met.) 6-1, 
6-1. 6-2: Piroș, Wilier—Racoviță. 
Turușanko 6-2, 6-3, 6-2.

r ’CLUJ 29 (prin telefon de la sub- 
redacția noastră). — Tot în cadrul 
campionatului categoriei A echipa 
Progresul Finanțe Sfaturi din Cluj 
a întrecut cu scorul de 6-5 echipa 
Metalul I.R.E.T. din • Timișoara. 
Rezultatele înregistrate: A. Pusztai 
(Prog)—Mihai Sorin (Met.) 6-3,
6- 1, 6-4 : Ghidray (Prog.)—Juhasz 
(Met.) 3-6, 6-3, 4-6, 4-6; Faur 
(Prog.)-Wolf (Met.) 6-1, 3-6, 6-3,
7- 5; Drîmbărenu (Prog.) —Lorinczi 
(Met.) 5.7, 1-6, 5-7; A. Pustai— 
Juhasz 7-5, 6-4, 6-2; Ghidray—Mi
hai Sorin 7-5, 4.6, 2-6, 2-6; J. Be- 
nedec (Prog.)—O. Gorog (Met.) 
W—O; Covaci (Prog.) — Petruța 
(Met.) 0-6, 1-6; A. Pusztai, J. Be- 
nedec—Lorinczi, Petruța 6-1, 6-4; 
A. Pusztai, Ghidray—Juhasz, Mihai 
Sorin 4-6, 3-6, 10-8, 6-4, 6-3; Pe
trut. Gorog — Benedec, Covaci 
w—o.

• ••
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Cursă
e ceva timp de 
alergat o probă 

(bicicletă de

La 13 iunie — . 
atunci, nu? — s-a 
ciclistă de tandem 
două persoane) pe șoseaua Olteni
ței. Proba a fost organizată de aso
ciația Metalul, iar cupa pusă în joc 
a fost cîștigată de echipajul Ion 
VasileA-Ion Baciu, de la Casa Cen
trală a Armatei.

Că echipajul victorios a trebuit 
să se obosească într-o oarecare mă. 
sură pentru a cîștiga această cursă, 
asta e fără doar și poate. Dar obo
seala cursei a fost un... „mizilic" pe 
lingă oboseala ce avea să înceapă 
după aceea pentru cei doi cicliști, 
tot bătînd drumul pe la sediul a- 
sociației organizatoare și reclamin- 
du-și drepturile: cupa promisă 
După cum ne scriu chiar reclaman- 
ții, tov. Mauer de la asociație nu 
s-a omorît cu firea ca să rezolve 
această problemă. S-ar putea spune 
chiar: dimpotrivă. începutul a fost 
cu: „veniți mîine că acum nu am 
cheile de la magazie". Altă dată a 
spus: „mai treceți pe aici, că acum 
am alte treburi și nu pot rezolva 
chestiunea cu cupa Dvs. Trebuie să 
mă ocup de echipa de fotbal care 
pleacă la Oradea’’...

Băieții n-au demobilizat. Ce vreți, 
sînt obișnuiți cu... drumurile. Și 
au tot trecut pe la asociație. Și 
ce e drept, au aflat de fiecare dată 
cîte un lucru nou. Ba că e cupa 
dată la gravat (deci nu mai era 
în magazie), ba că tov. Maucr 
are treabă

lungă
este pe teren și e ocupat cu tre
cerea normelor G.M.A. Iar de cu- 
rînd, colac peste pupăză, tov. 
Mauer a plecat in concediu. A ple
cat — a plecat, mă rog, nimic de 
zis. Are și tov. Mauer dreptul să 
se odihnească la fel cu oricare alt 
cetățean care muncește. Chiar îi 
dorim: concediu plăcut! Dar ce se 
întimplă cu... cupa? Rezolvă pro. 
blema altcineva din asociația Me
talul, sau e musai să-l ffșteptăm pe 
tov. Maucr ?

