
ȚBfb.'iofeca Cen 

f Hunedoara-Pe AI PATRIEIZBURĂTORI
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VJ^l

AHU'S. X Nr. 2484 A

Cuceritorii aerului
»

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL OE MINIȘTRI 
Șl Al CONSILIULUI CENTRAL Al SINDICATELOR DIN R. P. R.

Sîmbâtă 4 septembrie 1954 jfc 8 pagini 25 bani

se 
îndrepta sute de mii de oa- 

mii 
nou

POPORUL nostru muncitor săr
bătorește mîine Ziua Aviației 
R.P.R. Neînchipuit de mare este 

iu fiecare an entuziasmul sutelor 
de mii de locuitori ai Capitalei, 
care urmăresc pe aeroportul Bâ- 
neasa evoluția și măiestria teme
rarilor cuceritori ai aerului. De 
cîțiva ani, în această primă dumi
nică de septembrie, ei s-att obișnuit 
să fie prezenți în număr cît mai 
mare ia marea demonstrație aeria
nă, admirînd deosebitele calități 
ale sportivilor care înfruntă tăriile 
văzduhului. Imaginea mit'ngurilur 
din anii precedenți mai stăruie încă 
în mintea fiecăruia. De neuitat ră- 
inîn acrobațiile iscusițiior noștri pi- 
loți care se străduiesc zi de zi 
să-și însușească' noi cunoștințe, 
să-și perfecționeze tehnica și arta 
de zbor după exemplul celor mai 
buni aviatori (fin lume, aviatorii so
vietic'.

Mîine, la cîteva ore după revăr
satul zorilor, aeroportul Băneasa va 
cunoaște din nou freamătul măre
țelor întreceri. Spre aeroport 
vor 
meni ai muncii. Din sute de 
de piepturi vor izbucni din 
lirale adresate vrednicilor cuceritori 
ai aerului, păzitori ai cerului pa
triei noastre. Urmărind cu emoție 
acrobațiile de înaltă clasă executa
te pe avioane mai repezi decît su
netul, cei prezenți își vor aminti 
poate și de primele începuturi ale 
desprinderii omului de pămînt. Do
rința de a se înălța în văzduh s-a 
înfiripat în mintea oamenilor din 
cele mai îndepărtate timpuri. In le
gendele populare sau in străvechile 
letopisețe se găsesc nenumărate 
dovezi ale încercării oamenilor de 
a se ridica in văzduh. Legenda 
spune că în vechea Grecie un rege 
ha.ps'm și tâlhar a chemat la curte 
pe cei mai iscusiți arhitecli ai vre
murilor, Dedal și fiul său Icar, pen- 

, tru a-i dura o cetate cum alta în 
. . lume nu era. Iar cînd cetatea a fost 

gata, nemilosul rege a poruncit să 
se ridice schelele lăstnd pe cei doi 
constructori prizonieri propriei lor 
opere, In dorința de a-și căpăta 
din nou libertatea, ei și-au făcut 
aripi cu care s-au înălțat apoi peste 

ș zidurile cetății. Și continuă să arate 
legenda că Icar ar fi avut un sfîr- 
șit tragic din cauză că ceara cu 
care erau lipite aripile s-a topit 
sub razeie arzătoare ale soarelui.

Cu peste 100 de ani in urmă vi
sul îndrăzneț de veacuri al omeni
rii a devenit cu adevărat realitate. 
Marele om de știință și inventator 
rus A. F. Mojaischi a construit pri
mul avion din lume cu care s-a 
și înălțat în aer. De atunci și pînă 
astăzi știința aeronautică a stră
bătut cu o repeziciune nemaiîntîl- 
nitâ un drum greu, dar plin de 
{victorii. De la avionul lui Moja- 

-fischi, care se ridica de la pănrnt 
pu ajutorai tracțiunii animale și 
pînă la avioanele de mare viteză 
din timpurile noastre este o deose
bire enormă. Omenirea însă nu va 

locul de naștere 
din

uita niciodată că 
al primului avion 
Rusia.

Poporul

lume a fost

și-a dat Și el ° 
la înfăptui-

Luptătorii romini susțin întîlniri prietenești 
ia Uniunea

Zilele acestea a părăsit Capitala 
4ndreptîndu-se spre Uniunea Sovie
tică, un lot de luptători din R.P.R. 
Ei vor susține întîlniri cu sportivii 
Sovietici în orașele Kiev, Rostov și

acestui îndrăzneț vis al otnerti- 
Din sinul său s-au ridicat genii 
Traian Vuia și Aurel Vlaicu,

rea 
rii.
ca
care se situează printre primii și 
cei mai taientați constructori de a- 
vioane din lume. Cu ani în urmă, 
prin primăvara leatului 1906 ingi
nerul ronrn Traian Vuia a fost 
primul muritor care a privit Pa
risul de la sute de metri înălțime, 
de pe un aeroplan conceput și con
struit de el. Mai apoi, un alt vred
nic fiu al poporului nostru, Aurel 
Vlaicu a reușit cu toate greutățile 
întîmpiuate din partea societății 
în care trăia să construiască o 
pasăre de oțel, stirnind curiozitatea 
și admirația lumii întregi. In zbo
rul îndrăzneț efectuat peste Car- 
pați, Aurel Vlaicu și-a găsit insă 
moartea în lupta cu obstacolele 
ascunse ale văzduhului. Poporul 
nostru liber, descătușat din lanțu
rile robiei, cinstește astăzi memoria 
fiilor săi glorioși. Aurel Vlaicu a 
primit „Post mortem” titlul de 
membru al Academiei R.P.R.

Urmașii lui Traian Vuia și Aurel 
Vlaicu, tinerii patriei noastre libe
re, au astăzi posibilitatea să-și vadă 
împlinite visurile cele mai îndrăz
nețe, să înfrunte cu curaj imensul 
ocean aerian. Prin grija partidului 
și guvernului, tineretului nostru 
i-au fost deschise larg porțile, al
tădată ferecate, spre toate ramurile 
aviației sportive. Zeci, sute și mii 
de tineri și tinere au învățat arta 
pilotajului, a lansării cu parașuta 
sau a construcției de aeromodele. 
Nume ca Viania Moldoveana (ae- 
romodelism), Mircea Finescu (pla
norism), Gh. Pîrvan și Gh. Jancu 
(parașutism) sînt cunoscute nu nu
mai de sportivii patriei noastre, • 
dar și peste hotare.

Spre deosebite de țările capita
liste, unde flota aeriană este folo
sită la distrugerea civilizației mi
lenare, la distrugerea omului, avia
ția din patria noastră este pusă in 
slujba progresului și fericirii. Pes
te ogoarele mănoase zboară avioa
ne încărcate cu substanțe toxice 
împotriva vătămătorilor culturilor 
sau cu îngrășăminte chimice adu
cătoare de rod. Altele trec în goană 
peste munți și peste văi, spre sate 
îndepărtate, pe itru a salva viața 
vreunui bolnav.

De Ziua Aviației R.P.R., piloții 
și parașutiștii noștri spotivi, aero- 
modeliștii și planoriștii și îndreap
tă cu o nespusă recunoștință pri
virile spre bravi aviatori din 
Marea Țară a Socialismului. De la 
ei și cu ajutorul lor neprecupețit, 
au învățat să stăpînească ae iS, 
să sfideze înălțimea și viteza.

Pe aeroportul Băneasa, la mitin
gul de mîine, vom putea admira 
îmbinarea curajului cu îndrăzneala,' 
stăpînirea de sine cu ab litatea, ca
lități caracteristice sportivilor a- 
viatori. Ziua de mîine va fi o săr
bătoare de neuitat. Trece ea in re
vistă a flotei noastre aeriene va fi 
un prilej de justificată mîndrie pen
tru harnicul nostru popor muncitor, 
el însuși creator neîntrecut al a- 
cestei forțe uriașe, care veghează 
zi de zi și ceas de ceas în văzduhul 
scumpei noastre patrii.

Soviehcă
Moscova. Din lot 
tătorii I. Hanțu, 
Cuc. M. Bclușica. M. Șultz. D. Pir.
vutescu, Fr. Horvath și alții.

fac parte lup- 
V. Popovici, D.

Cinsuitul ciclist 
al Republicii Populare taine 

— COMPETIȚIA SE DESFĂ
ȘOARĂ INTRE 3—17 OCTOM

BRIE —

avînd 
ciclismu- 
țării, de
da mare 

afirmarea 
selecționarea

Comitetul pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe lingă Con
siliul de Miniștri organizează 
— prin comisia centrală de ci
clism — circuitul R.P.R., denu
mit campionatul republican de 
ruare fond pe anul 1954.

Competiția se desfășoară în 
cinstea celui de al II-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Rornîn și în cadrul lunR Prie
teniei Roniîno-Sovietice, 
drept scop propagarea 
lui pe întreg teritoriul 
semnarea campionului 
fond pe anul în curs, 
de noi. cadre și 
celor mai buni fond iști pe 1954.

Circuitul se desfășoară între 
3—17 octombrie pe o distanță 
de 1700 km., împărțită în 12 
etape. Plecarea se va da din 
București, caravana ciclistă a- 
vînd de străbătut următoarea 
rută: Ploești, Buzău, Brăila, 
Buzău, Focșani, Bacău, Piatra 
Neamț, Toplița, Tg. Mureș, Tur
da, Cluj, Oradea, Arad, Deva, 
Sibiu. Orașul Stalin, București.

De-a 
cicliștii 
odihnă, 
tombrie, 
etapa a 
la Oradea după etapa a Vil-a 
și vineri 15 octombrie, la Sibiu 
după etapa a X-a.

lungul celor 12 etape 
vor avea trei zile de
Și anume: joi 7 oc- 
la Piatra Neamț, după 
IV-a, luni 11 octombrie,

etapa finală
a Spartachiadei sindicale de atletism pe 1954

Astăzi începe

Stadionul Republicii din Bucu
rești, îmbracă iarăși haina de săr
bătoare a marilor competiții de at
letism. Astăzi și mîine se desfășoară 
în Capitală etapa finală a Spa-rta- 
chiadei sindicale de atletism pe 
anul 1954.

De-a lungul celor cîteva luni care 
au trecut de la data începerii pri
mei faze a competiției, etapa fn~ 
tîia, pe colectiv, organizată în ca
drul fiecărui colectiv sportiv și 
pînă astăzi la începerea celei de a 
cincea etape, care coincide cu faza 
finalelor, am asistat la întreceri 
dîrz disputate între atleții din fie
care asociație sportivă sindicală.

Astăzi și mîine își dispută titlu, 
rile de campioni de atletism ai 
Spartachiadei sindicale pe anul 
1954, cei mai buni atleți și cele 
mai bune atlete, care vor purta în 
întreceri culorile celor zece aso
ciații.

Această ultimă etapă, faza inter
asociații, este organizată de Consi
liul Central al Sindicatelor 
R.P.R.
cite 30 
ciație. 
la cel 
și o ștafetă. In această ultimă e- 
tapă a Spartachiadei sindicale de 
atletism clasamentul se alcătuiește 
ca și în etapele a doua și a treia, 
adică prin acordarea de puncte’ 
primilor șase clasați la fiecare pro. 
bă. Se vor acorda: șase puncte pri
mului clasat, cinci puncte celuj de 
al doilea... un punct celui de al 
șaselea. La ștafete punctajul este 
dublu.

Clasamentul general al Sparta
chiadei sindicale de atletism este 
rezultatul adunării următoarelor 
două clasamente: 1. Clasamentul

din 
la ea urmind să participe 
de sportivi din fiecare aso- 
L'n sportiv poate concura 
mult trei probe individuale

august.

Inginer și
...Era o dimineață 

Cînd sirena de la fabrica de con
serve Grivița a vestit începerea 
unei noi zile de muncă, inginerul 
Florica Bănciulescu era printre 
mașini și urmărea cu atenție proce
sul tehnologic de fabricație. Și-a 
notat ceva intr-un carnețel, s-a ui
tat la ceas, a reflectat puțin și a 
părăsit apoi atelierul. Peste cîteva 
zile va aduce poate vreo îmbunătă
țire îh procesul de fabricație.

...Sus în înaltul senin ai cerului 
Se rotea un avion „Zlin 22“. După 
cîteva minute a revenit la sol. Din 
carlingă a sărit o fată zglobie. 
Era utenrista Florica Bănciulescu. 
Părea mîndră că își realizase în 
cele mai bune condițiuni misiunea 
încredințată. Zboară din anul 1951, 
și acum se poate spune, pe drept 
cuvînt, că este^ un pilot experimen
tat. Ea se pregătește în mod spe
cial pentru mitingul aviatic unde 
va fi cap de coloană într-o forma
ție „cocori". Din copilărie încă visa 
Florica Bănciulescu să se facă 
aviator și acum este nespus de fe
ricită că și-a văzut visul împlinit. 
Sportul aviatic nu este însă, singura 
preocupare a tinerei Florica Bân- 
ciulescu. “ 
talentată 
a făcut
I. C. F., 
alunecă pe schiuri ca o nălucă.

Mîine, cu prilejul mitingului a- 
viatic, cînd sutele de mii de spec
tatori își vor îndrepta privirile 
spte cer pentru a admira măiestria 
zburătorilor noștri, Florica Bănciu
lescu se va simți și mai mîndră 
și mai hotărîtă să-și perfecționeze 
necontenit arta zborului.

V. GODESCU

Ea este în același timp o 
jucătoare de handbal și 
parte din echipa Știința 
îi place voleiul, iar iarna

etapă pe
G. M. A.

astăzi la ora
Republicii și

a-

str. Dr. Stai-

întocmit pentru prima 
baza numărului de norme 
trecute în raport cu numărul de 
salariați ai sindicatului pe lîngă 
care funcționează asociația.

2. Clasamentul etapei a cincea 
interasociații.

Locurile obținute în cele două 
clasamente vor f; adunate și vor 
determina locui obținut de fiecare 
asociație în clasamentul general al 
Spartachiadei sindicale de atle
tism pe anul 1954. Asociația spor
tivă care va totaliza cele mai pu
ține puncte va fi declarată cîștigă- 
toarea acestei uriașe competiții de 
mase.

întrecerile încep 
16,00 pe stadionul 
continuă tot aci, mîine după 
miază, de la aceeași oră. Mîine di
mineață întrecerile se desfășoară de 
la ora 9,31 pe stadionul Progresul 
Finanțe Bănci din 
covici.

In cadrul etapei 
tachiadei sindicale 
va desfășura, pentru 
în țara noastră, cursa de ștafetă de 
40x100 m., în care vor participa 
800 de concurenți, reprezentînd cele 
zece asociații. Este fără îndoială o 
inițiativă bună care dovedește baza 
de mase a acestui sport în rîndu- 
rile sportivilor din sindicate.

★
Tot mîine dimineață comisia cen

trală de atletism organizează para
lel cu întrecerile Spartachiadei, un 
concurs deschis celor mai buni at- 
leți din București încadrați în aso. 
ciațiile care nu participă la Spar- 
tachiadă și deschis de asemenea și 
celorlalți atleți din asociațiile sin
dicale, care nu sînt selecționați în 
echipele respective. Concursul în
cepe la ora 9.

finale a Spar- 
de atletism se

prima oară

Planorislul acrobat
Intr-o clipă de răgaz pîanorijtil 

S-au strîns grămadă în fața pasă-*  
rilor de metal. Primul a legat fi-*  
rul discuției instructorul Popovici 
din Timișoara, o fire veselă și prier 
tenoasă. Povestea o înitîmplace po*  
trecută departe de freamătul obiș
nuitelor zile de muncă de pe maJ 
rile oceane aeriene. Intre timp s-a 
ivit un grup de aeroinodeliști cart» 
doreau să cunoască cît mai multei 
lucruri despre planorul romînesc d«ț 
mare performanță conceput și con
struit de irig. Silimon. Și binaîn-*  
țeles că viitorii zburători au 
vorba și despre instructorul 
cu cîteva ore mai înainte îl 
tase cu atîtă siguranță. Așa 
cunoscut pe Emil Iliescu, un 
nic și neîntrecut planorist. 
.Tînărul inginer aeronautic,

1 nostru
contribuție însemnată

rdus
cars
p:.lo- 
i-an» 

vred-t
I 

...... Emil 
Iliescu, și-a petrecut anii copilă-' 
riei în frumosul oraș de pe malul 
Begheiului, Timișoara. La vîrsta 
de 14 ani, cînd alții de. seama lui 
nu știau încă spre cure sport să-și 
îndrepte pași'. Emil Iliescu efectua 
primul său zbor. Poarta de intrare 
spre împlinirea visului său a fost 
aeromodeiismul. sport care l-a 
înarmat chiar de la început cu o 
temeinică și vastă pregătire tehni- 
că și t ot etică.

Cu ajutorul tovarășilor de mun-' 
că, proaspătul absolvent al tăcuta 
tații mecanice din Timișoara și-a 
însușit intr-un timp record ș' arta 
zborului cu motor,' dovedindu-se a 
fi un vrednic și încercat pilot. La 
mitingul de mîine spectatorii' pre- 
zenți pe aeroportul Bănoasa vor 
avea prilejul să urmărească șl evo-' 
luția acestui tînăr curajos și talenu 
tat. /

B. MARICA '

det
«în ultimii ani.

ce sportivii au fost saltH 
tov. Marcel Vlaicu, viceprer 
al Comitetului pentru cuta 

im-*

laminarea tîflwîus de maestra 
a! sportului unui grup 

de sportivi fruntași
Vineri la amiază, la Comitetul 

pentru cultură fizică și sport de pe 
fîngă Consiliul de Miniștri al 
R.P.R. a avut loc festivitatea înH 
minării titlului de maestru al spor-1 
tutui unui grup de sțwrtivi fruntași 
care au obținut performanțe 
valoare

După 
tați de 
ședințe 
tură fizică și sport, a urinat 
părțirea insignelor de maestru al 
sportului. Această distincție a 
fost acordată următorilor sportivi^ 
Andrei Demeter, Sanda Grasa, Gri-, 
gore Cojocaru, Gabriel Georgescu 
(atletism), M'hai Sărățeanu, Ion 
Gheorghe, Mircea Cernescu, Con-1 
staniin Udrescu (motocicUsm), Sera 
bu Neacșu, Eugen Furesz, Victor 
Schiopu (box), Vasile Oprea (ci-: 
clism), V. Călinom, Alex. Ene, 
Ion Sura, Dumitra Nicolae (fota 
bal), Ion Corneanu (lupte), Atila 
Kelemen, Iuliu Lorincz, Francisc 
Simon, Iosif Deutsch, Gavrilă Na-i 
ghy (natație, polo), Anton Sân-: 
ceac, Ștefan Somoghi (canotaj)] 
și Victor Ciocîltea ^șah).

In numele noilor maeștri al 
sportului a luat cuvintul Mihai 
Sărățeanu. El a arătat că sportP 
vii care au primit această înaltă' 
distincție sînt hotărîți să muncesc» 
cu și' mai multă perseverență pen
tru a ridica tot mai sus nivelul 
performanțelor în diferite ramuri 
de sport. (Agerpies)_,



Care e președintele?

încheiată anul acesta prin etapa 
raională tradiționala Întrecere 
sportivă a oamenilor muncii de 
la sate, Spartachiada satelor a 
reușit să contribuie intr-o oare
care măsură la înviorarea acti
vității sportive sătești, scoțînd în 
același timp la iveală o serie de 
elemente talentate. Totuși, nivelul 
general al întrecerii, comparat cu 
cel de anul trecut, nu arată un 
progres.

înainte de a trece la analiza te
meinică a cauzelor care au dus 
la această situație, este bine să 
precizăm dintr-un bun început că 
4n cadrul Spartachiadei satelor de 
anul acesta s-au înregistrat to
tuși unele succese. Astfel, în re
giunile Bîrlad și Galați, precum 
,ți în raioanele Rm. Vîlcea, Loviș- 
tea, Vedea și altele, numărul de 
participanți a fost mai mare ca 
în anul trecut. De asemenea, aceste 
întreceri au scos la iveală o serie 
de tinere talente cum ar fi Aurel 
Mosor, care a alergat 5.000 m. în 
16:30,0; Gheorghe Marcu care a 
aruncat greutatea 11,60 m.; Geza 
Orban, care a parcurs 100 m. în 
11,6 sec.; Ion Boschini care a 
alergat 400 m. plat in 56,0 sec.; 
Ion Lehar care a sărit 1,75 m. 
în înălțime și alții.

In plus, întrecerile din cadrul 
Spartachiadei satelor au contri
buit în largă măsură la mărirea 
numărului de baze sportive sim
ple, la reîmprospătarea stocului 
de echipament al colectivelor spor
tive sătești, într-un cuvînt a adus 
un important aport la întărirea 
bazei materiale a colectivelor spor, 
tive de la sate. ,

Aceste succese au avut însă un 
caracter oarecum izolat. In gene
ral, Spartachiada satelor de anul 
acesta s-a desfășurat la un nivel 
inferior anilor precedenți. Și nu
mai analizînid serios cauzele care 
au dus la acest lucru, vom putea 
ca pe viitor să evităm lipsurile 
și greșelile din acest an.

GREUTĂȚI ORGANIZATORICE...

Chiar de la început Sparta- 
eftiada satelor a „șchiopătat" anul 
acesta, deoarece acțiunea pe plan 
central a început tîrziu, iar aso
ciația Recolta a fost anunțată că 
Tăspunde de organizarea compe
tiției abia în lun<a aprilie. Dato
rită acestui fapt munca de elabo
rare, tipărire și difuzare de la 
centru spre comune a regulamen
tului a putut fi terminată abia la 
data de 12 mai. deci cu 11 zile 
înainte de începerea primei etape. 
Firește că față de această si
tuație și organele regionale și 
raionale nu au putut fi puse din 
vreme la curent cu cele mai im
portante probleme ale Sparta
chiadei satelor, ceea ce a adus 
după sine o altă întîrziere. Și 
trebuie să recunoaștem că atunci 
eînd o competiție de amploarea 
Spartachiadei satelor începe cu 
atîtea întîrzieri, rezultatele pe care 
le așteptăm nu pot fi dintre cele 
Hai bune.

Apoi, viscolul și zăpada abun
dentă care a căzut la sfîrșitul iernii 
au făcut ca muncile agricole să fie 
întîrziate. Așa că prima etapă a 
Spartachiadei satelor, care s-a 
desfășurat la sfîrșitul lunii mai și 
începutul lunii iunie a corespuns 
Integral cu perioada cea mai im
portantă a muncilor agricole. In 
această situ-ație era foarte greu c>a 
munca de mobilizare a țăranilor 
muncitori să poată fi dusă în 

IJti aspect dintr-o cursă disputată cu prilejul unui concurs atletic care s.-a desfășurat la Timișoara 
in cadrul SpartcAhiada satelor.

bune condițiunii, cu atit mai mult 
cu cît chiar activiștii spor
tivi erau la rindul lor mobi
lizați pentru cea mai mare parte 
a timpului lor, tot in campania 
agricolă. Abia tîrziu, cind prima 
etapă era pe sfîrșite, cele mai im
portante munci agricole fiind ter
minate, etapa I-a a Sparta
chiadei satelor a putut fi organi
zată în bune condițiuni. Dar și 
acum, în majoritatea cazurilor, 
concursurile s au desfășurat cu o 
participare slabă și cu o orga
nizare făcută în pripă.

...Șl TEHNICE

La acest capitol pe primul plan 
se situează felul defectuos în care 
a fost alcătuit regulamentul Spar
tachiadei satelor. Și în privința 
regulamentului ne vom opri mai 
mult Ia două aspecte: felul în 
care a fost organizată prima eta
pă și sporturile care au fost cu
prinse în Spartachiada satelor de 
anul acesta.

In ceea ce privește prima etapă 
s-a constatat practic faptul că 
desfășurarea întrecerilor pe co
mună nu mai prezintă interes, 
din punct de vedere competiți'- 
nal, pentru oamenii muncii de la 
sate. Este clar că în fiecare an 
la probele de atletism și gimnas
tică 6-au înîlnit aproape aceiași 
concurenți. Mai mult, la sporturile 
de echipă este greu să se creeze 
un spirit de întrecere cînd echipele 
sînt din aceeași comună și cînd 
cei ma; buni sportivi sînt grupați 
într-o singură echipă, pentru a 
asigura omogenitate formației 
respective. In acest fel întreceri
le pe comună pierd din spectacu
lozitatea caracteristică unei com
petiții sportive în care concurenți! 
se cunosc mai puțin unii pe alții 
și unde, deci, lupta sportivă prile
juiește spectacole de toată frumu
sețea. ,

Și pentru că a venit vorba de 
spectaculozitate, vom trece la cel 
de al doilea aspect al problemei și 
anume acela al sporturilor cu
prinse anul acesta în întrecerile 
Spartachiadei satelor. Ne vom 
ocupa doar de un singur lucru, 
esențial însă prin urmările lui. 
Este vorba de faptul că anul a- 
cesta a fost scos din cadrul Spar
tachiadei satelor voleiul și a fost 
înlocuit cu trînta. In general, vo
leiul’ este un sport mult mai răs- 
pîndit la sate, un sport care poate 
fi practicat ușor, poate fi învățat 
repede și, în general, un sport 
deosebit de spectaculos. In plus 
el poate fi practicat cu succes Și 
de femei. Trînta este un sport mai 
puțin răspîndit în bună parte din 
regiunile țării. Așa se explică de ce 
anul trecut la întrecerile de volei 
din cadrul Spartachiadei satelor 
au concurat 60.344 de băieți și 
fete, iar anul acesta la trînfă au 
participat numai 21.395 de băieți. 
Este o diferență care explică sufi
cient de clar faptul că și în me
diul sătesc anumite sporturi au 
căpătat o largă răspîndire. Și 
acest lucru nu trebuie uitat atunci 
cînd se întocmește regulamentul 
unei competiții de asemenea am
ploare.

In același sens este de discutat 
și situația în care se găsește oină. 
Acest sport este mult răspîndit în 
unele regiuni, în timp ce în altele 
nu este cunoscut aproape deloc. 
Așa se explică de ce la multe etape 
raionale au lipsit de la start 
echipele de oină.

Concluzia în privința sporturi
lor care vor trebui să fie cuprinse 
în regulamentul Spartachiadei sa
telor este ca să se aibe în ve
dere sporturile de echipă, cu un 
grad de spectaculozitate mai mare.

O ALTĂ CAUZA: LIPSA DE 
COLABORARE

Este vorba de lipsa de colabo
rare dintre organele interesate pe 
plan local în buna desfășurare a 
întrecerilor din cadrul Spartachia
dei satelor. Și în primul rînd în 
această privință o mare parte din 
vină o au comitetele regionale și 
mai ales cele raionale C.F.S., care 
trebuiau să ajute mult în munca 
lor organele asociației Recolta. 
Spunem acest lucru pentru că este 
evident mai ales în ceea ce pri
vește consiliile obștești raionale ale 
asociației Recolta care există nu
mai pe... hîrtie și a căror „activi
tate" în cadrul Spartachiadei sa
telor poate fi calificată ca inexis
tentă. In special comitetele regio
nale C.F.S. București, Baia Mare, 
și Hunedoara au „excelat" prin 
a privi Spartachiada satelor ca o 
problemă exclusivă a asociației 
Recolta.

Foarte important a fost ajutorul 
pe care l-au dat în buna organiza
re a Spartachiadei satelor unele co
mitete . regionle U.T.M., cum ar fi 
cele din regiunile Bacău, Pitești, 
Cluj și Ploești. Pe de altă parte, 
comitetele regionale U.T.M. din re
giunile Galați, București, Constan
ța și Oradea au tratat cu multă 
ușurință sarcinile ce Ie reveneau 
în buna desfășurare a competiției, 
necontrolînd și neîndrumînd orga
nele U.T.M. de la sate și raioane.

De asemenea, sindicatele agricole 
și sfaturile populare au manifestat 
și ele multă nepăsare față de felul 
în care s-a desfășurat anul acesta 
Spartachiada satelor.

CITEVA PROPUNERI

Din analiza temeinică a felului 
în care s-a desfășurat anul acesta 
Spartachiada satelor, analiză fă
cută cu prilejul unei ședințe orga
nizată de Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lîngă Con
siliul de Miniștri, au reieșit o se
rie de constatări pe baza cărora 
s-au făcut multe propuneri.

Astfel s-a propus ca pe viitor 
să se organizeze trei spartachinde 
(de iarnă, de primăvară și de 
toamnă). In felul acesta sînt 
evitate și problemele ridi
cate de muncile agricole 
și în plus în regulamentul acestor 
spartachiade pot fi cuprinse mai 
multe discipline sportive.

Ar mai fi de amintit aci și pro
punerile ca elevii școlilor elemen
tare de la sate să nu mai participe 
în cadrul Spartachiadei satelor și 
ca pe viitor să nu se mai organi
zeze atîtea comisii speciale, ci să 
se pună accentul mai mult pe în
tărirea consiliilor obștești raio
nale ale asociației Recolta. Toate 
aceste lucruri vor duce în mod fi
resc la asigurarea succesului în 
viitoarele competiții sătești și, im
plicit, la întărirea și dezvoltarea 
activității sportive din satele pa
triei noastre.

■— Tov. președinte, eu aș vrea 
să devin purtător al insignei G.M.A. 
și la noi nu s-a organizat încă 
nici un concurs. Cind...

— Tov. președinte, în secția noa
stră de alegere și confecții sînt o 
mulțime de tinere care vor să de
vină sportive. Am vrea să facem o 
echipă de volei, una de handbal...

De cîte ori vreun tînăr intra în 
biroul președintelui colectivului 
sportiv de la întreprinderea „Steaua 
roșie" din Bacău, rostind fraze a- 
semenea celor de maj sus, tov. pre
ședinte Bocăneț, răspundea invaria. 
bil:

— Foarte bine tovarășe, foarte 

— Du-te la vechiul președinte. Nu le-o fi uitat pe toate!
— Du-te la noul președinte. Sper că o fi învățat ceva!

bine. Mergi d-la la tov. Panait, știi, 
cel care a fost președinte înaintea 
mea și te lămurește el...

Așa s-a întîmplat luni de-a rîndul. 
Și astfel s-a ajuns la crearea unei 
dualități pe cît de originală pe atît 
de puțin folositoare în conducerea 
colectivului sportiv. Persoana pre
ședintelui s-a despărțit automat în 
două: o persoană — tov. Bocăneț 
(cel ales în toamna anului trecut) 
care este președintele oficial sau 
„de jure" și cea de a doua per
soană tov. Panait, președintele ino- 
ficial sau „de facto". De altfel în 
persoana tov. Panait găseai întru
nite toate responsabilitățile celor, 
lalțj membri ai conducerii colecti
vului care urrnînd pilda tov. Bocă
neț, au dat procura tov. Panait în 
exercitarea tuturor atribuțiilor lor. 
E drept că tov. Panait e un om 
tare cumsecade, cu multă bună
voință și care iubește sportul. Dar 
asta n-a fost deajuns pentru ca ac
tivitatea sportivă de la „Steaua 
roșie" Bacău să meargă bine. 
Astfel, s-a ajuns ca în această în
treprindere care deși posedă fru
moase baze sportive și are toate 
condițiile pentru o bună activitate 
sportivă, aceasta să fie aproape 
inexistentă. In afara fotbalului și

9 Pentru lunile septembrie și 
octombrie, comitetul raional C.F.S. 
Grivița Roșie și-a alcătuit un vast 
plan de acțiune în care a prevăzut 
organizarea mai multor competiții 
sportive cu caracter de masă. Ast 
fel, în cinstea Lunii Prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice și a Congresului 
Partidului, acest comitet organizea
ză întreceri la volei, fotbal și, de 
asemenea, cinci concursuri speciale 
pentru trecerea normelor G.M.A. 
gr. II. Pentru copiii din raionul 
Grivița Roșie, comitetul raional 
C.F.S. organizează un concurs de 
trotinete, triciclete și mașinuțe.

Întrecerile vor avea loc după cum 
urmează:

.Pentru concursurile speciale 
G.M.A.. care se vor desfășura în 
zilele de 20 și 27 septembrie și 4, 
11, 18 și 25 octombrie, întrecerile 
se vor desfășura pe stadionul Giu- 
lești și în Parcul Copilului (pro
bele atletice) și la baza colectivului 
Locomotiva I.C.C.F. Băneasa (în
trecerile de tir și natație). La 19, 
26 sept, și 3 oct (la I. C. C. F. 
Băneasa) și în zilele de 10, 17 și 
24 sept, (la Giulești și în Parcul 
Copilului) vor fi organizate 5 con
cursuri de triatlon G-M.A. gr. II. 
Competiția de volei feminin va a- 
vea loc între 15 septembrie — 15 
octombrie și va fi dotată cu „Cupa 
Prieteniei”. Tot cu „Cupa Priete
niei” și i.Cupa 7 Noiembrie" vor 
fi premiate echipele de fotbal care 
se vor clasa pe primele locuri în 
competiția de fotbal; la care și-au 
anunțat participarea echipe din toa
te întreprinderile raionului. Con
cursul de triciclete și trotinete 
pentru cei iutei se va desfășura la

a tirului nici o altă disciplină 
sportivă nu cunoaște o activitate 
susținută.

E drept că într-o bună zi tov. 
Panait — notați bine, tov. Panait 
și nu tov. Bocăneț — a convocat 
o ședință cu membrij conducerii 
colectivului sportiv. Le-a vorbit tov. 
Panait despre sarcinile ce le stau 
în față, despre situația jalnică a 
activității sportive din întreprin
dere, despre faptul că nu au fost 
realizați purtători ai insignei 
G.M.A. și alte lucruri și le-a cerut 
frumos tov. Panait celor din condu
cere să facă și ei ceva pentru a 
schimba această situație...

Apelul călduros al tov. Panait 
și-a făcut, timid, loc în inimile cî- 
torva. E drept, un loc cam mititel, 
dar totuși un loc. Tov. Sandu Ma
rin și Gh. Boacă, responsabil or
ganizatoric și respectiv cu propa
ganda, au început să lucreze. Tov. 
Ghica Cristea, responsabilul ins
truirii sportive a început să se o- 

■ cupe cu seriozitate de secția de 
fotbal (neglijînd în schimb cele
lalte secții). Ceilalți însă, începînd 
cu tov. președinte Bocăneț, au con
tinuat să rămînă tot atît de pa
sivi ca și mai înainte. Responsabi
lul G.M.A., Dumitru Lichi, a conti
nuat să rămînă un perfect necunos
cător _al regulamentului G.M.A. și 
al tuturor celorlalte probleme legate 
de aceasta. Și iată că în acest an 
nicj un tînăr de la „Steaua roșie" 
Bacău n-a devenit purtător al in
signei. La Spartachiada sindicală 
n-a participat nimeni... și așa mai 
departe... Și președintele isoficial a 
continuat să fie de fapt adevăratul 
președinte. Așa că pe bună drep
tate se întreabă și muncitorii de la 
„Steaua roșie" ca șj coresponden
tul nostru V. Mihail care ne-a in
format despre toate acestea: „Care 

1 e președintele?...

8 octombrie în fața sfatului popu
lar raional.

In ziua de 24 sept, orele 17, va 
sosi și ștafeta în stea organizată 
în cinstea Congresului Partidului 
In afara acestor manifestații spor
tive comitetul raional C.F.S. Gri
vița Roșie organizează —< înce
pînd de săptămîna viitoare — în 
fiecare luni și miercuri pe stadio
nul Giulești și în Parcul Copilului 
concursuri speciale pentru trecerea 
normelor G.M.A. gr. I.

• In curînd vor începe în toate 
localitățile din țară întrecerile fi
nale ale „concursurilor populare 
pe localități” la atletism, volei, 
natație și ciclism, competiție in’-, 
țiată de către Consiliul Central al 
Sindicatelor prin secția Cultură j 
Fizică și Sport. Pentru această eta
pă concurenții s-au cal’ficat în eta
pa de colectiv. întrecerile etapei1 
finale sînt organizate de către con
siliile sindicale regionale.

• Consiliul sport’v regional Di
namo Craiova duce o susținută; 
muncă de propagare a activității; 
sportive în rîndurile oamenilor 
muncii din satele din împrejurimi.; 
Astfel, nu de mult echipe de gim-' 
nastică, volei, fotbal și atletism ale 
consiliului regional Dinamo Craio
va s-au deplasat la Orșova, Ber- 
zașca, Adakaleh, Malu Mare și 
Băile Herculane unde au susținut 
întîlniri amicale cu echipele spor- 
ti\e sătești respective.

întrecerile au fost urmărite de ut» 
mare număr de spectatori și au 
constituit cu adevărat prilej de 
întărire a prieteniei*  dintre sporti
vii de la orașe și sate.



REGULAMENTUL
Campionatului R.P.R. de Cros pe echipe juniori și seniori 

„SĂ INTIMPINÂM 7 NOIEMBRIE”
Campionatul R.P.R. de Cros pe 

echipe „Să întimpinăm 7 Noiem
brie" se organizează în cinstea zi
le} de 7 Noiembrie, în scopul de a 
atrage în practicarea metodică a 
alergărilor pe teren variat, masele 
cît mai largi ale oamenilor mun
cii și de a desemna cele mai bune 
echipe de colective din țară (băieți 
și fete) in cursele pe teren variat 
pe anul 1954.

1. ORGANIZARE

Organizarea tehnică și adminis
trativă se va asigura după cum 
urmează:

a. — Etapa pe colective de că
tre colectivele sportive de la orașe 
și de la sate cu sprijinul comisiilor 
locale de atletism. In comunele în 
care nu există colective sportive, 
organizarea revine Căminelor cul
turale sau organizațiilor U.T.M.

In această etapă se concurează 
individual.

b. — Etapa pe raioane, de către 
comisiile raionale de atletism cu 
sprijinul comitetelor raionale C.F.S.

c. — Etapa pe regiune, de către 
comisiile regionale de atletism cu 
sprijinul Comitetelor reg’onale 
C.F.S.

3. — Etapa finală de către Co

mitetul pentru Cultură F 
Sport 
niștri 
nești

I
misia Centrală de Atletism din Co- 

'. T”. ” Fizică și
de pe lingă Consiliul de Mi- 
cu ’
de

concursul Comisiei orășe- 
atletism București.

2. DATA ȘI LOCUL 
DESFĂȘURĂRII

Campionatul Republican de cros 
pe echipe „SA INTIMPINAM 7 
NOIEMBRIE" pe anul 1954 se dis
pută pe 4 etape astfel:

4. PARTICIPANT!

Categoria Etapa I 
col.

Etapa II 
raion

Etapa III 
regiune

Etapa IV 
finala

Seniori 3.000 m. 5.000 m. 6.000 m 8.000 m.
Juniori 1.000 m. 1.500 m. 2.000 m. 3.000 in.
Senioare 800 m. 1.000 m. 1.200 m. 1.500 m.
Junioare 500 m. 600 m. 800 m. 1.000 in.

are dreptul de a 
singură echi-

a. — In etapa pe colective au 
dreptul a participa membrii colec
tivelor sportive care au satisfăcut 
vizita medicală obligatorie. Aceas
tă etapă are scopul de a înlesni se
lecționarea echipei de colectiv, în 
vederea participării în etapa raio
nală.

b. — In etapa pe raioane are 
dreptul de a participa orice colec
tiv sportiv, cu cîte una echipă 
selecționată în prima etapă la fie
care din cele 4 categorii. Concu- 
rențiî individuali nu se admit.

— Pentru bărbați echipele vor fi 
dintre

l

f renții individuali nu se admit.

I formate din 8 alergători
' care primii 6 contează în clasa-

■ . j ment.
— Pentru femei echipele vor fi 

formate din 7 alergătoare dintre 
care primele 5 alergătoare contea
ză în clasament.

c. — In etapa pe regiuni au 
dreptul de a participa colectivele 

• 'caW'cate în fiecare din cele 4 
(categorii în etapa raională și di
rect echipele colectivelor care în 
componența lor au 60*'*  atleți cla
rificați în categoria I-a și maeș
tri la probele de fond și semi-fond: 

i — Pentru bărbați cu ecliioe de 
7 concurenți dintre care primi: 5 
leontează în clasament.