Părerea noastră este că lucrurile 
se pot descurca și fără tov. Mauer. 
Nu de alta, dar n-am vrea să-i 
cadă sub ochi rindurile de față și 
să nu-i tihnească omului conce
diul...

că

Venituri și
dinsporhv Vinalcol

avea o bază sportivă 
se

numai pentru 
putea constitui un 
pentru niște reu- 

urmate de dans., 
pînă s.a organizat

Cercul 
Constanța 
bine amenajată, despre care 
dusese vestea în oraș. Și ducindu-
se vestea, au aflat de existența ei 
nu numai sportivii, ci o serie în
treagă de cetățeni, care și-au zis 
că e păcat ca un loc atit de plă
cut să fie folosit 
sport, cind ar 
cadru îmbietor 
niuni artistice

A fost greu
prima reuniune, prima serată. Pe 
urmă, după cum ne informează co
respondentul nostru Petre Oprea, 
treaba a mers... șnur.

Săptămîna și reuniunea ! Ba au 
început să fie și cîte două-trei 
reuniuni pe săptămînă, ceea ce în
seamnă că constănțenii sînt oa
meni veseli, care vor să se dis
treze... Asta e bine, firește. Rău e 
ca reuniunile și seratele au loc pe 
terenul de volei, care a fost ast
fel transformat într-un veritabil 
ring de dans și bineînțeles a su
ferit stricăciuni serioase Lasă că 
nici arena de popice n-a scăpat

In patru
Jucătorh combinatei 

făcut un meci slab în 
echipei Motor Zwickau:

Știința au 
compania

Zău, după cum jucară, frate 
Studenții dovediră clar: 
In viață-or fi la facultate, 
Da-n fotbal sînt l-abecedar!

cheltuieli
cu fața curată, ci a devenit 
„bufet bine asortat".

Dacă o să stai de vorbă cu tov. 
Iosif Cojan, președintele cercului 
sportiv Vinalcol, sau cu tov. Va. 
sile Apostolache, secretarul cercu
lui, o să-ți demonstreze că au 
avut o ideie... genială, începtnd 
să închirieze arena diferitelor în
treprinderi din Constanța, pentru 
a organiza serate și reuniuni dan
sante. Ce, 
lei chirie 
Azi 200, 
următoare
Cu alte cuvinte, se cheamă că se 
string parale care 
dezvoltarea 
la Vinalcol.

Numai că 
așa se duc 
crările de reamenajare 
sportive, deteriorată 
placheurile dansatorilor.

Și-atunci, ce facem: dregem pe 
de o parte și stricăm pe de 
alta ?!...

e de colo suma de 200 
pentru fiecare serată ? 
mîine 200, săptămîna 
iar 200, — se adună l

vor folosi la 
activității sportive de

paralele așa cum vin, 
— și se duc pe lu- 

a bazei 
mereu de...

JACK BERAR1U
F.MIL IENCEC

rinduri...
Colectivul pinamo 6 nu s-a în

grijit de 
CiU’l'Ui cu

buna organizare a me- 
Locomotiva Oradea:

Se aud
Rind pe

„Trebuie Dinamo 6
Scuturat... numărtd unu!

V. D. POPA

pornind din mase 
rind, voci cu duiumu t

Cursa ciclistă Praga - Karlovy Vary - Praga
PRAGA 30 (prin telefon). — Du

minică s-a desfășurat tradiționala 
cursă ciclistă pe distanța Praga— 
Karlovy Vary—Praga al cărei tra
seu măsoară 262 km. Spre deose
bire de edițiile precedente, anul 
acesta au participat și cicliștii 
francezi din organizația F.S.G.T., 
precum și cicliști norvegieni. Vic

toria a revenit cunoscu.uluj rutier
Jan Vesely care a parcurs cei 262 
km. în timpul de 7 h. 44 min. 55 
sec. Pe locul următor s.a clasat
Jan Kubr cu timpul de 7.44:56. 
Pe locul 6 s-a clasat ciclistul fran
cez Marchetti, iar pe locul 7 Le- 
cointe, ambij din echipa F.S.G.T,

ECHIPA DE RUGBI „SWANSEA” A PĂRĂSIT CAPITALA
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala cu avionul echipa de rugbi 
„Swansea” din Țara Galilor, care 
a susținut două întîlniri amicale cu 
echipele „Locomotiva” și „Construc
torul”.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost salutați de reprezentanți ai 
C.C.F.S. și ai Comisiei centrale da 
rugbi.

(Agerpres)
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