•{ Intre 8 și 18 septembrie vor 
avea loc la Orașul Stalin în trece
rile concursului republican de aero- 
,'nodele pe anul 1954.

In cadrul întrecerilor de la ora
șul Stalin vor participa aeromode- 
iști de valoare ca : I. Georgescu 
(București), Victor Gaba (Iași), 
Mircea Geanoglu (Constanța), Otto 
lintz și Al Bedo (Tg. Mureș), I. 
Buiu (Cluj), I. Constantinescu 

Jdraiova) precum și o serie de 
iieromodeliștii mai puțin cunoscuți 
spectatorilor dar cu reale calități 
pa: Ion lovu (Bîrlad), G. Barabaș 
Tg. Mureș), Sabin Purja (Ora- 
llea), Carol Schmidt (Ploești) și 
llții. De asemenea nu vor lipsi de 
'a startul întrecerilor nici cunoscu- 
iele aeromodeliste din Capitală El- 
rira Ivanovici și Angela Petrescu 
)are în ultimele concursuri au do- 
edit o bună pregătire.

; Pentru o cît mai bună reușită a 
jgegtei importante întreceri sport've,

. — Pentru femei cu echipe de 6 
’alergătoare, dmtre care primele 4 
(contează în clasament.

Concursul republican de aeromodele pe anul 1954

Etapa I-a — pe colective și co
mune, la sediul fiecărui colectiv 
urban sau rural între 19 septem
brie — 3 octombrie 1954.

Etapa Il-a — pe raioane la data 
de 10 octombrie a.c. în comunele 
de reșed'nță ale raioanelor respec
tive.

Etapa lila — pe regiuni, ia 
data de 17 octombrie a.c. în ora
șele de reședință ale regiunilor.

Etapa /P-a—finala la 31 octom
brie 1954 la București.

Pentru orașul București, partici
parea se va asigura în felul ur
mător:

Etapa I-a — pe colective, indi
viduală, între 19 septembrie — 3 
octombrie 1954.

Etapa II-a — pe consiliile oră
șenești ale fiecărei asociații la 10 
octombrie 1954. In etapa II-a, vor 
participa echipele de colectiv din 
cadrul acelui consiliu orășenesc.

Etapa IlI-a — pe oraș la 17 oc
tombrie 1954 în organizarea Comi
tetului orășenesc C.F.S.

In etapa IlI-a pe oraș, 17 octom
brie 1954, vor participa primele 3 
echipe de colectiv clasificate în 
etapa Il-a pe fiecare asociația 
sportivă, departament școlar etc.

Primele 5 echipe " ”..... t!
clasificate în etapa 
cele 4 categorii, se 
finală.

din București, 
IlI-a la toate 
califică pentru

3. DISTANȚELE ȘIz. r:—- -j programul 
COMPETIȚIEI

Distanțele pe care se organizea
ză campionatul republican de cros 
pe echipe „SA INTIMPINAM 7 
NOIEMBRIE" de la categorie la 
categorie și de la etapă Ia etapă, 
sînt următoarele: 

Un colectiv nu 
participa decît cu o 
pa la fiecare categorie.

d. — In etapa finală au dreplul 
de a participa colectivele cla.^te 
pe locul I în etapa regională la 
fiecare din cele 4 categorii astfel:

— Pentru bărbați cu echipe de 
5 concurenți dintre care prim i 4

4
3

contează în clasament.
— Pentru femei cu ech:pe de 

concurente dintre care primele 
contează în clasament.

De la o etapă Ia alia compo
nența echipelor calificate se va pu
tea schimba numai cu alergători 
care au participat în etapa raio
nală.

Din orașul București se vor cali
fica pentru etapa finală primele 5 
echipe clasate în etapa IlI-a la 
concursul organizat de oraș.

Componenții echipelor partici
pante la etapa pe regiune (și pen
tru București la etapa pe oraș), 
trebuie să prezinte carnetele de co
lectiv purtînd viza raională pe anul 
1954 și carnetele de aspiranți 
F.G.M.A și G.M.A.

Pentru etapa finală componenții 
echipelor trebuie să prezinte bre
vetul G.,M.A. sau F.G.M.A.

5. CONDIȚII DE STABILIRE A 
REZULTATELOR

Primul clasat primește un punct. 
Concurentul sosit al doilea pri-

Aeroclubul Central a luat o se
rie de măsuri tehnice și organi
zatorice. Merită a fi Îndeosebi a- 
mintită inițiativa de a se trimite 
în fiecare regiune cite două moto
rașe mecanice pentru aeromodelele 
captive. In felul acesta participan
ts la această categorie au avut po
sibilitatea să se pregătească în 
cele mai bune condițiuni, fapt care 
va contribui desigur, la desfășura
rea unor întreceri de un înalt ni
vel tehnic. Foarte interesante se 
anunță întrecerile din cadrul cate
goriilor planoare, propulsoare- și 
motomodele la care participă o 
seamă de recordmani ai țării.

Ediția precedentă a concursului 
republican de aeromodele a adus la 
startul întrecerilor aproape 200 de 
participanți. Intîlnirea celor mai 
buni aeromodeliști din țară a dat 
loc la dispute foarte aprige în ca
drul cărora au fost stabilite cîteva 
noi recorduri. Merită a fi subliniate 
âjdgogebi, recordurile realizate de 

mește 2 puncte și așa mai de
parte.

Echipa care prin concurenții săi 
ce contează în clasament va tota
liza numărul cel mai mic de punc
te, va fi declarată cîștigătoare. în 
caz de egalitate de puncte între 
două echipe de aceeași categorie va 
cîștiga echipa care are primul con
curent clasat pe locul cel mai bun.

In caz de nerespectarea traseu
lui concurentul 
calificat.

In caz că o 
mărul complet

respect>v va fi des-

echipă nu are nu. 
__  . . , de alergători sosiți, 
se va acorda locul ultimului sosit 
plus un punct.

Incepînd de la etapa raională, 
forul organizator va comunica în 
24 ore după terminarea competiției 
rezultatele tehnice la Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri,

6. TITLURI-PREMII

Colectivele clasate pe primul Ioc 
în etapa finală vor primi titlul de ’ 
campioane republicane de cros pe 
echipe pe anul 1954, Ia cele 4 ca
tegorii.

Comitetele Regionale și Raionale 
pentru Cultură Fizică și Sport 
vor mai acorda titlul de campion, 
raional și regional echipelor cla
sate pe locul I în etapele II și III.

Premiile se vor distribui conform 
regulamentului de premiere elabo
rat de Direcția Instruirii Sportive 
din Comitetul petit ru Cultură Fi
zică și Sport de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri.

Pentru etapa pe colectiv, comu
nă și de raion, forurile organiza
toare vor putea acorda premii pe 
scară locală.

7. TERMEN DE ÎNSCRIERE

Pentru etapa raională înscrierile 
se fac de călre colective, la Co
mitetul Raional C.F.S. pînă la 7 
octombrie 1954.

Pentru etapa regională colecti
vele vor reconfirma înscrierea la 
Comitetul Regional C.F.S. prin Co
mitetul Raional C.F.S. pînă la 12 
octombrie 1954.

Pentru etapa finală, colectivele 
vor reconfirma înscrierea și parti
ciparea echipelor cîștigătoare ale 
etapei pe regiune pînă la 25 octom
brie 1954 la Comitetul pentru Cul
tură Fizică și Sport de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri prin Comisia 
Centrală de Atletism, din București 
str. Vasile Conta Nr. 16, sau chiar 
pe loc cu ocazia disputării etapei 
pe regiune, în scris către delega
tul Comitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri.

8. CONDIȚII ORGANIZATORICE 
ȘI ADMINISTRATIVE DE 

PARTICIPARE

In etapa regională C.C.F.S-ul 
organizator va suporta cheltuielile 
de organizare, cazarea, masa și 
transportul concurenților calificați 
în etapa de raion. Toate cheltue- 
lile de organizare, transport, ca
zare, masă și scoaterile din pro
ducție pentru etapa finală vor fi 
suportate de către Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lîn
gă Consiliul de Miniștri.

Pentru colectivele din București 
nu se suportă nic' o cheltuială.

(înălțime moto-Anania Moldoveanu 
modele, viteză) și ing. Alihail Lă- 
zărescu (durată, propulsoare, teres
tre și hidro) care sînt la foarte 
mică distanță de recordurile mon
diale.

întrecerile actualei ediții a celei 
mai importante competiții sportive 
rezervată aeromodeliștilor noștri 

fruntași se anunță deosebit de in
teresante. Elementele tinere vor 
aduce în concurs un plus de 
dârzenie, voință și hotărîre, calități 
specifice tineretului nostru. Tinerii 
aeromodeliști vor înfrunta rutina 
și tehnica unor constructori de 
aeromodele consacrați dintre care 
mulți fac parte din lotul repre
zentativ al țării. Oricum, tineretul 
va lupta cu toată însuflețirea și 
nu rămîne decît ca Aeroclubul 
Central să se preocupe de acești 
tineri să-i îndrumeze în permanen
ță pentru a asigura o rezervă, atît 
de necesară dezvoltării spartului

, aeroiuiodelist.

Echipa de alpinism a asociației știința, câștigătoarea cupei „23 Au. 
gust"

De la stingă: Nina Vasiliu, Nico teta Șaragea și Olga Bădina.

COMPORTAREA ECHIPELOR PARTICIPANTE 
LA CAMPIONATUL REPUBLICAN DE ALPINISM (II)

Continuînd analiza compor
tării echipelor participante la 
campionatul de alpinism al 
R.P.R. ne vom ocupa astăzi de 
echipele clasate în a doua ju
mătate a clasamentului. Toto
dată. ne vom ocupa și de com
portarea echipelor feminine în 
„Cupa 23 August", competiție 
care a avut un caracter repu
blican și reprezintă un prim pas 
către un campionat feminin al

ȘTIINȚA. A șasea clasată, echipa 
asociației Știința, cu elementele pe 
care le poate selecționa, urma să 
joace «n ,rol de seamă in această 
importantă întrecere. Lipsa de in
teres manifestată de asociație și 
mai ales de colectivul din Orașul 
Stalin, oglindită de faptul că cu 
3 zile înainte de începerea campio
natului echipa nu era încă comple
tă, a făcut ca Știința să se pre
zinte cu o pregătire cu totul insu
ficientă. De altfel, chiar antrenorul 
echipei a venit tîrziu la cantona
ment. Strădaniile de a compensa 
pregătirea îndelungată printr-una 
intensă de ultim moment, nu a 
putut — cum era și normal — să 
dea rezultate prea bune, mai ales, 
că, în afară de trei antrenamente 
făcute pe traseele de concurs, ce
lelalte au fost făcute pe alte tra
see. Dintre echipierii Științei cel 
mai bun s-a dovedit Remus Stoi- 
covici care, în cap de coardă pe 
traseul frontal, a obținut cel mai 
bun timp al campionatului (prima 
lungime de coardă în 3:43,0).

FLAMURA ROȘIE. A șaptea cla
sată, echipa asociației Flamura ro
șie a avut posibilități de pregătire. 
Lipsa unui antrenor care să în
drumeze această pregătire a făcut 
însă ca eforturile celor 5 alpiniști 
să nu poată fi răsplătite cu un re
zultat mai bun. De altfel, rămași 
să se conducă singuri, alpiniștii de 
la Flamura roșie nu au alcătuit 
echipa după considerente tehnice, 
ci fiecare dintre cei 3 mai buni a 
fost cap de coardă pe unul din

LOCOMOTIVA. Ultima clasată 
a făcut și ea parte din echipele 
care au venit tîrziu la antrena
ment (doar cu 10 zile înainte). 
Preocupați de pregătirea pentru 
competiția organizată de asociație 
în cinstea zilei de 23 August, al
piniștii Locomotivei nu s-au antre
nat pe traseele campionatului de
cît 6 zile. Lipsa antrenorului (ac
cidentat) și a unui cap de coardă 
specializat, a făcut ca rezultatele 
să nu fie prea bune. Locomotiva 
are totuși un mare merit, prin 
aceea că și anul acesta a intro
dus în echipă elemente t « e. în
cepătorii nu au avut însă o pre
gătire suficientă pentru campio
nat.

METALUL. Cînd a început cam
pionatul, asociația Metalul era șg- 

cotită printre echipele care se luptă 
pentru primele locuri. Ea a con
firmat aceasta în escalada traseu
lui frontal, în care a realizat al 
patrulea timp, la diferență doar da 
17 secunde de Progresul. Echipa a 
fost însă descalificată în traseul 
combinat pentru mers concomitent 
Și fără această descalificare echipa 
Metalul nu ar fi putut termina es
calada deoarece, datorită unei ali
mentații necorespunzătoare, conct»-' 
renții s-au simțit foarte rău. Tre-< 
buie să spunem că antrenorul Me
talului a făcut mari greșeli. El a 
imprimat echipei o autoîncredera 
peste limitele permise, iar la an
trenamente, din dorința de a rea
liza timpuri bune a neglijat 
măsurile de siguranță, obișnuind 
pe concurenți să treacă coarifâ 
printr-un număr redus de pitoane.

COMPORTAREA ECHIPELOR 
FEMININE

„Cupa 23 August”, organizată da 
comisia centrală de alpinism pen-i 
tru echipele feminine, a reunit la 
start 5 echipe. Numărul poate fi 
socotit mulțumitor pentru acest în
ceput, dar arată totuși că unele a- 
sociații nu au avut o preocupare 
pentru atragerea elementului femi
nin către acest sport, fapt care con
stituie o lipsă serioasă. Traseul a 
fost suficient de pretențios, dacă 
ținem seama de pregătirea alpinis
telor noastre, dar prea scurt, fapt 
care a făcut ca manevra corzilor să 
fie dificilă și să hotărască în mare 
măsură rezultatele. Pentru exem-i 
plificare, este suficient să amintim 
că, în escalada propriu zisă, echipa 
Metalul a obținut al 3-lea timp, 
dar datorită încurcării corzilor s-a 
clasat ultima. In schimb Voința, 
care a realizat în escaladă al 4-lea 
timp, s-a clasat pe locul II datorită 
unor manevre corecte și precise de 
corzi.

Dintre echipele participante, s-a 
remarcat în mod deosebit Știința, 
care a realizat cel mai bun timp 
total, avînd și cea mai rapidă es
caladă. Capul de coardă Nicolet.i 
Saragea a realizat 3:40,0 iar se
cundul I Nina Vasiliu 1:50,0, cifra 
care reprezintă recorduri ale con
cursului. Echipa Voința s-a arătat 
omogenă. Ea nu a fost prea ra- 
pidă, nici una din componente ne- 
realizînd timpuri care figurează în 
primele locuri. Precizia manevrelor; 
și calmul le-a asigurat însă un 
merituos loc II, dovedind în ace
lași timp rolul important al antre
norului care conduce de pe mar
gine. Flamura roșie a avut, după 
Știința cea mai rapidă escaladă. 
Capul de coardă Maria Georgescu 
a realizat al doilea timp (3:45,0), 
iar secundul II Petruța Pop pe cel 
mai bun (2 min). Dintre celelalte 
concurente, timpuri bune au reali
zat Mioara Ștefănescu în cap de 
coardă (3:53,0) și Georgeta Ar- 
padi ca'secund II (1:59,0), ambele 
de la Metalul.

GH EPURAU



i C. Caralulis este unul dintre compețitorii principali în înirece- 
jfile finale ale campionat ului indivi dual de tenis al R.P.R. care încep 

mîine în Capitală.

\ Ftaalele campionatului individual 
de tenis R. P. R.

Jocuri amicale
de fotbal

Astăzi și mâine se dispută o scrie 
de fntîlniri amicale ta care va 
evolua unii dintre cei mai buni fot
baliști ai noștri.

Astfel, astăzi la ora 17 pe stadio
nul Giulești din Capitală vor juca 
Locomotiva Grivița Roșie și Dina
mo Gtașul Stalin. In echipe vom 
vedea la „lucru” pe Alarian, Barta, 
Ferenczi, Szoko, A. Rădulescu și 
alți fotbaliști fruntași.

Tot astăzi, pe stadionul Flacăra 
din Ploești, Selecționata Tineretului 
din R.PJt. va întîlnâ Flacăra.

In sfîrșit, mîine, la Tg. Mureș, 
Selecționata orașului București își 
va disputa întâietatea cu Locomo
tiva.

Jocuri interesante in prima etapă 
a returului de volei

Au trecut mai mult de trei luni 
de când s-a desfășurat ultima etapă 
a campionatului masculin de volei. 
Ne amintim că ultimele jocuri s-au 
bucurat de un deosebit interes de 
altfel pe deplin justificat. Dacă în 
primele etape echipele se dovedise
ră încă nepregătite și de valori di
ferite, în partea doua a turului e- 
chilihrul de forțe a fost restabilit 
și fiecare meci a însemnat o luptă 
indîrjită din care a ieșit învingă
toare echipa cu adevărat mai bine 
antrenată.

Returul campionatului la catego
ria A este așteptat cu multă ne
răbdare, atât de iubitorii acestui 
joc sportiv, cit și de jucători, dor
nici să se întreacă și să arate că 
în timpul verii au muncit pentru 
ridicarea măiestriei lor sportive.

In prima etapă se dispută trei 
Intîlniri între formații apropiate 

ca valoare', alcătuite din elemente, 
tinere, dornice de afirmare. Cea 
mai interesantă partidă se anunță 
cea de la Timișoara dintre echipa 
studenților din localitate și cea a 
studenților din Arad. Ir. tur au în
vins timișorenii cu 3—I, dar mai 
tîrziu arădenii au făcut jocuri su
perioare și au obținut rezultate mai 
bune și un loc superior în clasa
ment. Știința Timișoara se află pe 
locul 6 cu 12 puncte iar Știința 
Arad pe locul 5 cu 13 puncte. 
Important se anunță și jocul de 
la Orașul Stalin dintre Metalul 
din localitate și Metalul Ploești 
(în tur a învins Metalul Plo
ești cu 3—2). In sfirșit, la Iași, 
echipa Știința, performera ultime
lor etape din tur, va înfrunta Știin
ța Cluj care vine cu dorință de a 
se revanșa de înfrângerea din tur 
(2-3).

,/ Așteptate cu mult interes de că
tre iubitorii tenisului de la noi fi
nalele campionatului individual de 
tenis al R.P.R. încep mîine dirni- 

rneață pe terenurile centrului de 
'antrenament Nr. 2 și Știința Po
litehnica din Capitală. Aceste în
treceri la capătul cărora vor fi 
de semnați campionii republicii noa- 

jstre pe anul 1954 ai categoriilor 
jil-a și a Il-a la probele de simplu 
‘(bărbați, simplu femei, dublu băr
bați, dublu femei, și dublu mixt 
Vor aduce la start pe fruntașii te
nisului nostru, precum și o serie 
de tinere elemente talentate, care 
s-au afirmat în ultimul timp. La 
categoria l-a simplu bărbați ală
turi de maeștrii sportului Gh. Vi- 
ziru — actualul campion al țării, 
C. Caralulis — finalistul de anul 
[trecut — M. Viziru, A. Schmidt, 
jde jucătorii fruntași T. Bădin, Gh. 
.Cobzuc, A. Pusztai, E. Grunwald, 
Benedek, vor mai participa printre 
alții și tinerii Șt. Georgescu. E. 
Cristca, Diaconeseu, — campionul 
de anul trecut al juniorilor (cat. 
17—18 ani) —, C. Năstase, A. 
Bardan — proaspătul campion de 
juniorj al țării (cat. 17—18 ani) 
—r-, V. Serester — actualul cam
pion de juniori al R.P.R. (cat 15— 
16 ani) — .Dancea, Turdeanu și 
Slapciu.

Și la proba de simplu femei (cat. 
I-a) pe lângă campioana R.P.R. Eva 
Stăncescti, jucătoarele Irina Pono- 
va, Matilda Glatt, Rodica Tavitian,

’ După o îndelungată și rodnică 
activitate, profesorii școlilor spor
tive de elevi au ținut zilele trecute 
prima consfătuire. In cadru] aces
tei consfătuiri ej au făcut analiza 
muncii de pînă acum, au arătat 
rezultatele metodelor de muncă 
folosite, au alcătuit planurile de 
studii și au stabilit sarcini pentru 
continua îmbunătățire a activității 
for. Această consfătuire, la care 
au participat majoritatea profeso
rilor, a avut un succes deplin. 
Discuțiile au scos la iveală lip
surile și greutățile existente în ac
tivitatea școlilor și s-au subliniat 
măsurile ce trebuie luate pen
tru îmbunătățirea muncii.

Făcînd o succintă trecere în re- 
Vista a celor discutate am reținut 
elementele pe care le considerăm 
.mai importante și care trebuie să 
Tie un ajutor în muncă și un 
'îndreptar, atît pentru participant, 
•cît și pentru restul profesorilor 
ca și pentru forurile care se ocu- 

pPă de asigurarea bunei funcționări 
.*  acestor școli.
i Vom începe prin a arăta că mulți 
jjrofesort (Victor Tibacu din Bucu_ 
rrești, Popescu-Coljbași din Orașul 
«Stalin, Dan Popescu din București, 
^ietc). au arătat greșita mentalitate 
pt profesorilor de educație fizică de 
jla școlile de bază care evită să 
jfcrimjtă cele mai bune elemente 
jla școlile sportive de elevi. Ei pro
ffer ă să le asigure pregătirea spor- 
ptivă numai în cadrul colectivului 
«portiv școlar, deși participarea la 
Școlile sportive de elevi ar folosi 
țatît elevilor, care s-ar bucura de 

îndrumare mai judicioasă, cît și 
I profesorilor, -— care ar avea în 
echipele sportive elemente mai bine 
pregătite, capabile să obțină re
zultate superioare. Egoismul unor 
profesori împiedică, deci, îndruma, 
rea spre școlile sportive de elevi, 
a celor mai bune elemente ș; cu cele 
mai mari perspective. Profesorii 
școlilor sportive de elevi se văd 
lîn situația de a nu putea selecțio
na pe cei mai dotați, ci de a primi, 
jideseori chiar fără examen, pe cei 
RenițL Făcînd o amaliză «nai adîn- 

Margareta Liska, Judith Grunwald, 
Carolina Siegter, Mariana Dinopol, 
vor mai concura și tinerele Ecate- 
rina Roșia-nu, Livia Avram, Eleo
nora Stan, Nina Brenner etc.

De asemenea, la celelalte probe 
ale ambelor categorii se anunță o 
participare numeroasă și valoroasă. 
Intîlnirile se vor desfășura elimi
natoriu la toate probele. La probele 
de simplu bărbați și dublu băr
bați (cat. I-a) — din primul Iut —, 
simplu bărbați și dublu bărbați (cat.
Il-a) —- din sferturi de finală — 
o înttlnire va reveni jucătorului „cel 
mai bun din cinci seturi". La toa
te celelalte probe o partidă se va 
disputa sistem „cel mat bun din 
trei seturi".

Jocurile vor avea loc mîine cu 
începere de la ora 9 și după a- 
rniază deîa ora 14,30.

*
Iată numele campionilor noștri 

republicani pe anul 1953 : categoria 
l-a: simplu bărbați: Glheorghe Vi
ziru, simplu femei: Eva Stăncescu, 
dublu bărbați: Cristea- Caralulis- 
Arnulf Schmidt, dublu femei: Eva 
Stăncescu-Carolina Siegler- du
blu mixt: Eva Stăncescu-Arnuilf 
Schmidt; categoria ll-a: simplu 
bărbați: Constantin Năstase, sim
plu femei: Livia Avram, dublu băr
bați: Viorel Turdeanu-Marccl Ba
ia, dublu femei: Nina Brenner- 
Răspop, dublu mixt: Lia Doboșiu- 
Constantin Năstase.

CONSFĂTUIREA
DIN ȘCOLILE SPORTIVE DE ELEVI

că, vom vedea că urmările sînt mai 
grave. In afară de faptul că la 
școlj nu vin cei mai bine dotați, 
numărul elevilor este mic. Adău
gind la aceasta faptul că direcții
le școlilor de bază nu se intere
sează de frecvența și disciplina 
elevilor, vedem că măsurile disci
plinare au fost luate cu mare greu- 
iate și numai în cazuri deosebit 
de grave, de teama de a nu se 
micșora numărul, și așa mic, al 
elevilor.

Bătălia trebuie să se dea deci 
în această direcție, a îndrumării 
celor mai bune elemente către șco
lile sportive de tineret, al căror 
scop este bine determinat. Direc
țiile școlilor de bază trebuie să 
acorde mai mult ajutor, în primii’ 
rînd prin supravegherea frecvenței 
și comportării disciplinare a ele
vilor. Această grijă trebuie să se 
observe mai mult și djn partea sec
țiilor învățămînt ale sfaturilor 
populare și a Direcției Școli din 
Comitetul pentru Cultură Fizică și 
Sport sub formă de control și în
drumare.

Problema bazelor de antrenament, 
a echipamentului și a mater jale,-; 
lor sportive a fost și continuă j să 
fie acută pentru aceste’ școli.. Pro-j 
fesorii și elevii însă, nu trebuie să. 
aștepte ca ălții să rezolve această’ 
problemă. Ej trebuie să dea dova
dă de mult spirit gospodăresc, de 
inițiativă și dragoste de muncă și 
să înlăture astfel dificultățile ce se 
ivesc în munca lor. Lin bun exem
plu în> această privință ni.l dă 
profesorul Simion din Ploești. Aces
ta a reușit să folosească în per
manență baza sportivă a colecti
vului Flacăra din localitate, dato
rită muncii voluntare prestată de 
elevi (deszăpezirea și amenajarea 
terenului) și de profesori (ore prac
tice cu sportivii colectivului).

Ca ultimă problemă trebuie să 
snblinîem importanța participării e- 
levilor la competiții. Este olar că 
această participare constituie ntu 
numai o metodă de verificare a ce
lor învățate, ci și un puternic sti
mulent în activitatea elevilor. ,

Să ridicăm nivelul performanțelor natației noastre
Pe lînigă părțile pozitive—dintre 

care cea mai prețioasă este buna 
comportare a tineretului — fina
lele campionatului republican de 
înot au scos în evidență și o serie 
de importante lipsuri, în special 
în ceea ce privește nivelul perfor
manțelor înotătorilor noștri.

Viteziștji noștri au progresat 
prea puțin în ultimul timp. Aceas
tă constatare este confirmată și 
de finalele campionatului republi
can, în care titlurile de campioni 
la probele de 100 m, liber seniori 
șj senioare au fost cîștigate cu 
timpuri mediocre: V. Marchițiu 
(C.C.A.) 1:01.1, un timp sub cel 
realizat de același înotător în șta
fetă șj Sanda Eftimiu (C.C.A.) 
1:16.0 cu o secundă sub record și 
cu 7-zecimi sub cel mai bun timp 
realizat de ea în acest an. O com
pletare și oarecum o justificare a 
acestei situații grave o constituie 
comportarea următorilor clasați 
în aceste două probe: 1. Papa
(C.C.A.); Gh. Cociuban (Dinamo) 
Ia seniori și Lucia Cucu (Progre
sul), la senioare. Aceștia au sosjt 
la o diferență apreciabilă de cîș- 
tigători, ei nefjind adversari se
rioși, pentru cîștigarea titlului. 
Este drept că lipsa de la start a 
lui 1. Novac și Z. Hospodar a a- 
dus prejudicii valorii performan
țelor la 100 m. liber seniori, dar 
aceasta nu poate arăta în culori 
mai trandafirii situația puțin îm
bucurătoare din probele de viteză. 
Atît la bărbați cit și, mai ales, 
la femei, sînt prea puțini înotă
tori de valoare pe 100 m. liber, 
ceea ce trebuie să constituie un 
semnal de alarmă pentru toți cei 
ce se ocupă de natație.

Nici ia probele de 100 m. spate 
seniori și senioare, 200 m. spate 
seniori și senioare, 100 și 200 m. 
fluture senioare, 400 m. liber se
nioare etc. situația nu este mai 
bună. Performanțele cu care au 
fost cîștigate fitilurile de campion 
în aceste probe nu sînt altceva 
decit o reflectare a nivelului, în 
general scăzut, aii probelor respec
tive. Lucru și mai frist este că 
nicj nu există vreun progres in 
aceste probe, ci dimpotrivă. Ast
fel, la 100 m. spate senioare și

Pe marginea rafete>or obținute Oe halterofilii romi îo mtiliir iile eu sportivii sovietici
Intîlnirile prietenești dintre hal

terofilii romîni și sovietici au con
stituit un minunat prilej de învă
țăminte pentru componențiî echipei 
noastre. In ultimele 10 zile, loturile 
celor două echipe ati făcut multe 
antrenamente în comun, cu) prilejul 
cărora excelenții atleți sovietici au 
împărtășit din cunoștințele lor teh- 

.j nice și vasta lor experiență. Re- 
jjjcordmanul mondial Haim Hanu- 
. l^ișvili s-a ocupat îndeaproape de 

Gir. Mănăilescu, căruia i-a vorbit 
mult despre importanța pregătirii 
fizice generale și deșpire antrena
mentele pe care trebuie să le facă 
pentril îmbunătățirea rezultatelor 
11 „împins” și „smuls”.

Intîlnirile prietenești cu sportivii 
sovietici au constituit un excelent 
prilej de ridicare a măiestriei spor
tive a halterofililor noștri fruntași.

In nici un concurs internațional 
reprezentanții R.P.R. nu au reali
zat atîtca recorduri. Acest lucru 
este explicabil, prin aceea, că hal
terofilii sovietici au constituit pen
tru reprezentanții noștri un minu
nat exemplu în ceea ce privește 
spiritul de luptă, dîrzeriia și pre
gătirea . tehnică, exemplu care i-a 
însuflețit în obținerea unor rezul
tate exțepjignalg.

100 m fluture senioare maestre 
sportului Ecaterina Orosz (Știința 
Cluj) a mers cu 3,3 sec. și, res
pectiv, cu 4,6 sec. sub cele mai 
bune performanțe ale ei, care sînt 
și recordurile R.P.R. la probele 
respective. La tel, în proba de 200
m. spate, Gh. Enache (Construc
torul) a mers cu 1 secundă sub 
record. Insă recordul acestei pro
be — ca și cel pe 100 spate de 
altfel, deținut de Z. Hospodar 
(C.C.A.) — este atît de slab, în- 
cît antrenorii noștri ar trebui să 
dea mult mai multă atenție 
ridicării de noi cadre și pregăti
rii lor în aceste probe. înotătorii 
tineri în acest stil — ca A. Măn- 
do:u, Cristu Lichiardopol (ambii 
de la Progresul), Claus Novaci 
(Știința), Mircea Ursa (Construc
torul), iar la fetițe Maria Both 
(Progresul) etc., au dovedit reale 
posibilități șj ei trebuie pregătiți 
cu toată grja pentru a se putea 
imprima o tendință de progres șl 
acestor probe mult ramase în 
urmă.

Cît despre proba de 400 m. li
ber senioare, este suficient să ară
tăm că titlul de campioană a fost 
cîștigat de Elisabeta Bock (Voin
ța) cu un timp de 11.4 sec., sub 
recordul nostru — deținut tot de 
ea — și cu 1 min. sub recordul 
maghiar...

De fapt, putem afirma că nive
lul performanțeilor natației noas. 
tre — cu excepția probelor de 100 
și 200 m. fluture seniori și, în 
parte, Ia 1500 m liter juniori cat. 
I a este cu totul nesatisfăcător, 
Explicația acestui fapt constă în 
insuficienta legătură cu specialiș
tii sovietici și maghiari — ceea- 
ce duce la un nivel profesional 
scăzut al antrenorilor noștri — în 
diferența dintre metodele folosite 
de fiecare antrenor, prin mîna că
ruia trec performerii noștri de-a 
lungul unui an de zile, precum și 
în limitarea preocupărilor inspec
ției și Comisiei centrale de nata- 
tie Ia cîteva centre din tara noas
tră.

Desfășurarea ediției actuale a 
campionatelor republicane de na
tație a arătat că natația se dez
voltă și în alte centre, deeît cele

Fără îndoială că dintre noile re
corduri cele mai valoroase sânt cele 
obținute de Silviu Cazan. Rezulta
tele sale la „total” (385 kg.) și în 
special (150 kg.) la „aruncat" con
stituie performance de valoare euro
peană. Posibilitățile sale fizice îi 
vor permite desiguir să realizeze 
încă în acest an un total de 400 
kg., iar la proba aruncat chiar 
155ț—160 kg.

In mare progres s-a dovedit și 
Ilie lencta care a totalizat la ca
tegoria semi-mijlocie 345 kg. în 
afară de concurs. Bune sânt recor
durile sale doborîte la „aruncat” 
(135 kg.) și la „smuls” (102,5 kg.), 
lenciu este capabil de performanțe 
și mai bune. El va putea totaliza 
chiar și 350 kg. dacă se va antrena 
mai conștiincios și va folosi meto
dele cele mai bune de antrcnpmerît.

O formă excelentă a dovedit re
prezentantul nostru la categoria 
semi-ușoară, Ion Birău. Birău 
este halterofilul care va pittea ob
ține în scurt timp rezultate de peste 
300 de kg„ performanțe care-1 vor 
situa printre cei mai burn „se.mi- 
ușori” din Europa.

Ion SegaJ a totalizat 295 kg. la 
ușoară. In forma bună în care se 
află, sînțefflj siguri că el ya gating 

care formează, în general, obiectul 
preocupărilor. Este vorba de Me
diaș, Lugoj, Sibiu, etc, unde exis
tă o grijă pentru ridicarea de ti
nere elemente. Această grijă tre
buie însă stimulată prin crearea 
de condiții și prin îndrumări date 
antrenorilor din centrele respec
tive, precum și, mai ales, prin 
asigurarea continuității pe timpul 
iernii a pregătirii celor mai talen- 
tați înotători din aceste centre. 
Intensificarea schimbului de expe
riență între antrenori, precum și 
ridicarea continuă a nivelului lor 
profesional trebuie să constituie o 
preocupare de frunte ,a organelor 
care conduc activitatea de natație 
din țara noastră. Spiritul separa
tist de adevărată concurență bur
gheză — în care lucrează mulți 
dintre antrenorii noștri — nu poate | 
duce la nimic bun. In momentul 
în care acest spirit nesănătos va 
fi înlocuit cu o rodnică colaborare,! 
printr-un continuu schimb de ex-■ 
periență, precum și printr-o do
cumentare permanentă în privința 
noilor metode de pregătire folo
site in U.R.S.S. șj R. P. Ungară 
nivelul natației noastre va crește 
pe măsura posibilităților ce-i sînl 
create de statul nostru democrat-, 
popular.

Mulțj dintre specialiștii noștri ț 
obișnuiesc să pună nivelul scăzut 
al natației noastre pe seama lipsei 
unei „tradiții" în acest sport. Darl 
tradiția nu e obligatoriu să fie 
moștenită. Ea trebuie creată: și 
putea fi de mult creată dacă or
ganele centrale ale natației acor
dau mai multă atenție respir,dirji' 
largi a înotului în toate regiunile 
țării, bunei desfășurări a compe
tițiilor de masă în acest sport, lăr-j 
girii cadrelor de antrenori și ins-! 
tructori și justei lor repartizări pej 
centre. Dacă vom continua să pri-j 
vijn problemele natației noastre! 
îngust ca pînă acum ea va ră-[ 
mine veșnic „tînără", „lipsită deț 
experiență și tradiție". O-, acești 
lucru mi este nici just, nici rațio-ș 
nai și orice tendință de a privi 
astfel problemele trebuie combă
tută cu tărie.

V. ARNAUTU 
G. NICOLAESCU |

la primul concurs rezultate pest^ 
300 kg. Pentru aceasta, Segal va 
trebui să realizeze mai mult de 77,5 
kg. la sttlul „împins”, de altfel sin
gura probă în care este mai slab

Gh. Mănăilescu s-r dovedit în 
progres la „aruncat”, dar îrjet 
destul de slab la „împins” și 
„smuls”.

Ilie Dancea și Gh. Pifica.ru, deși 
au fost îritr-o accentuată fluctuați» 
de formă (Dancea și-a întrerup 
antrenamentul pentru cîteva lunij 
au obținut rezultate buni', pe cari 
le pot încă depăși.

Foarte semnificativă este declara 
ția antrenorului de stat al U.R.S.S 
Dimitri Poliakov în legătură ci 
valoarea halterofililor romîni. F.1 
subliniat că halterofilii noștri a 
resurse fizice excelente și acest 
calități îi vor ajut.r să obțină r< 
zulfate foarte bune intr-un viite 
apropiat Pentru aceasta însă, i 
trebuie să-și îmbunătățească neît 
cetat cunoștințele tehnice care las 
încă de dorit. Această remarcă de 
sebit de prețioasă trebuie să c. 
lăuzească munca halterofililor no 
tei și a ariLrepprilor, _

Pifica.ru


intilnksle selecționatei de a R. P. I. si Fiamwrei roșii Arad

în R. P. Polonă și R. Cehoslovacă

!

Astăzi și mîine două echipe: Se
lecționata de juniori a RAR. și 
Flamiara roșie Arad — reprezintă 
fotbaluS din R.P.R, în R.P. Polonă 
și R. Cehoslovacă.

Mîine, pe stadionul marelui 
centru industrial din R. P. Polonă, 
Chorzow, se vor întâlni reprezenta
tivele de juniori ale R. P. Polone 
și R. P. Rotnîne. După cum se 
știe echipele de tineri fotbaliști ale 
celor două țări s-au întâlnit în 
anul 1953 la București. Victoria a 
fost atunci de partea juniorilor 
noștri care și-au întrecut pe valo
roșii lor adversari cu 1—0. In ve
derea partidei de mîine ambele 
eciiipe au făcut pregătiri speciale. 
Astfel, juniorii polonezi au fost can
tonați chiar la Chorzow. In lot au 
fost introduși o serie de jucători 
noi renunțîndu-se la o serie de 
elemente care nu au corespuns în 
jocul cu R. P. Bulgaria, susținut 
recent de juniorii polonezi. Echipa 
R. P. Polone va fi alcătuită din 
următorul lot:

Kalisz, Penconek (portari), Bug-

Rugbiul nostru poate și trebuie să progreseze
Analizînd comportarea echipelor 

de rugbi Locomotiva și Constructo
rul care au reprezentat rugbiul 
nostru în fața cunoscutei formații 
Swansea (Țara Galilor) și răsfoind 
numerele mai vechi ale ziarului 
nostru, în care se analizează de. 
asemenea comportarea formațiilor 
noastre de rugbi, in jocurile inter
naționale reîntâlnim considerații a- 
semănătoare referitoare la bagajul 
cunoștințelor de ordin tehnic, la 
sistemul de joc, la calitățile și de
fectele jucătorilor noștri fruntași. 
Pe bună dreptate ne punem ace
eași întrebare care frămîntă desigur 
pe muiți dintre pasionații acestui 
joc: ce au învățat echipele de rugbi 
și antrenorii lor în urma nume
roaselor întâlniri cu rugbiștil din 
alte țări?

Faptul că numai în cîțiva ani 
țara noastră a găzduit mai multe 
echipe străine deoft de-a lungul ze
cilor de ani de cînd se practică 
rugtxul la noi este o dovadă grăi
toare a sprijinului pe care l-a pri
mit acest sport în vederea neconte
nitei sale perfecționări. Nu mai 
amintim despre sprijinul, devenit 
acum obișnuit, dat de asociațiile 
fruntașe echipelor ior de rugbi, de 
baza materială și despre alte con
diții de acest fel, fiindcă și fără 
a face acest lucru întrebarea pe 
care ne-am pus-o rămîne la lei de 
justificată. Poate părea surprmză- 
tor faptul că echipele noastre de 
rugbi au cîștigat meciuri interna
ționale cu un bagaj de cunoștințe 
mai restrîns decît ar trebui să po
sede și mai mult datorită calități
lor fizice și moral-voljlive, Nu tre
buie uitat insă că aceste calități 
sînt astăz’ generale la sportivii 
noștri și că ele caracterizează pe 
sportivul de tip nou. Desigur că 
ele nu sînt însă suficiente și că 
ținta fiecărui sportiv trebuie să fie 
aceea de a-și îmbunătăți neconte
nit cunoștințele de ordin tehnic și 
tactic, de a și crește într-un cuvînt 
măiestria sportivă. Victoriile rug- 
biștilor noștri au fost realizate pen
tru că aceștia și-au depășit net ad
versarii ca putere de luptă, ca pre
gătire fizică și prin vtâeza lor dez- , 
voltată Ne întrebăm însă cum ar 
arăta oricare din formațiile noas
tre fruntașe de rugbi dacă pe lin

Echipele C.C.A. și Dinamo grupează in rindurile lor muiți jucători 
fruntași. lată aci o fază dintr-o intilnire de anul trecut, intre aceste.

jorma/ii.

dod, Skibinski, Wlazly, Budka, Pohl, 
Zielinski (fundași), Chomiczuk, 
Malarz, Midie], Peszka (mijlocași), 
Slysz, Kumon, Ciupa, Kazmierc- 
zak, Lewandowski, Pdoczek, Mic
halski, Norkowski II, Reichel, No
wak (înaintași).

Echipa de juniori a R. P. R. va 
intra pe teren în următoarea for
mație probabilă :

Bocianu-Nedelcu, Stance, Cojo
car u- B odo, Țîrcovnicu-Copil II!, 
Ene, Gram, Georgescu, Virgil.

Rezerve: Varia, Kaiser, Gref, 
Maior, Gbibea, Bukdssy, Ștefănescu.

Meciul se anunță foarte echili
brat. Juniorii polonezi doresc să se 
revanșeze după jocul de la Bucu
rești, iar juniorii noștri să confir
me rezultatele și comportările bune 
pe care le-au avut în ultima vreme. 
Nu trebuie să uităm că juniorii 
noștri au întrecut puternica echi
pă a R. D. Germane și că au ter
minat la egalitate cu echipa repre
zentativă a R. Cehoslovace. In în
tâlnirea de mîine ei trebuie să de
pună toate eforturile pentru a do

gă aceste calități absolut necesare 
unei Ibune echipe ar avea și nu
meroase cunoștințe tehnice și tac
tice.

Considerăm că jocurile cu echi
pa Swansea, în care vechile lipsuri 
tehnice și tactice ale rugbiștiîlor 
noștri s-au reafirmat, trebuie să 
însemne punctul de cotitură al în
tregului nostru rugbi în ceea ce 
privește orientarea sa tehnică și 
tactică. Specialiștilor nu poate să 
nu li se patra curios că echipele 
noastre, cînd executau grămezi 
deschise pierdeau cu regularitate 
baloanele in urma acestor gră
mezi, sau că execuția paselor era 
atît de rapidă la jucătorii din Țara 
Galilor îneît. ea suplinea de multe 
ori diferența de viteză existentă 
între jucătorii englezi și cei ro- 
mîni. Iar faptul că Locomotiva 
Grivița Roșie, deși învingătoare la 
scotr, s-a lăsat depășită în repriza 
a doua a meciului și în special 
spre sfîrșitul acestuia arată oricui 
că jucătorii feroviari depuseseră 
eforturi prea mari în partea întîia 
a întâlnirii, resimțindu-se mai apoi.

Desigur că aceste observații nu 
att scăpat multora, dair trebuie ca 
ele să fie concretizate odată pen
tru todeauna așa fel ca să se șl 
poată trece la lichidarea lor. Păre
rea noastră este că ipînă acum acest 
lucru nu s-a făcut și că atît antre
norii care răspund de pregătirea 
rugbiștilor noștri fruntași cît și co
misia centrală și inspecția de spe
cialitate au analizat doar la supra
față comportarea echipelor noastre 
după meciurile internaționale, tre- 
cînd ușor șl cu pr-ecauțiune peste 
cauzele adevărate ale acestor lip
suri. Astfel s-a ajuns la concluzia 
că avem o echipă puternică, Loco
motiva Grivița Roșie care ne poate 
reprezenta cu cinste în întrecerile 
internaționale. Cît despre Con
structorul se crede că are posibili
tăți mult mai restrinse, fără a se 
ști de ce și făiră a se tirece la creș
terea Ier. S-a creat chiar o auto- 
mulțumire în cazurile în care Lo
comotiva cîștâgă, rezultatul echipei 
Constructorul fiind privit cu mult 
mai multă îngăduință. Ce se va 
întâmpla însă în ziua în care for
mația Locomotivei nu va mai da 
același randament? Vom renunța-la 

vedi că au înregistrat noi progre
se și că știu să reprezinte cu cinste 
culorile patriei.

FLAMURA roșie arad joaca 
AZI LA PRAGA

PRAGA 3, (prin telefon). — Lo
tul jucătorilor echipei Flamura ro
șie ÎJTA a sosit astăzi la amiază. 
După masă, fotbaliștii noștri au fă
cut un antrenament de acomodare 
de 30—40 minute. Primul meci îl 
voim susține sîmbătă la <ya 17 (ora 
românească) pe Stadionul Armatei 
Strachov în compania formației 
Kridla Vlasti. In acest prim joc 
vom alinia următoarea echipă: 
Kjiss-Covaci Ad., Covaci Iosif, Rit
ter-Capas, Bone-Vaczi, Jozsi, Bi- 
rău, Mercea, Dumitrescu. Jucătorii 
manifestă o bună dispoziție, fiind 
animați de dorința de a reprezenta 
cu cinste fotbalul romîncsc.

FR. DVORJAK 
antrenor

meciurile internaționale? Oare va
loarea rugbiului nostru constă loar 
în valoarea Locomotivei Grivița 
Roșie ? Bineînțeles că nu I Dar atâ
ta vreme cît la antrenamentele de 
pregătire va domni atmosfera de 
neseriozitate, atîta timp cît an
trenorii nu vor pune toată puterea 
lor de muncă și toate cunoștințele 
lor în slujba creșterii calitative a 
jocului practicat de elevii lor, cită 
vreme ei vor considera că trebuie 
să-și îndrepte atenția doar spre 
dezvoltarea calităților fizice și a 
rezistenței rugbiștilor noștri, lăsînd 
la o parte pregătirea lor sub as
pect tehnic și tactic, rugbiul nos
tru nu va mai face pași înainte. 
Jucătorii sînt însetați de a primi 
noi ■ cunoștințe și acestea trebuiesc 
date de antrenori care din păcate 
nu o pot face pentru că foarte 
muiți dintre ei nu au pregătirea 
corespunzătoare. Și această pro
blemă urmează a fi dezbătută în 
coloanele noastre.

Cum altfel decît greșit poate fi 
considerat modul de pregătire a 
echipelor Locomotiva și Construc
torul în vederea întâlnirilor cu 
Swansea, cînd aceste echipe au ju
cat doar între ele, ceea ce a fă
cut ca Constructorul să se apsre 
mereu și să-și piardă combativita
tea în atac, încrederea în forțele ei 
de realizare sau metoda pe care au 
încercat-o la un moment dat antre
norii de . a programa jocurile și 
antrenamentele la orele cele mai 
călduroase ale zilei?

Jocul unei echipe de rugbi tre
buie să fie întocmai unui mecanism 
precis, care să execute acțiuni anu
mite în situații anumite. Astfel, li
nia IlI-a a grămezii echipei Swan
sea, ca și ale echipelor franceze 
P.U.C. și Perpignan știau totdeau
na ce aveau de făcut în anumite 
situații care se pot cunoaște di
nainte într-un meci de rugbi. Re- 
pliajul ca armă de apărare și 
punct de plecare pentru contraata
curi surprinzătoare nu este folo
sit deși el ne-a fost demonstrat de 
unele echipe care ne-au vizitat. 
Așezarea jucătorilor în margine se 
face fără a se ține seama de obser
vațiile prilejuite de meciurile in
ternaționale de pînă acum, întoar
cerile grămezii nu reușesc și ju
cătorii de la înaintare nu știu ce 
trebuie să facă pentru a le reuși 
o întoarcere a grămezii, cum ju
cătorii liniei de 3'4 nti știu cum 6ă 
asigure avantajul supranumeric în 
atac. Ei nu știu toaite aceste lucruri 
fiindcă nu au fost învățați să le 
folosească. Iată cîteva din cauzele 
jocului simplist al echipelor noas
tre de rugbi. Iată pe 6curt care sînt 
lipsurile ce trebuiesc lichidate. 
(Despre problema decalajului de 
valoare dintre echipele noastre ne 
vom ocupa cu alt prilej). In plus 
mai o amintim și pe aceea a punc
tului de vedere unitar în privința 
metodelor de pregătire pe care tre
buie să-l aibă membrii colectivului 
de antrenori.

Noi considerăm că jucătorii de 
rugbi din țara noastră, tineretul 
cane în ultimii ani a îndrăgit rug
biul, tehnicienii noștri și activiștii 
din ramura rugbiului pot și trebuie 
să îndrepte această situație, fă- 
cînd ca afirmarea categorică a a- 
ccst'Ui sport pe plan internațional 
să se întărească mereu mai mult.

EM. VALERIU

ONDREISCKA HOFBAUER
(portar) (extremă dreaptă)

DESPRE J0CUL ECHIPE F. C. AUSTRIA
Dacă vorbești de trecutul fotba

lului austriac, nu poți omite echi
pa F. C. Austria din Viena ai cărei 
jucători orau numiți în întreaga 
lume „vrăjitori” ai balonului ro
tund.

Jucători ca : Sesta, Nausch, Sin- 
delar, Stroh, Jerusalem — care ju
cau în formația echipei F. C. Aus
tria — au fost muiți ani titulari 
ai celebrului „Wunder-team” aus
triac. Dar echipa F. C. Austria nu 
a fost renumită numai prin jucă
torii ei de clasă. Echipa vieneză 
și-a cîștigat o faimă mondială prin 
jocul ei spectaculos, bazat pe siste
mul de joc clasic. Sistemul acesta, 
adoptat pentru prima oară de 
echipa F C. Austria a stârnit multă 
vîlvă pe toate stadioanele din lume. 
Jocul eminamente ofensiv, în care 
tehnica jucătorilor se îmbina în 
mod armonios cu viteza și finețea 
acțiunilor, producea faze deosebit 
de spectaculoase.

Sistemul clasic de joc a fost a- 
doptat apoi de toate echipele aus

Înaintea celei sie a IV-a etape 
a returdiN categoriei B la fotbal

Flamura roșie Bacău— Locomotiva Constanta 0-0
Plecînd acasă de la Suceava, 

unde a jucat duminica trecută7 cu 
Flamura roșie Burdujeni, Locomo
tiva Constanța s-a oprit la Bacău 
pentru a susține meciul restant din 
etapa a II-a a returului cu Flamu
ra roșie Bacău. Acest joc a avut 
loc miercuri după amiază și rezul
tatul a fost de 0-0. Flamura roșie a 
dominat ma; mult în decursul celor 
90 de minute, dar înaintarea sa a 
lost ineficace și nu a reușit să 
treacă peste apărarea hotărîtă a 
Locomotivei. In acest meci însă, Lo
comotiva Constanța a dovedit din 
nou că a reînceput campionatul cu 
o linie de înaintare insuficient pre
gătită, care nu mai are aceeași for
ță de concretizare ca în prima par
te a campionatului. Tocmai din. a- 
ceastă cauză, Locomotiva a pierdut

1. LOCOMOTIVA CONSTANȚA
2. DINAMO BACAU
3. FL. ROȘIE BACAU
4. LOCOMOTIVA IAȘI
5. FL. ROȘIE BUIHJȘI
Mîine are loc etapa a IV-a din 

returul campionatului categorie; B. 
Programul jocurilor este următorul:

SERIA I-a: București: Progresul 
F. B. — Locomotiva Craiova, Sf. 
Gheorghe: Flamura roșie—Flacăra 
Pitești, Craiova: Constructorul-Me- 
talut București, Orașul Stalin: Meta
lul uz. tractoare—Locomotiva Tr. 
Severin, Moreni: Flacăra-Progresul 
Sibiu.

SERIA II-a: Oradea: Metalul— 
Metalul Reșița, Arad: Locomotiva— 
Flamura roșie Cluj, Reghin: Avîn- 
tul—Minerul Lupeni, Cluj: Locomo
tiva—Dinamo 6 București, Satu 
Mare: Progresul—Flacăra Mediaș.

SERIA IlI-a: Buhuși: Flamura 
Roșie—Dmamo Bîrlad, lași: Ști
ința—Metalul Ploești, Constanța : 
Locomotiva—Metalul Brăila, Paș
cani : Locomotiva— Flamura Ro
șie Burduieni, Focșani: Progresul— 
Locomotiva Iași, Buzău (în loc de 
Galați): Dinamo Galați—Dinamo 
Bacău.

Desigur că din urmărirea progra. 
mului se poale trage concluzia că 
și această etapă cuprinde o serie 
de jocuri deosebit de importante 
pentru aspectul viitor al clasa
mentului. Din prima serie cel mai 
de seamă joc se dispută la Mo- 
reni, unde Flacăra, clasată pe lo
cul 4, întîkiește pe teren propriu 
Progresul Sibiu, echipa clasată i- 
mediat înaintea sa cu 2 puncte 
avantaj. Pe lîngă faptul că acest 
meci aduce pe același teren două 
echipe de valoare recunoscută care 
sînt capabile de un joc de bună 
calitate, întâlnirea urmează să ho- 

triaco și nu a fost abandonat muiți 
ani în șir. Chiar și la începutul 
acestui an, cînd federația austriacă 
de fotbal a hotărîf ca toate echipe
le din prima categorie să joace 
în sistemul „WM”, antrenorul e- 
chipei Muller s-a lăsat foarte gnu 
convins de necesitatea abandonării 
sistemului clasic de joc în favoa
rea „WM”-ului. Și F. C. Austria 
a fost ultima echipă care a pără
sit Sistemul liber, pe carc-1 folo
sise de zeci de ani. Cea mai gr, a 
problemă care-1 frămîntă pe antre
norul echipei era alegerea unui ju
cător în postul de stoper. Pentru 
început în acest post a jucat cu
noscutul Ocwirk. Stilul de joc e- 
rninarnente ofensiv, al lui Ocwirk 
nu a dat satisfacție și astfel fos
tul half centru al sistemului liber, 
a devenit un excelent mijlocaș de 
margine. In postul de stoper au 
fost folosiți cu succes, internațio
nalii Stotz și Kovanz.

Astăzi, echipa F. C. Austria 
aplică foarte bine sistemul de joc 
în WM.

în cole trei meciuri ale returului pe 
care le-a susținut pînă acum două 
puncte foarte prețioase în lupta 
pentru cucerirea primului loc, în 
seria a IlI-a a campionatului ca
tegoriei B. După jocul de miercuri 
de la Bacău, Locomotiva Constanța 
a rămas tot pe primul loc a! se
riei, mărindu-și avantajul față de 
a doua clasată, Dinamo Bacău, care 
are însă un joc mai puțin, la trei 
puncte. Flamura roșie Bacău prin 
punctul cîștigat a trecut pe locul 
3, cu un punct înaintea Locomotivei 
Iași. Intrucît jocul Flamura roșie 
Bacău-Loconiotiva Constanța nu a 
modificat decît prima parte a cla
samentului seriei a IlI-a, dăm mai 
jos numai noua situație în primele 
5 locuri : 
15 9 5 1 29: 11 23
14 8 4 2 27 : 14 20
15 . 7 5 3 21 : 14 19 7
15 7 4 4 33 : 17 18
15 C 4 5 22 : 19 16
târască care dintre aceste două
formații va rămîne* cu mai multe
șanse în lupta pentru titlu. La 
Orașul Stalin, Metalul uz. trac
toare primește replica echipei fero
viarilor din Tr. Severin, într-un joc 
în care localnicii vor căuta să fo
losească 'avantajul terenului pro
priu. Pe de aită parte. Locomotiva 
Tr. Severin, eare s-a dovedit o 
echipă ce știe să facă față jocuri
lor în deplasare, va căuta să do
vedească că într-adevăr în returul 
campionatului „merge" mult mai 
bine.

In ser”, a II-a, primele două 
clasate, Flacăra Mediaș și Avîn- 
tul Reghin sînt programate în 
meciuri deosebit de grele. In spe
cial fruntașa clasamentului. Fia 
căra Mediaș, care se deplasează la 
Satu Mare pentru a întâlni Progre
sul, trebuie să lupte mult pentru 
a scoate un rezultat favorabil. La 
Reghin, Avîntul — deși joacă a- 
casă — are în Minerul Lupen; un 
adversar deosebit de dificil și re
zultatul acestui joc va hotărî care 
dintre echipe rămîne să urmărea
scă pe Flacăra în lupta pentru cu
cerirea primului loc.

Insfîrșit, în seria a III-a, cu toa
te că nu sînt programate meciuri 
direct între fruntașele seriei, totuși 
unele jocuri, cum ar fi de pildă: 
Dinamo Galați—Dinamo Bacău și 
Progresul Focșani — Locomotiva 
Iași, pot să influențeze forma vi
itoare a clasamentului.



Campionatul republican ds mare fond la natatie 
se desfășoară mîine

„Cupa de Toamnă a C.C.S.“ la tir

Mîine. cele două orașe — Brăila 
și Galați — între care se desfășoa
ră, an de an, campionatul republi
can de mare fond la natație vor cu
noaște din nou freamătul plin de 
tinerețe și voioșie pe care-l aduce 
fiecare ediție a acestei tradiționale 
competiții. La ora 9 vor lua startul 
din fața portului Brăila cei mai 
buni fondiști ai țării, iar de la ju
mătatea distanței Brăila—Galați 
vor porni spre Calați înotătoarele 
ca cea mai bună pregătire pentru
• astfel de cursă.

Pe tinerii sportivi îi așteaptă
• întrecere frumoasă, dar deosebit 
de grea. Cei 21 de kilometri pe ca- 
re-i măsoară traseul rezervat se
niorilor, ca și 11 kilometri pe 
care se vor întrece fetele, cer 
concurenților un efort prelungit pe 
3 ore și jumătate și respectiv o 
ară și jumătate, în timpul că
ruia se ridică cele mai variate 
probleme de ordin tehnic ți 
tactic. Desigur, cel mai impor
tant factor într-o asemenea în
trecere este rezistența concu
renților, puterea lor de luptă și 
voința de a termina un traseu ațît 
de greu. La aceste calități se ada
ugă’ însă și o bună cunoaștere a tu
turor stilurilor de înot, pentru că 
în afară de stilul liber ți ower (pe 
o coastă), pe care-l utilizează îno

r/

SPORT LA ZI
■ FOTBAL. — Pentru jocul Se

lecționata orașului București-F.C. 
Austria (Viena), biletele se _ pun 
tn vînzare începînd de azi sîmbă- 
tă 4 septembrie ora 9 dim. la ca
sele de b'lete de la : Stadionul Re- 
publicii-bd. Hajdeu, Stadionul Di- 
namo-Șos. Ștefan cel Mare, bd. N. 
Bălcescu (vis-ă-vis de panoul Pro
nosport) și ia agenția Pronosport 
din stir. Aristide Briand nr. 6.

— Returul campionatului inter- 
teatre începe luni 6 septembrie, 
«nd — pe stadionul C.C.S. d:n 
calea Dudești — se vor disputa 
două jocuri: Teatrul C.F.R. Ciu
lești—Teatrul Municipal (ora 15) 
ți Ansamblul de Estradă al Arma
tei—Teatrul Tineretului.

— Joi s-a disputat la Bala Mare 
jocul amical dintre Progresul Ora
dea și Metalul Baia Mare. Victoria 
a revenit echipei orădene Progre
sul cu scorul de 7—2 (1—2) prin 
punctele marcate de Guță Tănase 
(min. 44, 75, 76, 85), Bodo (min. 
72), Kosegy (min. 55) și Barta 
(min. 57) în proprie poartă. Pen
tru băimăreni au marcat Adametz 
(min. 9) și Takacs (min. 15).

— Meciul de categorie B, Pro
gresul F. B.—Locomotiva Craiova 
va avea loc mîine pe stadionul Di
namo cu începere de la ora lo. 15, 
tn deschiderea jocului internațional 
de tugbi Dinamo București—U.D.A. 
Fraga.

AZI
ATLETISM. — Finalele sparta

chiadei sindicale, stadionul Repu
blicii, ora 16.

TIR. — Finalele spartachiadei 
aindicale și Cupa C.C.S. poligonul 
Tunari, ora 8.30.

FOTBAL. — Locomotiva Grivița 
Roșie-Dinamo Orașul Stalin (ami
cal), stadionul Giulești, ora 17.

MÎINE
ATLETISM. — Finalele sparta

chiadei sindicale, stadionul Repu
blicii, ora 16.

TIR. — Finalele spartachiadei 
sindicale și Cupa C.C.S., poligonul 
Tunari, ora 8.30.

RUGBI. — U.D.A. Praga-Dina-

PROGRAMUL MANIFESTAȚIILOR SPORTIVE DE PE STADIONUL 
23 AUGUST, DE MIERCURI 8 SEPTEMBRIE :

14.45 Intîlnirea internațională de 
mgbi U.D.A. (Praga)- C.C.A. 
jffkrcurești).

Informații Pronosport
— Programul PRONOSPORT 

•r. 21 cuprinde următoarele:
t— Buletinul săptămînii
— Prezentăm Progresul F. B. 

București 

tătorii pe cea mai mare parte a 
traseului, se folosesc în momen
tele de oboseală și stilurile bras și 
spate, pentru refacerea forțelor.

Tactica folosită într-o astfel de 
cursă este și ea un factor hotărîtor 
în clasarea pe un loc cît mai bun, 
mai ales pentru înotătorii și îno
tătoarele care participă pentru pri
ma dată la acest concurs. Lupta se 
duce aci pe un ,.front" triplu: cu 
adversarii din cursă, cu greutățile 
naturale și... cu propria oboseală. 
O folosire rațională a curentului 
(care în condiții normale atinge 
maximul pe partea dreaptă a Dună
rii, pînă la confluența Șiretului, iar 
apoi o ia pe partea stingă) folosi
rea judicioasă . a forțelor (viteză 
medie pe primii 10 km., utilizarea 
stilurilor mii economice în ju
rul kilometrului 15 care marchează 
„punctul mort” în cursa seniori
lor) și finiș nu înainte de vărsarea 
Șiretului, s’înt indicații de care tre
buie să țină seama orice începător 
în campionatul de mare fond.

Alături de obișnuiții acestei com
petiții vom vedea la start și îno
tători tineri în probele de mare 
fond. A cui va fi victoria? O vom 
ști la Galați, mîine. în jurul 
orei 13...

V. A.

— Astăzi după amiază, la ora 17 
va avea loc pe stadionul Ciulești 
meciul amical Locomotiva Grivița 
Roșie—Dinamo Orașul Stalin.

• HANDBAL : Programul meciu
rilor oficiale care vor avea loc 
mîine pe stadionul Dinamo este 
următorul: ora-9,15: C-.C.A.—Vo
ința Sibia ; ora 10,30 : Știința I.C.F. 
—Știința Timișoara. Amîndouă jo
curile contează pentru campionatul 
republican masculin.

Mîine după amiază pe stadio
nul Progresul Finanțe Bănci se vor 
juca următoarele partide : ara 16,00: 
Progresul Finanțe Bănci—Metalul 
(fete) ; ora 16,50 : Locomotiva Gara 
de Nord—Oltul Rîmnicu Vîlcea 
(calificare băieți) ; ara 18,00 : Ști
ința I. C. F.—Știința Invățămînt 
(fete).
• ȘAH. — Ieri a fost zi de ju- 

care a partidelor întrerupte în 
campionatul Capitalei. S-au înregis
trat rezultatele: Horvath-Nacht 
1—0, Răduleseu - Ciuciuc 'A—'A, 
Ciocîltea-Macarie 1—0, Clasamen
tul : Botez 5lA, Voiculescu 5, Ra
dulescu 4'A (1), Gavrilă 4'A, Na- 
ghi 4, Reicher și Oiocîltea 3'A (1) 
etc.

• POLO. — Meciurile de polo
disputate joi în cadrul etapei a 
V-a a campionatului republican 
s-au terminat cu următoarele re
zultate: București: Progresui-Cons- 
tructorul Oradea 3-2 (1-2); Timi
șoara: Flamura roșie-Progresul
Cluj 9-3 (5.1).

mo București, stadionul Dinamo, 
ora 17.

FOTBAL. —Progresul F.B.-Lo- 
comotiva Craiova (Categoria B), 
stadionul Dinamo, ora 15.

TENIS. — Finalele campionate
lor R.P.R., terenurile centrului de 
antrenament nr. 2 și Știința Poli
tehnica, ora 9 și 14.30.

AVIAȚIE. — Miting aviatic, ae
roportul Băneasa, ora 9.30.

HANDBAL. — C.C.A.-Voința Si
biu ora 9.15 și Știința I.C.F.-Știința 
Timișoara la ora 10.30 pe stadio
nul Dinamo, (campionatul catego
riei A).

CICLISM. — Curse pe șoseaua 
Giurgiului (km. 8) ora 8 și reuni
une pe velodromul Dinamo ora 15.

16.30 Intîlnirea internațională de 
fotbal F.C. Austria (Viena)-Selec
ționata orașului București.

— înaintea meciului de fotbal
R. P. Ungară — R. P. Romînă.

— Pe toate stadioanele.
— Al 67-lea meci internațional 

al echipei R.P. Ungare.
— Duminică seară,
— Tănăsa.he PRONOSPORT.
— Poșta noastră.

Joi au început pe poligonul Tu 
nari întrecerile & tir din cadrul 
cupei de toamnă a C.C.S.

In cadrul festivității de deschi
dere din partea Consiliului Cen 
trai al Sindicatelor a vorbit tov. 
N. Apostol șeful secției de cultură 
fizică și sport, care a arătat pro
gresul făcut de acest sport dato
rită condițiilor create pentru dez
voltarea tirului. Tov. N. Apostol a 
subliniat, de asemenea, rolul spar
tachiadei sindicate în progresul 
cantitativ al tirului. Această com
petiție a angrenat în fazele sale 
un număr foarte mare de înce
pători.

După cum era de așteptat, chiar 
prima zi cînd s’a desfășurat pro
ba de armă liberă 3x40 focuri, 
a scos în evidență lupta dîrză 
dintre participanții asociației Pro
gresul și Metalul, pretendente 
pi mcipale Ia locul I în clasamen
tul general al „Cupei de toamnă a 
C.C.S.".

După primele două zile de con
curs în clasamentul general pe e- 
chipe conduce Metalul cu 25 punc
te urmată de Progresul cu 36 
puncte și Flamura roșie cu 90 pct.

Deoarece la acest concurs au 
participat și asociațiile Voința, Di
namo și C.C.A., în cupă contînd 
numai clasamentele pe asociații 
sindicale, s-au făcut clasamente 
separate.

Iată rezultatele înregistrate :
Armă liberă 40 focuri poziția

Faza de zonă a
Pe lacul Herăstrău, au început ieri 

dimineață întrecerile fazei de zonă 
a campionatului republican de ca- 
iac.canoe pe 1954. Programul a 
cuprins probe de fond, în cadrul 
cărora sportivii de la Dinamo au 
cucerit două victorii (prin D. Di- 
mofte și cuplul Budacec-Neculce), 
iar cei de la Constructorul au ocu
pat un loc prim prin maestra spor
tului Maria Navasart. Comportări 
meritorii au avut și Lucia Eremia 
(Locomotiva), cuplul Ștefănescu—

Mîine încep întrecerile 
din cadrul categoriei A la lupte

Ziua de 5 septembrie este aștep
tată cu deosebit interes de iubitorii 
sportului luptelor din țara noastră. 
La această dată încep întrecerile 
prime: etape din cadrul categoriei 
A. Constructorul Ploești, primește 
vizita unui adversar puternic Me
talul Baia Mare. Feroviarii din 
Timișoara au șanse mai mari în 
intîlnirea cu Progresul Oradea, iar 
la Arad în meciul dintre Flamura 
roșie și Constructorul București, 
ambele formații se prezintă cu șan
se egale. Meciurile dintre Dinamo 
Orașul Stalin—-FI. roșie Lugoj, FI. 
roșie Cluj — Dinamo București și 
Metalul Reșița — C.C.A. s-au a- 
mînat.

Astfel, după aproape un an de 
întrerupere, spectatorii vor putea 
asista din nou la întreceri dîrze 
și spectaculoase, pentru care lup
tătorii tuturor formațiilor s-au pre
gătit în mod temeinic. In majori
tatea centrelor cu echipe de catigo
ria A au fost organizate întîlmri 
amicale, iar în timpul antrenamen
telor, s-a pus un accent deosebit 
pe dezvoltarea forței și vitezei în 
executarea acțiunilor. Un puiet 
important asupra căruia antreno
rii și-au îndreptat de asemenea a- 
tenția, a fost combativitatea, atît 
în lupta din picioare cît și la par
ter. N-a fost neglijată nici pregă
tirea fizică generală și o serie de 
echipe ca Dinamo București, Dina
mo Orașul Stalin, C.C.A. și Me
talul Baia Mare, evidențiindu-se 
în astfel de pregătiri.

Multe din echipele participante 
la concursurile din anul trecut, au 
avut ca lipsuri, pe lingă o insu
ficientă pregătire tehnică și fizică, 
o pasivitate pronunțată, ca și lipsa 
de viteză și forță în acțiuni. Este 
îmbucurător faptul că în această 
perioadă de pregătire, antrenorii au 
pus accent tocmai pe lichidarea 
acestor lipsuri. Putem spune că a 
existat în același timp o preocupa
re și pentru întinerirea echipelor. 
Este adevărat însă, că nu toate co
lectivele sportive cu secții de lup
te și-au propus realizarea acestui 
obiectiv, dar totuși, nu există e- 
chipă în care să nu figureze cî- 
teva nume noi, ale luptătorilor ti
neri, dornici de afirmare.

Pentru buna desfășurare a în
trecerilor din acest campionat, 
este de datoria colectivelor spor
tive să asigure luptătorilor cele 
mai bune condiții de participare 
la concursuri 

culcat masculin: 1. V. Panțuru 
(Dinamo) 396 p., 2. St. Popescu 
(Progresul) 395 p., 3. D. Vidrașcu 
(C.C.A.) 394 p., 4. P. Cișmigiu 
(Metalul) 392 p., 5. C. Antonescu 
(FI. roșie) 391 p. Fete: 1. M. Ju
verdeanu (Metalul) 392 p., 2. T. 
Quintus (Progresuil) 388 p., 3. M. 
Vidrașcu (Constructorul) 383 p., 4. 
F. Fogoroș (Dinamo) 380 p., 5. 
Sîrbu (Progresul) 380 p. Clasa- 
ment cu trăgători din asociațiile 
sindicale (masculin și feminin) : 
1. St. Popescu 395 p„ 2. Marieta 
Juverdeanu 392 p., 3. P. Cișmigiu 
392 p., 4. C. Antonescu 391 p.. 5. 
St. Petrescu 390 p.

40 focuri poziția genunchi, mas
culin: 1. V. Panțuru 379 p., 2. Gh. 
Novac 379 p., 3. St. Petrescu 378 
p., 4. D. Vidrașcu 378 p., 5. S. 
Cantili 375 p. Feminin: 1. M. 
Juverdeanu 380 p„ 2. L. Sîrbu 376 
p„ 3. A. Mânu 366 p., 4. I. Gol- 
demberg 363 p., 5. A. Ciortea 362 
p. Clasament cu trăgători din sin
dicate (masculin și feminin): 1. 
Marieta Juverdeanu 380 p., 2. Gh. 
Novac 379 p„ 3. St Petrescu 378 
p„ 4. L. Sîrbu 376 p„ 5. N. Co
jocarii 373 p.,

40 focuri poziția picioare: 1. II. 
Herșcovici 371 p., 2. D. Vidrașcu 
371 p„ 3. S. Cantili 362 p„ 4. St. 
Petrescu 358 p., 5. I. Tomulescu 
357 p. Feminin: 1. Marieta Juver
deanu 360 p., 2. _F. Iovănescu 359 
p„ 3. A. Ciortea 352 p., 4. L. Sîrbu 
346 p.. 5. A. Mânu 342 p. Clasa

campionatului republican
Zăvoianu (Știința), precum și tînă- 
rul dinamovist L. Rotman. Iată re
zultatele probelor de ieri:

Caiac 1 fete: 1. M. Navasart 
(Constructorul) 17.17.4. — 2. Lu-- 
cia Eremia (Locomotiva) 20.37.14.
3. Maria Oprea (Constructorul).

Caiac 2 băieți: 1. Budacec—Ne- 
culce (Dinamo) 49.41. — 2. Ștefă
nescu—Zăvoianu (Știința) 53.58.

Canoe 1 băieți: 1. D. Dimofte 
(Dinamo) 65.28.4. — 2. L. Rotman

C. C. A. întîinește Voința Sibiu 
în cadrul campionatului categoriei A la handbal
Cea de a XV-a etapă a campio

natului categorie; A la handbal, 
care se va desfășura mîine, pro
gramează o serie de jocuri foarte 
echilibrate, dintre care cel mai in
teresant se anunță acela de la Bucu
rești, unde se vor întîini CCA, ac
tuala fruntașă a clasamentului și 
Voința Sibiu, una din cele mai bu. 
ne echipe ale țării.

In drumul ei către cîșt'garea ti
tlului de campioană a RPR echipa 
bucureșteană are noma; cîteva jo
curi mai grele, printre care putem 
socoti și pe acesta de mîine. Si- 
bienii au știut întotdeauna să joa
ce împotriva echipei CCA și întîl- 
nirile dintre aceste două formații 
au prilejuit dispute foarte îndîrjite. 
Este concludent în această privin
ță, faptul că în cadrul turului cam
pionatului, meciul dintre CCA și 
Voința Sibiu s-a disputat la Sibiu, 
unde după ce o repriză inițiativa 
a fost mai mult de partea bticu- 
reștenilor care au și condus cu

Filiala Spartachiadei sindicale de oină
Craiova 3 (prin telefon de la tri

misul nostru).
Pavoazat de sărbătoare, stadio

nul Locomotiva din Craiova găz
duiește de cîteva zile finala Spar
tachiadei sindicale de oină. Mi
ercuri după amiază a început desfă
șurarea întrecerilor, încă din prima 
zi peste 2000 de spectatori venind 
să urmărească această importantă 
competiție a sportului nostru națio
nal. La deschiderea finalei au vor. 
bit tov. Florea Pirvulescu din par
tea consiliului sindical regionali 
Craiova și Constantin Stoleru din 
partea secției de cultură fizică și 
sport a Consiliului Central al Sin
dicatelor, care au subliniat impor
tanța deosebită a acestei compe
tiții. Organizarea bună făcută prin 
grija secției de cultură fizică a 
G.C.S. și a organelor locale, con
siliul sindical regional Craiova și 
comitetul regional pentru cul
tură fizică și sport, a con
tribuit ca această finală să 
fie un bun mijloc de popularizare 
a oinei în rîndul craiovenilor.

La finalele Spartachiadei sindi
cale de oină, participă 9 reprezen
tative de asociații: Avîntul, Cons
tructorul, Flacăra, Flamura roșie, 
Locomotiva. Metalul, Progresul, Re
colta și Știința, 

ment cu trăgători din sindicate 
(masculin și feminin): 1. Ma
rieta Juverdeanu 360 p., 2. F. Io
vănescu 359 p., 3. St. Petrescu 
358 p., 4. N. Cojocaru 354 p., 5. 
V. Caiomfireseu 353 p.

3x40 focuri: 1. D. Vidrașcu 
11-13 p, 2. St. Petrescu 1126 p., 
3. H. Herșcovici 1120 p., 4. S. 
Cantili 1118 p., 5. V. Panțuru
1116 p. Feminin: 1. M. Juverdea
nu 1132 p., 2. L. Sîrbu 1102 p„ 
3 F. Iovănescu 1096 p., 4. A. 
A. Ciortea 1091 p., 5. A. Mânu 
1085 p. Clasament cu trăgători 
din sindicate: 1. M. Juverdeanu 
1132 p„ 2. St. Petrescu 1126 p., 
3. Gh. Novac 1112 p., 4. C. An
tonescu 1106 p., 5. L. Sîrbu 1102 
puncte.

Pistol precizie 60 focuri: 1. I. 
Pieptea 531 p„ 2. Z. Deak 523 p., 
3. St. Hartvig 522 p„ 4. A. 
Tzimcher 520 p., 5. I. Cărpin-ea- 
nu 518 p. Clasament cu trăgători 
din sindicate: 1. Z. Deak 523 p.,
2. Si. Hartvig 522 p., 3. A.
Tzimcher 520 p., 4. T. Manicati- 
de 518 p„ 5. N. Cristoveanu 494 
puncte.

Concursul continuă astăzi cu 
desfășurarea probei de armă li
beră (combinată) și manșa I-a 
de pistol viteză. Mîine va avea 
loc finala spartachiadei sindicale, 

. care se va desfășura la proba de 
armă sport 3 x 20 focuri, manșa 
Il-a de pistol viteză și concursul 
de 100 talere.

de caiac-canoe
(Dinamo) 69.06. 3. A. Pușcașu 
(Constructorul) 77.49.

Proba de fete s-a disputat pe 
3.000 m., iar cele de băieți pe 
10.000 m.

întrecerile continuă azi dimineață 
începînd de la orele 9, după urmă
torul program: canoe 2 b. 10.000 m, 
caiac 2 f. 3.000 m., caiac 4 b. 10.000 
m., caiac I b. 10.000 m.

Mîine dimineață, începînd de la 
ora 9, se dispută probele de vi
teză.

3-1, pînă la urmă partida s-a ter
minat la egalitate: 4—4. Firește, 
ultimele rezultate și maj ales felul 
excelent în care a jucat primul 
meci al returului situează echipa 
C.C.A. drept favorită a acestui 
meci. Dar, nu trebuie să uităm că 
și Voința Sibiu a reînceput cam
pionatul tot cu o victorie categori- 
rică, învingînd Recolta GAS Va- 
riaș cu 9—0.

De asemenea, jocuri foarte impor
tante pentru viitoarea configurație 
a clasamentului mai sînt și acelea 
de la Cisnădie (Flam. roșie-Știin- 
ța Iași), București (Știința ICF- 
Știința Timișoara), și Periam (Re
colta G'AS Variaș-Știința Cluj). 
Rezultatele acestor jocuri vor adu
ce o oarecare clarificare în Supta 
pentru evitarea retrogradării. In 
rest se vor mai disputa următoarele 
jocuri : Orașul Stalin: Dinamo 
Metalul Reșița ; Timișoara: Meta- 
lul.Dinamo București; Jim'oolia: 
Flamura roșie-Flacăra Ploești.

In cele două zile de concurs care 
au. avut loc pînă acum au fost pre
zente meciuri echilibrate, de bună 
factură tehnică care au demonstrat 
creșterea valorii echipelor noastre 
de oin'\''-i care au făcut din aceas
tă finaia cea mai interesantă com
petiție desfășurată pînă acum. In 
aceste două zile s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Constructo
rul — Recolta 16—10, Metalul — 
Flamura roșie 6—16, Flacăra — 
Avîntul 13—9, Locomotiva — Pro. 
greșul 12—16, Constructorul — Me
talul 15—9, Știința — FI. roșie 
15—10, Avîntul — Locomotiva 
9—16, Recolta — Progresul 14—12, 
Constructorul — FI. roșie 15—10, 
Avîntul — Metalul 14—9, Recolta 
— Știința 9—15, Flacăra—Progre
sul 8—16, Constructorul — Știința
12—17, Recolta — Avîntul' 15—11, 
Aletalul — Locomotiva 9—13, FI. 
roșie — Flacăra 13—9, Recolta — 
Locomotiva 14—11, Fi. roșie — 
Progresul 8—17, Flacăra — Meta
lul 12—10, Știința — Avîntul 27—4, 
Constructorul — Flacăra 11—11 și 
Avîntul — Progresul 10—15.

întrecerile continuă sîmbătă și 
duminică.

l.U DUR CON Si AN LIN



in vederea camp mtuiui mondial
— „Rezultatele obținute pînă 

acum ne obligă să ne pregătim 
mai susținut, mai asiduu pentru 
marile competiții ce ne stau in 
față".

Aceste cuvinte le-a rostit Bene- 
dek Găbor, excelentul pentatio- 
nist maghiar, învingător în cam
pionatul mondial desfășurat anul 
trecut în Chile. Apoi a pornit mai 
departe în galopul calului pentru 
a nu pierde nici o clipă din tim
pul de antrenament.

Pentatloniștii maghiari fac acum 
ultimele pregătiri în vederea im
portantului eveniment: campiona
tul mondial din octombrie. Cei 
mai buni dintre ei — Benedek, 
Szondy, Kovâcsi. Tasnădi, Turăk și 
ceilalți — pot fr văzuți în fiecare 
zi la antrenamentele de călărie din 
Tatter Saal, la bazinul acoperit, 
în munții Buda, unde se antre
nează pentru proba de cros.

— „Membrii lotului selecționat 
au făcut antrenamente de condiție 
de la începutul lunii martie și pînă 
la mijlocul lunii aprilie — spune 
Lendvai Păi, unul din conducătorii 
pentatloniștilor. După această da. 
tă oui început antrenamentele 
comune, apoi au urmat cîteva în- 
tilniri internaționale ca cele din 
Budapesta și ultimele care s-au des
fășurat în Suedia (și care au arătat 
că băieții se află intr-o formă bu
nă) iar acum ca o ultimă verificare 
înainte de campionatul" mondial vor 
fi campionatele republicane de pen
tatlon care se vor desfășura în 
cursul lunii septentbrie.

Pe poligonul din piața Marcibănyi 
din Budapesta, împușcăturile nu 
mai contenesc. Pentatloniștii sînt 
neobosiți. După o serie reușită, 
Szondy ne spune zîmbind :

— Aceasta a fost astăzi cea de 
a o suta serie. Trebuie să muncim 
foarte serios. Anul acesta vrem 
să fim primii și în clasamentul pe 
echipe.

La bazinul de pe insula Marga
reta, patru pcntatloniști înoată lun
gimile de bazin una după alta. 100, 
200, 500... 1.000 metri. O scurtă 
pauză și apoi reiau munca de la 
început.

Cu aceeași sîrguință se pregătesc 
pentatloniștii pentru probele de cros 
și de scrimă.

— înainte de începerea sezonu
lui de pentatlon — ne spune Ko. 
văcsi Aladăr — am participat cu 
regularitate la competițiile de că
lărie, scrimă și tir. Aceste con
cursuri ne-au fost de un real ajutor.

La întrebarea, caire dintre ei se 
află în cea mai bună formă, răs
punsul este unanim: Szondy și Tas
nădi.

Anul acesta, nu numai concuren- 
ții au sarcini grele, dar și condu

Astăzi la Amsterdam

începe cea de a Xl-a olmpiadă de șah
Lumea șahistă mondială se ailă 

din nou in fața unui mare eveni
ment internațional: astăzi la Amster
dam, in Olanda, se deschide olim
piada de șah — campionatul lumii 
pe echipe, supranumit „Turneul Na
țiunilor". Competiția care începe 
acum se află la\cea de a Xl-a 
co.țle a sa. Ea reunește la start nu
meroase echipe reprezentative, adu-
n.înd la Amsterdam pe cei mai buni 
jucători ai lumii.

Desigur în centrul atenției gene
rale se află echipa Uniunii Sovie
tice, cîștigătoarea ediției preceden
ta (a X-a) a competiției desfășurată 
în 1952 la Helsinki. Ea abrnază o 
echipă de forță excepțională, alcă
tuită numai din mari maeștri inter
naționali. După cum anunță o tele
gramă TASS, au făcut deplasarea 
la Amsterdam campionul lumii Mi
hail Botvinik, partenerii săi în cele 
două meciuri pentru titlul suprem 
marii maeștri V. Smîslov și D. 
Bronstein, triplul campion al 
U.R.S.S., marele maestru Patil 
Keres, ca și marți maeștri E. 
GheJter și A. Kotov — ca rezerve. 
Căpitanul echipei este marele maes
tru I. Bondarevski.

Desigur că nici unul din mem
brii echipei U.R.S.S. nu mai au ne
voie de prezentare. De mai mulți 
ani ei sînt recunoscuti ca cei mai 
buni jucători ai lumii, iar marile 
turnee internaționale nu au făcut 
decît să confirme în mod strălucit 
această faimă.

Echipe puternice, cu șanse apre
ciabile la locurile de frunte în cla
sament, aliniază R. P. Ungară și 
R. Cehoslovacă. Din formația R.P 
Ungare fac parte L. Szabo, G. 
Barcza, G. Kluger, cuno’cuți publi
cului nostru cu prilejul turneelor 
internaționale ale R.P.R. Echipa R. 

cătorii tehnici. Se știe că de data 
aceasta, campionatele mondiale de 
pentatlon modern se vor desfășura 
la Budapesta între 10 și 14 octom
brie. Comisia de organizare a ce
lei de a V-a ediții a campionate
lor mondiale a și început muncile 
de pregătire. La 9 octombrie la 
Budapesta va avea loc deschiderea 
festivă a campionatelor și de
monstrația de călărie

Alegerea locului de desfășurare a 
diferitelor probe este făcută cu 
multă atenție de către specialiști, 
pentru ca sportivii din străinătate 
să fie mulțumiți de munca lor. Pro
bele se vor desfășura — bineînțeles 
— în ordinea stabilită de regula
mentul internațional. încă nu s-a 
decis definitiv unde va avea loc 
proba de călărie.. Patru locuri sînt 
luate în discuție.: hipodromul de 
la Kerepes, Orkeny-Tâborfalva, G6- 
dollo și dealurile de la Buda.

Probele de scrimă se vor desfă
șura în sala „Nemzeti Sportcsar- 
nok" din Budapesta. Pentru pro
bele de tir va fi amenajat în mod 
special unul din poligoanele Capi
talei, pentru că cele existente nu 
corespund întru totul cerințelor 
pentatlonului. Probele de înot se 
vor desfășura la Ștrandul Național 
de pe insula Margareta, în bazi
nul descoperit sau acoperit. încă 
nu ne-am înțeles asupra terenului 
pentru proba de cros, dar probabil 
că aceasta va fi organizată pe 
dealurile din Buda.

— După toate probabilitățile, 
participarea va fi dublă, față de 
campionatele din Chile — continuă 
Lendvai Păi. Așteptăm mulți par
ticipant, în primul rînd din țările 
europene. Și în țările de democra
ție populară crește vertiginos inte
resul pentru pentatlon. Mai multe 
țări sud-americane și-au anunțat 
participarea. Concurenții vor fi ca
zați la hotelul Palatinus de pe 
insula Margareta.

Potrivit regulamentului, comisia 
de organizare trebuie să se îngri
jească de caii necesari pentru pro
ba de călărie cu obstacole. Și a- 
ceastă problemă o vom rezolva în 
așa fel îneît oaspeții noștri să 
n-aibă nici un motiv de reproș! Di. 
recția respectivă din cadrul Mi
nisterului Agriculturii ne-a pus la 
dispoziție un număr suficient de 
animale de rasă, din care comisia 
de organizare a ales o sută de cai 
care au fost pregătiți timp de mai 
multe luni în vederea campionatu
lui mondial.

Iată cum se pregătesc concurenții 
și conducătorii din R.P. Ungară în 
vederea celei de a V-a ediții a cam
pionatului mondial de pentatlon mo
dern.

de GERESDY LÂSZLO
de la ziarul „Nepsport” Budapesta

Cehoslovace are la prima masă pe 
maestrul inter național L. Pachman, 
ciștigătorul recentului turneu zonal 
de la Praga pentru campionatul 
mondial. El este secondat de ma
eștrii M. Filip, F. Zitta și I. Sajtar. 
Rezerve sînt Fichtl și Ujtelky.

Echipa R. P. Bulgaria care a și 
sosit la Amsterdam va fi alcătuită 
dintr-un lot din care fac parte Z. 
Milev, N. Minev, A. Zvetkov, O. 
Neikirch, R. Bobekov și N. Bo- 
boțov.

Un lot puternic de jucători vor 
alcătui echipa Argentinei în riadul 
cărora se află marii maeștri inter
naționali M. Niajdorf și H. Pilnik, 
maeștri) P. Guimard și J. Bolbo- 
chan, ca și tînărul Panno cîștigăto- 
rul turneului zonal al Americi'i de 
sud.

In mijlocul participanților se vor 
mai afla fostul campion al lu
mii Dr. M. Euwe, în echipa O- 
landei; marele maestru G. Stahl- 
berg, în echipa Suediei; marele ma
estru S. Gligorici, în echipa Iugo
slaviei. Maestrul internațional B. 
Sliwa va juca la prima masă a e- 
chipei R.P. Polone. Acest tînăr ju
cător a fost după cum se știe reve
lația turneului zonal de la Praga, 
în cadrul căruia clasîndu-se între 
primele c'nci locuri s-a calificat 
pentru turneul interzonal de anul 
viitor de la Stockholm.

Potrivit informațiilor primite, e- 
chipa de șah a S.U.A. nu va par
ticipa la olimpiadă din cauza lip
sei de fondurj necesare deplasării 
în Europa.

Marele concurs pe echipe, pentru 
desemnarea campioanei mondiale, 
care începe astăzi, se arată a fi 
deosebit de puterffic și atrage aten
ția iubitorilor de șah din toate ță
rile lumii.

Olandeza Agnes Reuter felicită pe ntru victorie pe reprezentanta so
vietică Roza Ciumakova

Cînd pentru a patra oară în de
curs de o zi, în fața tribunei ofi
ciale de pe malul canalului Bos- 
baan s-a înălțat încet drapelul 
Uniunii Sovietice, marinarul olan
dez de la catarg a făcut cu mina 
un gest caracteristic care se poate 
traduce prin cuvintele: ..totul e 
clar I...” Intr-adevăr, nimic nu 
mai era de lămurit în aceste în
treceri feminine pentru campiona
tele Europei de canotaj academic. 
Sportivele sovietice cîștigaseră toa
te finalele de pînă atunci și în ul
tima, proba de 8+1, rezultatele 
anterioare indicau echipajul
U.R.S.S. ca sigur învingător. Așa 
a și fost. In acea zi memorabilă 
de 22 august, toate titlurile euro
pene au fost cucerite în luptă dîrză 
de canotoarele sovietice

Canalul Bosbaan, locul de desfă
șurare al recentelor întreceri, este 
așezat în apropierea portului Am
sterdam. La numai 20 km. de coas
tă, el prezintă acea caracteristică 
stranie că se află cu 4 m. sub ni
velul mărit Acesta este însă lu
cru obișnuit în Olanda, unde pă- 
mîntul a. fost smuls prin îndiguiri 
dibace de năvala apelor oceanului. 
Teritoriul olandez este brăzdat de 
canale și brațe de mare. Această 
continuă apropiere de apă a făcut 
ca oamenii din aceste locuri să fie 
foarte pricepuți în sporturile nau
tice. De aceea și canotajul se bu
cură aci de o veche trad'ție. Olan
dezii sînt de multă vreme buni cu
noscători în sportul vîslelor.

Cu atît mai de preț este deci vic
toria covîrșitoare a reprezentanți
lor sovietici la campionatele Eu
ropei, desfășurate în fața unor spe
cialiști renumiți și avînd la start 
tot ce are continentul mai bun în 
această disciplină sportivă.

încă înainte de deschiderea cam
pionatelor, presa olandeză avea 
aprecieri laudative la adresa spor
tivilor Uniunii Sovietice. Gazetarii 
sportivi comentau pe larg antrena
mentele pe care le-au făcut echipa
jele sovietice la locul de desfășu
rare al întrecerilor care urmau să 
înceapă. Astfel, canotoarea Rozx 
Ciumakova era prezentată ca o ad
versară de temut pentru celelalte 
favorite în proba feminină de schif 
simplu, austriaca Eva Sika și olan
deza Agnes Reuter. Aceasta din 
urmă, marea speranță a gazdelor, 
făcea un contrast izbitor cu cam
pioana sovietică prin statura sa 
înaltă. Agnes Reuter are 1,98 m., 
cu aproape un sfert de metru mai 
mult decît Roza Ciumakova. .

Poate de aceea, la prima lor

1NTILNIRE INTERNAȚIONALĂ
DE HANDBAL

PRAGA 2 (Agerpres). — Ceteka 
transmite:

La 31 august, în orașul Plzen 
s-a desfășurat întîlnirea interna
țională prietenească de handbal 
feminin dintre o echipă selecționată 
cehoslovacă șj echipa Admira 
Viena.

Victoria a revenit sportivelor 
cehoslovace cu scorul de 3—L 

confruntare în concurs, micuța Ro
za părea de-a dreptul mtimidată. 
Ea luă o plecare greșită și vîslele 
sale bătură numai suprafața apei. 
Primele sute de metri au decurs 
în avantajul olandezei. Dar pe mă
sură ce bătăile de vîslă făceau ca 
schiturile să înainteze tot mai re
pede pe apele canalului, canotoa
rea sovietică și-a ajuns puternica 
adversară și apoi a luat irezistibil 
conducerea. Roza Ciumakova a 
stabilit atunci cel mai bun timp 
al seriilor (3:54,2). In cursa finală, 
Ciumakova, de data aceasta sigură 
pe puterile sale, a manifestat o și 
mai categorică superioritate. Ea a 
terminat prima în 3:48.1 minute, 
față de cele 3:53,2 ale austriacei 
Sika și 3:56,9 ale olandezei Reu
ter. Aceasta din urmă §i-a pierdut 
locul doi pe ultimii metri ai cursei.

Probele pe echipaje au însemnat 
tot atîtea victorii sovietice. Pe 
rînd, la 4+1 cu rame și cu vîsle, 
la schif dublu și la 8+1, sporti
vele în tricouri purpurii au ajuns 
primele la linia de sosire.

Ultima probă a zilei rezervată 
finalelor feminine a avut ca prota
goniste, alături de învingătoare, 
canotoarele sovietice, pe cele ale 
R. P. R. Echipajul nostru de 
8+1, a fost singurul care a putut 
ține piept o bună bucată din dis
tanță trenei extrem de rapidă im
primată de schitul U.R.S.S. Ro 
mîncele au terminat la 3 secunde 
de învingătoare, lăsînd la aproape 
7 secunde echipajul olandez clasat 
pe locul trei.

Reprezentantele Uniunii Sovietice 
s-au clasat astfel pe primul loc 
dintre 13 țări, care au prezentat un 
total de 34 echipaje. Lor le-a re
venit Cupa „Moara de Vini", tro
feu oferit de Federația olandeză 
țării care totalizează cele mai mul
te puncte în întrecerile feminine. 
Cinci curse — cinci victorii 1 22
de medalii de aur, 5 medalii pen
tru echipe — iată distincțiile pe 
care le-au cucerit sportivele sovie
tice în întrecerea celor mai bune 
canotoare ale Europei. In întreaga 
istorie a acestor campionate, un 
asemenea succes nu a fost obținut 
pînă acum de vreo r-prezent tivă 
națională. De subliniat totodată, 
că în toate probele, timpurile înre
gistrate de schiturile sovietice re
prezintă recorduri ale pistei de la 
Bosbaan.

In întrecerile masculine lupta a 
fost mult mai grea și mai echili
brată. Canotorii sovietici trebuiau 
să-și măsoare forța cu adversari 
deosebit de puternici și bine pre

Presa olandeză despre strălucita 
comportare a canotorilor sov.et ci

HAGA (Agerpres). — TASS 
transmite:

Ziarele olandeze continuă să pu- 
, blice comentarii pe marginea vic- 
* toriilor obținute de sportivii sovie

tici la campionatele europene de 
canotaj, scoțlnd în evidență măies
tria deosebită a canotorilor din 
U.R.S.S.

„Ultima cursă în care a luat 
startul echipajul sovietic de 8+1 — 

I scrie ziarul „Hagse Kurant" — a 
fost o încheiere grandioasă a stră
lucitului campionat de canotaj. E- 
chipa „Aripile Sovietelor" a arătat 

gătiți. Elita canotajului academie 
de pe continent era prezentă la 
locurile de plecare în cursă.

Interesul stîrnit în ©landa pen> 
tru campionatele europene a fost 
enorm. In ziua finalelor masculine, 
malurile canalului Bosbaan erau 
tixite de spectatori. Cei care veni
seră cu mașini și biciclete în in
tenția de a urmări întreaga desfă
șurare a curselor. înaintînd pe șo
seaua de pe mal. au trebuit să re
nunțe la această vizionare comodă 
și să se mulțumească numai cu 
aportul binoclului și al megafoa
nelor care relatau cele pettecute 
pe parcurs.

întrecerile au oferit într-adevăr 
un spectacol magnific. Prin efortul 
brațelor oțelite schiturile alunecau 
pe apele canalului ca niște săgeți 
slobozite dintr-un imens arc. De 
cîteva ori lupta s-a dat pe ultimii 
centimetri de parcurs și a fost ne
voie de mărturia obiectivului foto
grafic pentru determinarea învin
gătorului.

Și în această dificilă întrecere 
sportivii sovietici s-au dovedit cei 
mai buni. Ei au ocupat primul ioc 
în clasamentul pe țări, atît în punc
tajul Cupei ,,Glandaz", cît și în 
acela al Cupei „Carlo Mbnti". Re
prezentanții U.R.S.S. au cucerit 
două titluri de campioni europeni 
și au fost mereu angajați în lupta 
pentru primele locuri pe probe.

Deosebit de spectaculoasă a lost 
victoria echipajului sovietic la ul
tima probă a campionatelor, cea re
zervată schiturilor de 8+1. Aci 
Uniunea Sovietică a fost reprezen
tată prin echipajul asociației „Ari
pile Sovietelor" : Evghenii Drago, 
Vladimir Rodimuskin, Slav Amira- 
gov, Evghenii Samsonov, Igor 
Borisov, Leonid Gissen, Alexei Ko- 
marov, Vladimir Kriukov și cirma- 
ciul Nicolai Kolosovski. Randamen
tul acestor canotori este excepțio
nal și în același timp stilul lor de 
vîslit îți oferă o adevărată satis
facție estetică. „Ei lucrează cu a- 
devărat artistic, — scriau gazetele 
la primele antrenamente ale aces
tui.echipaj. — Cînd privești Ia lu
cru echipa sovietică ți se pare că 
asiști la o reprezentație de teatru. 
Nu este nici o îndoială că acest 
echipaj va cîștiga campionatul". 
Intr-adevăr, echipajul sovietic s-a 
distins dintre toate celelalte prin 
forța sa de vîslit, prin perfecta sa 
coeziune, printr-o remarcabilă ușu
rință și decontracta.re a mișcărilor, 
încă după primii !000 m echipa
jul sovietic se găsea detașat în 
frunte. In tribune aceasta nu mai 
producea nici o surpriză. Victoria 
sportivilor sovietici era așteptată 
ca un fapt logic. Dar cînd craini
cul a anunțat că la jumătatea 
cursei schiful sovietic a înregistrat 
timpul de 2:27, spectatorii au iz
bucnit în aplauze. Acesta era un 
rezultat de-a dreptul fenomenal, 
așa cum nu mai fusese văzut pe 
apele canalului Bosbaan, martore 
a atîtor mari întreceri de canotaj. 
Avansul echipajului U.R.S.S. la 
sosire a fost de mai bine de două 
lungimi. Timpul său — 5:53,3 — 
nu este numai un record al pistei 
de la Bosbaan, ci și cea mai bună 
performanță care s-a înregistrat 
vreodată în lume pe această dis
tanță.

Astfel, a trecut în posesia sporti
vilor sovietici Cupa „Glandaz" cea 
mai vîrstnică spectatoare a tradi
ționalelor campionate ale Europei. 
Pentru ea canotorii europeni îșl 
dispută întîietatea încă din anul 
1907...

In ultima ediție a campionatelor 
europene de canotaj academic spor
tivii sovietici au înregistrat un 
adevărat triumf.

o perfecțiune incontestabilă".
„Echipajul sovietic de opt, scrie 

ziarul „Het Faderkund" — a fost 
cel mai strălucit din acest campio
nat.

Ziarul „Nive Retterdamse Ku
rant" scrie că niciodată în istoria 
campionatelor europene de canotaj 
academic nu au fost înregistrate 
performanțe atît de bune cum au 
fost cele realizate de echipajele 
canotorilor sovietici.



A VII-a ediție a Campionatelor internaționale 
de atletism ale R. P. Romine

Stadionul Republicii din Capitala 
țării noastre găzduește între 25 șl 
27 septembrie cea de a VII-a edi
ție â Campionatelor internaționale 
de atletism ale Republici» Populare 
Romîne.

Fără îndoială că această frumoa
să competiție care ani de-a rîndul 
s-a impus cu autoritate in rîndul 
principalelor întreceri atletice ale 
Europei, se ridică anul acesta, ca 
valoare în imediata apropiere a 
campionatelor europene de atletism. 
Ediția VII-a, prin marele număr al 
ț: - i r participante, prin valoarea 
F ’Fată a concurenților care vor 
lua o,.-te 1.i întreceri, depășește cu 
mult pe cri care din trecutele edi
ții ale campionatelor internaț o.iale.

Finala campionatului motocicfet
2e regularitate, rezistență și turism

După cum am ma- anunțat, fi
nala din acest an a campionatului 
republican de motociclism de regu- 
1.iritate, rezistență și turism, se va 
desfășura pe un traseu de peste 
3000 km., rnotocieliștii avînd de 
făcut înconjurul țării, fapt pentru 
care această competiție mai este 
denumită si „Circuitul motociclist 
al R.P.R.”.

Organizatorii finalei de campio
nat au hotărît ca toți participanții 
la respectiva întrecere să participe 
și să fie incluși în clasamentul in
dividual al concursului. Se știe că 
la edițiile anterioare ale acestui 
campionat ca de altfel și la toate 
cursele de regularitate, rezistență

Atleții romîni s-au
Eri s-au reîntors în țară atle

ții și atletele care nc-au repre
zentat la cea de a V-a ediție a 
campionatelor europene de atle
tism. Lotul de sportivi romîni a 
fost îritîmpinat la aeroportul Bă
neasa de reprezentanți ai Comi
tetului pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de mi
niștri, ai Comisiei centrale de a- 
tletism precum și de numeroși 
sportivi din Capitală.

Cu acest prilej tînăra rnaestră a

înaintea turneului internațional de fotbal de la Sofia
SOFIA 3 (prin telefon). — După 

cum am mai anunțat, cu prilejul 
celei de a X-a aniversări a elibe
rării Bulgariei de sub jugul fascist, 
în capitala R.P. Bulgaria va avea 
loc un turneu internațional de fot
bal. La turneu participă echipele:

Anul acesta vor participa, printre 
altele, următoarele țări: Anglia 
(26), Belgia (16), Danemarca (15), 
Elveția (14), Finlanda (33), Fran
ța (34), Luxemburg (3), Olanda 
(19), Suedia (34). In paranteze 
este indicat numărul membrilor de
legațiilor țărilor respective, care 
vin la București. De asemenea vor 
mai participa sportivi din Austria, 
R.P.• "Bulgaria, R. Cehoslovacă, R. 
D. Germană, R. P. Polonă etc. și 
bineînțeles atleții din lotul repre
zentativ al Republicii Populare Ro- 
tnîne.

Programul tehnic de desfășurare 
a întrecerilor cuprinde aceleași 
probe ca la trecutele ediții ale 
campionatelor internaționale.

și turism rnotocieliștii care compu
neau o echipă nu erau incluși în cla
samentul individual, ci doar în cla
samentul rezervat echipelor. De 
data aceasta, pe lingă faptul că va 
exista un clasament pe echipe, toți 
rnotocieliștii participanți în între
cere vor figura și intr-un clasa
ment individual. Lucrul este posibil 
deoarece de data aceasta plecările 
în cursă se voi da compon.hților 
dintr-o echipă individual și nu în 
bloc, punctele de penalizare acumu
late de fiecare coechipier, totali
zate, urmînd să dea punctajul 
echipei. Fiecare concurent va mer
ge pe cont propriu.

reîntors din Elveția 
sportului Iolanda Balaș, care la 
întrecerile din Elveția a ocupat lo
cul II la săritura în înălțime ne-a 
făcut următoarea declarație: „Am 
fost nespus de fericită că am re
ușit să contribui și eu prin re
zultatul obținut la Berna la ma
rea sărbătoare națională a po
porului nostru. Pot să vă spun că 
deși la Berna mi-am egalat re
cordul meu (N.N. 1,65 m.) totuși 
îmi iau angajamentul ca în scurtă 
vreme să depășesc și această ci
fră”.

Ba i (R.P. Chineză), C.Vv.K.S. 
(R.P. Polonă), Tankista (R. Ceho
slovacă, Honved (R.P. Ungară), 
Partizan (R. P. Albania) și 
Ț.D.N.A. (R. P. Bulgaria). Finala 
va avea, loc la 23 septembrie la 
Sofia.

Un nou meci internațional de rugbt

U. D. A. (Praga) joacă mîîne 
cu Dinamo (București)

Nu au trecut multe zile de cînd i 
tribunele stadionului Republicii pri
meau pe iubitorii rugbiului vcniți 
să asiste la un meci internațional 
și iată că vom asista ta o nouă 
întrecere a rugbiștilor noștri cu 
cei de peste hotare. Este vorba de 
jocurile pe care le va susține în Ca
pitală formația U.D.A. din Praga, 
în compania fruntașelor clasamen
tului campionatului nostru, Dinamo 
și C.C.A.

Intîlnirile rugbiștilor romîni cu 
cei din R. Cehoslovacă datează 
din primii ani de după război, cînd, 
datorită transformărilor revoluțio
nare petrecute în' țara noastră și în 
Cehoslovacia, sportivii au avut 
largi posibilități în toate privințele 
și b’ne înțeles și în ceea ce pri
vește relațiile internaționale. La 
început, victoriile rugbiștilor noș
tri erau culese cu destulă ușur nță, 
dar cu fiecare nou an jucătorii din 
R. Cehoslovacă se dovedeau mai 
bine pregătiți, inai puternici și cu 
mai multe cunoștințe tehnice și 
factice. Ei au înregistrat rezultate 
de mare valoare internațională cum 
a fost de pildă victoria echipei re
prezentative a R. Cehoslovace în fața 
redutabilei formații naționale a 
Italiei, repurtată în anul 194'3.

Din informațiile pe care 
presa din R. Cehoslovacă ni 
le aduce, reiese că în ultimii 
patru ani, în ca<re noi nu am întîl- 
nit echipe cehoslovace de rugbi. a- 
cestea s-au pregătit foarte serios.

Evoluția pe un teren bucureștean

Concursul international de aeromodelism
de la Moscova

Moscova (Agerpnes). — TASS 
transmite:

Concursul internațional prietenesc 
de aeromodelism a continuat ta 
Moscova pe aerodromul aeroclubu
lui central „Cikalov".

La 2 septembrie s-a desfășurat 
proba de viteză pentru aeromodele 
prevăzute cu motoraș mecanic. Pri
mul loc a revenit reprezentantului 
echipei R. Cehoslovace, Miroslav 

Campionatele europeae de natație de la Torino
TORINO 3. In ziua a treia a cam

pionatelor europene de natație s-au 
disputat finalele probelor de 200 
m. fluture bărbați și 100 m. spate 
femei. In prima probă, deși condus 
pe majoritatea traseului de conce
tățeanul său Rejer maghiarul Tum- 
pek, cucerește primul loc cu 2:32.2 
(.nom record al camp, europene), 
urmat de Rejer (R.P.U.) 2:35.1,
Martincik (U.R.S.S.) 2:35.3, Hayes 
(Anglia), Borisenko (U.R.S.S.), 
Liusien (Franța) și Klein (Germa
nia Qec.) deținătorul recordului " 
mondial ai probei (2:27.8). Pe 100 
m. spate, Wielema (Olanda) a rea
lizat un nou record al camp, euro
pene cu 1:13.2 și a fost urmată, în 
ordine, de concetățeana sa Decorte 
(1:13.6), Saigon (Anglia), Ligorio 
(Itjalia) Schmidt (Germania Occ.) 
și Andre (Franța).

In meciurile de polo, de joi, cele 
opt semifinaliste au obțin uit urmă
toarele rezultate : U.R.S.S.-Spania 
6—1, R. P. Ungară-Jugoslavia 
3—3, Italia-OIaHda 5—4 și Germa
nia Occ.-Anglia 4—2.

Ieri, în finala probei de 400 m. 
liber bărbați, s-a clasat pe primul 
loc Csordas (R. P. U.) cu 4:38.8 
(nou record al camp, europene și 
nou record al R. P. Ungare) urmat 
în ordine de Romani (Italia)

PRAGA 3, (prin telefon).
După terminarea turneului inter

național de tenis de la Praga, de
legația sportivilor romîni s-a de
plasat la Brno, unde a avut loc în- 
tîlnirea internațională dintre Selec
ționatele orașelor București și Brno. 
Intîlnirile s-au desfășurat marți, 
miercuri și joi și ele au fost urmă
rite cu mult interes de un public 
numeros care a aplaudat pe repre
zentanții noștri pentru frumoasa 
lor comportare. Rezultatul final al 
întîlnirii a fost de 7—6 în favoarea 
selecționatei orașului București. 
Menționăm că reprezentativa orașu
lui Brno a fost întărită cu trei ju-' 
cătari din Praga, Krajcik, Kuuns- 
fold și Gazdikova. Rezultate tehni

Selecționata de tenis a orașului București 
a învins selecționata orașului Brno

a unei, echipe de rugbi din R. Ceho
slovacă și mai ales a echipei 
U.D.A fruntașă a rugbiului din a- 
ceastă țară, "'constituie un eveni
ment important pentru cei care se 
preocupă de activ’tatca rugbistică. 
Echipelor noastre Dinamo și C.C.A. 
care au fost desemnate să întîl- 
gească pe oaspeți le revine o sar
cină dificilă și ele vor trebui să 
folosească toate cunoștințele lor de 
ordin tehnic și tactic pentru a rea
liza rezultate favorabile în aceste 
meciuri. Jucătorii cehoslovaci sînt 
foarte bine puși la punct în ceea 
ce privește pregătirea fizică, iar 
sub aspect tehnic ei urmează să-și 
dovedească valoarea în meciurile 
programate duminică și miercuri. 
Primul joc are loc mîine pe stadio
nul Dinamo, cu începere de la ora 
17. In deschidere la ora 15, se 
dispută jocul de fotbal Progresul 
F. B.—Locomotiva Craiova.

In meciul cu Dinamo, U.D.A. 
Praga va alinia următoarea e- 
chipă :

Drastik (15), Stepansky (14), 
Halamicek (13), Kolacek (12), 
Cerny (ll). Krejci (10), Kobera 
(9), Koditek (6), Kouba (8), Vo- 
palensky (7), Jakubicek (5), Vavra 
(4),Kadlec (1), Benko (2), Hradec 
(3). REZERVE: Ciza (16), Dejth 
(17), Stepanek (18). Smrs (19). 
(Cifrele din paranteză indică nu
merele de pe tricourile jucătorilor). 

Va arbitra G. Fanella la cen
tru, ajutat la margine de P. Bră- 
aișteanu și I. Oncescu

Zatocll al cărui aeromodel, zbu
rlitei în cerc în jurul unei corzi, 
a obținut o viteză medie de 200 
km. pe oră. Aeromodălistul ma
ghiar Gez>a Egervary s-a clasat pe 
locul doi. Modelul său a atins o 
viteză de 197 km. pe oră. Pe locul 
trei s-a clasat concurentul sovietic 
Oleg Gaievski al cărui model a 
realizat 195 km. pe oră.

4:40.4 (nou record italian), Ostrand 
(Suedia) - 4:40.9 și Gremblolvski 
(Rv P. Polonă). Boiteaux (Franța), 
campionul olimpic și recordmanul 
european al probei s-a clasat abia 
pe looul 5, pe următoarele 3 locuri 
venind, în ordine, Nyecki (R.P.U.), 
Monsreille (Franța) și Badura 
(R. Celioslovacă).

In această piobă, Gremblowski 
(R. P. Polonă) a confirmat buna 
comportare avută în serii, învingînd 
și în finală pe maghiarul Nyecki 
și pe francezul Boiteaux. Câștigăto
rul, Csordas (R.P.U.), deși obținu
se în serii cel mai bun timp, a reu
șit în finală un timp cu mult su
perior (4:45.2 în serii, 4:38.8 în fi
nală).

La 1(U> m. liber femei, primul loc 
în finală a fost ocupat de Gsoke 
(R. P. U.) cu 1:05.8, (nou record 
al campionatelor europene), urmată 
de concetățeana ei Temes și de 
olandeza Wielema, Fosta campioa
nă europeană și recordmana pro
bei, suedeza Andersen, s-a clasat 
abia pe locul V.

Pînă la închiderea ediției nu ne-a 
sosit decît rezultatul tmui singur 
meci de polo din cele ce urmau să 
se dispute ieri: R. P. Ungară-Spa- 
nia 5—2.

ce: Jonasek-Rakosi 6—1, 2—6,
6—4, 7—5; Carălulis - Kuimsîeld 
6—4, 6—1, 6—3; Cobzitc-Hsjek
6—3, 6—0, 5—7, 6—1; Jonasek,
Hajfejk-Cobzujc, Rakosî 3—6, 5—7,
6—3, 6—4, 6—4; Anghelescu-Claur 
befrg 6—4, 6—3, 6—4; Kjrajcik-Gh. 
Vizirii 3—6, 7—5, 6—0, 6—3; Uk- 
șdva-Irina Ponova 7—5, 8—6, Eva 
Stăncescu, Irina Ponova-Oazdikojva, 
Vetetka 3—6, 7—5, 6—3; M. Vi
ziri#-Jerabek 6—1, 4—6, 6—3, 8—6; 
Georgescu - K.rivanek 6—3, 6—1;

Krajcik, Kuunsfeld-Gh. Viziru, M. 
Vizfiru 6—8, 6—3, 6—0, 6—8, 6—1; 
Gait alulis, Anghelescu - Jerabek, 
Clauberg 6—3, 6—3, 6—8, 6—2; 
Gazdikova-Eva Stăncescu 6—2, 
6—2.

Semifinala Capei R.P.R. la nișțlii 

Dinamo București — 

Dinamo IX 31-0 (10-0)
Cel de al doilea finalist al Cupei 

R.P.R. la rugbi a fast cunoscut joi 
după amiază pe stadionul Dinamo. 
Intreeînd cu un scor sever, 31—0 
.pe Dinamo IX, fruntașa clasamen
tului categoriei B, Dinamo Bucu
rești s-a calificat pentru jocul pe 
care îl va susține cu echipa Casei 
Centrale, a Armatei.

La începutul întîlnirii jocul .a 
fost frumos, presărat cu faze deose
bit de spectaculoase la care a con
tribuit buna pregătire tehnică și 
fizică a dinamoviștilor. Imediat 
după începerea jocului, ei pornesc 
la atac și după o șarjă pe linia (te 
freisferturi, mingea ajunge la Ghiu- 
zelea. In plină viteză acesta este 
scos în tușă de Chirvase, însă ar
bitrul (A. Carnabel) nu ține seama 
de semnalizările arbitrului de mar
gine și dinamovistul înscrie. Titi 
lonescu transformă și scorul este 
5—0, Urmează scurte contraatacuri 
ale echipei din categoria B, care 
imprimă jocului o alură vie. Le an 
asemenea contraatac, Chirvase por
nește in dribling spre ținta adver
să. Singur, el se îndreaptă spre 
terenul de țintă, însă în ultimă in
stanță Stan Luric salvează. A fost 
o ocazie unică de a înscrie.

Două minute mai tîrziu diinaino- 
vîștii măresc scorul tot prin Ghiu- 
zelea. încercarea este transformată 
de Titi lonescu: 10—0... Cu acest 
rezultat ia sfîrșft prima parte o în
tîlnirii.

După pauză însă, jocul capătă un 
alt aspect. Insuficienta pregătire fi
zică a jucătorilor de la Dinamo IX 
se face simțită tot mai mult. Jocul 
se mută cu totul în partea lor de 
teren și numai rareori unul sau doi 
jucători reușesc să treacă linia de 
centru, însă la post, Petre Buda, 
plachează sigur. Dinamo București 
obține încă o încercare prin Ghiu- 
zelea, care rămîne netrantsformală.
13—0. Imediat după aceasta, Gro
in an de la Dinamo IX, scapă 
singur, dar nu are resurse să atin
gă ținta. Pînă la sfîrșitul întilalrii, 
Dinamo mai înscrie de cîteva ori 
astgurîndu-și astfel scorul final : 
31—0.

Merită să menționăm din această 
întilnire numai cîteva aspecte. Pe 
dte o parte buna pregătire tehnică 
și fizică a dinamoviștilor, iar pe 
cealaltă parte, lipsurile care mai 
există încă în comportarea echipei 
Dinamo IX. Sînt aci o serie de ele
mente care cunosc rugbiul, ca Pur- 
dea, Chirvase, Groman, dar care 
din păcate nu au arătat ieri tot ce 
puteau. Cit toate acestea, vic
toria obținută de Dinamo Bucu
rești este pe deplin meritată și » 
arătat adevărata diferență de va
loare dintre cele două echine

P. MIHAI
Duminică sînt programate în 

campionatul categoriei A trei jocuri 
care se anunță a fi viu disputate. 
Iată programul complet:

Teren Parcul Copilului, ora 8.30: 
Știința Buc. — Constructorul Bucu
rești; ora 10: Locomotiva Gr. Ro
șie — Constructorul Orașul Staliw.

Teren Finanțe Bănci, ora 10.30: 
Progresul F .B. — Progresul Să
nătatea. Jocul Dinamo București — 
Minerul Petroșani s-a amîrnat.

Activitatea cicîistă sie fflîine, 
din Capitală

După o pauză de trei săptămîni 
activitatea ciclistă pe șosea se reia 
mîine cu prilejul concursurilor pe 
care le organizează comisia orășe
nească de ciclism. Concursurile se 
desfășoară pe șoseaua Giurgiului și 
sînt deschisejurmătoarelor categorii: 
avansați, neclasificați, semicursc, 
fete și biciclete de oraș.

Tot duminică, însă după amiază, 
cu începere de la orele 15, asociația 
Dinamo organizează o reuniune pe 
velodrom. Programul cuprinde o 
serie de probe.care s-au disputat 
mai rar pînă acum, ceea ce con
stituie un bun prilej de familiari
zare cu acest gen de întreceri.

Adunarea participanțifor pentru 
cursele de fond se va face la ora 
7, în fața palatului de Justiție 
(Tribunal). Plecarea efectivă se 
va da la ora 8 din dreptul bornei 
kilometrice 8 (dincolo de comuna 
Progresul, tramvai 17), unde va 
avea loc și sosirea. -■ I

Se vor desfășura următoarele 
probe: avansați toate categoriile," 
pînă la Giurgiu și înapoi 112 km, 
neclasifîcați 50 km, semicurse 50 
km., fete 30 km., și biciclete de 
oraș 30 km.
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