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OATĂ ATENȚIA SEZISÂRILOR
DRESPONDENȚILOR DE PRESĂ

Campionatele internaționale ale R. P. R. 
o competiție de tradiție a atletismului european

NTR-IJN sat Îndepărtat al țârii 
s-a amenajat tui teren de sport. 
Ha parte s-a construit un cămin 
trai, o casă de naștere, un 
ensar. Harnicii muncitori mi- 

și dîn meiafarg'ie, cei dhi iu- 
ria ușoară, alimentară, țăra- 
mmcitoci de pe ogoarele patriei 
tre au obținut realizări însene 
in producție și i» lupta pentru 

te bogate Dintre aceștia multi 
devenii purtători ai insignei 
A. sau au îndrăgit o anumită 
tră de sport. Sint lapte despre 
ne scriu mai în fiecare zi eores- 
?nții voluntari de la orașe și de la 

lot astfel, metodele înaintate 
«uncă, Morile cu mult succes 

' oii activiști sportivi, sint ex- 
și datorită muncii neobosite 

jxrespondențitor, cărora nu le 
i nimic dm ceea ce este nou 

Hmnificativ in orașele și cornu- 
patriei.
i cum e și firesc insă, acti- 
a corespondenților voluntari 

. - limitează numai la descrie-
. faptelor pe care ei le in
ie. Consecvenți principiului 
ativrtăți' revoluționare față de 
i, ei scot la iveală cu curaj 
iar demască tot ceea ce stă 
ă »n calea progresului. Chiu
li, risipitorii biroului obșteșc, 
lății și toți acei care mai 
de-a curmezișul mersului 

* înainte mi sint cruțați de 
jascuțită a corespondentului, 
lorită rodnicii for activități

* etatea corespondenților voturi
le bucură astăzi de prestigiu] 
na sportivilor și a organiza- 
iportive, alături de care lupta 

dezvoltarea continuă a miș- 
îoastre sportive. Numeroasele 
* făcute ziarului de aceștia, 
gâtură cu lipsurile muncii 
e dinir-o întreprindere, insti- 
praș sau raion, au avut mai 
auria ca rezultat iinbunătăți- 
țuncii. Astfel, colectivul spor- 
•amura roșie Bufniși, criticat 
|rul nostru pentru faptul că 

dat silința să angreneze pe 
i săi în întrecerile Sparta- 

rg sindicale și la trecerea 
or G.M.A., ne răspunde că 
mnalate de corespondent sint 
ji an constituit mi prețios 
in munca colectivului. In 
n urmă, la întrecerile Spar
tei au participat 261 membri, 

număr ile 176 tineri și-an 
diferite probe în cadrul com- 
i G M.A. Un alt exemplu 
cativ de eficacitatea cri- 
țrespondenților voluntari îl 
lie răspunsul primit la re
de la toțreprindeiea TEBA 
.nișoara. Direcțiunea tntre- 
ii, care pînă atunci a tratat 
erticialitatc problema spor- 
! arată in răspuns, și-a 
t cu totul atitudinea, luînd 

- concrete pentru îmbunătăți- 
mcii. îi multe exemple de 
esta pot fi date.
'echea mentalitate, de a as- 
i cocoloși lipsurile și pe cei 
ic vitwvați de ele, mai dăi- 

practica multor activiști 
Privind critica făcută de 

atent ca un atac la 
11 lor personal sau ca 
unare, ei nu țin cont 
ta intenție izvorită din 

sentimentul patriotic al auto
rului sezisărilor pentru ca lucrurile 
să se îndrepte. Tov. Șt. Chiriac, 
președinte al oiectividui sportiv 
Avwitol Roznov, mi numai că nu 
iși însușește critica făcută de ziar 
la semisarea corespomdeniiihii nos
tru P. Paulian, dar o și consideră 
drept o calomnie, cu toate că rela
tările corespondentului sint adevăra
te. Răspunsul pe care l-a trimis 
redacției, plin de o „istețime” ne
potrivită, ne îndreptățește să cre
dem că acest tovarăș este serios 
certat cu crH’e?, dar mai cu sea
mă eu autocritica, și că nu-i place 
nici in ruptul capului să se spună 
lucrurilor pe nume. Comitetul de 
întreprindere respectiv va trebui să 
analizeze temeinic poziția nesănă
toasă pe care s-a situat pină acum 
tov. Chiriac. O situație asemănă
toare este la comitetul raional C.F.S. 
Momești (președinte tov. F.anț I.a- 
zăr), care a răspuns la critică în- 
tr-un mod necorespunzător. Pentru 
cei din comitetul raional CF.S. 
Moinești, faptele negative semna
late de corespondenți sînt juste, 
dar nu și critica la adresa lor pe 
care o resping categoric.

Un procedeu cu totul neobișnuit 
de a îndrepta lipsurile semnalate, 
de corespondenți a folosit tov. 1. 
Cruciat, președintele sfatului popu
lar Cisnădie, care l-a forțat pe 
corespondentul Const Crețu să re
zolve el personaj ceea ce criticase. 
Este vorba de gazeta sportivă de 
stradă, care nu fusese schimbată 
timp de 20 luni pentru ca în cele 
din urmă să fie desființată.

O atitudine din cele mai grave 
față de un corespondent de presă, 
a avut Petre Cimpoieru, responsa
bilul cu munca organizatorică ta 
colectivul sportiv Progresul din 
Zuraiicea. Priaztod de veste că Bli
darii Spirea intenționează să trimi
tă redacției un material critic, 
Petre Cimpoieru nu numai că l-a 
împiedicat pe corespondent să facă 
acest lucru dar l-a și amenințat cu 
bătaia. împotriva acestei atitudini 
huliganice, organele locale nu au 
luat pină in prezent nici im fel 
de măsuri concrete și re'spectivul 
continuă să ocupe aceeași muncă 
de răspundere. Lipsind de apărare 
un corespondent de presă a cărui 
integritate corporală continuă să 
fie in primejdie și de acum wt colo, 
organele locale nu au făcut altceva 
de cit să încalce hotărîrile partidu
lui și guvernului, care prevăd pe
depsirea exemplară a celor vino- 
vați de asemenea fapte Se im
pune ca aceste organe, inclusiv 
cele regionale, să ia de îndată mă
suri de îndepărtare a susnumitului 
individ, care nu are ce căuta în 
rîndul activiștilor din «raștil Zim- 
nicea.

Pentru a se asigura condiții de des
fășurare mai rodnice activității din 
partea corespondenților de presă 
este necesar ca organizațiile spor
tive, comitetele C.F.S., consiliile 
sindicale 'regionale și organizațiile 
U.T.M să vegheze permanent și 
să-I ajute ori de cte ori este ne
voie pe corespondent în munca lui. 
Să se ia măsuri de aspră sancțio
nare a tuturor celor care încearcă 
să înăbușe glasul corespondentului 
voluntar și mai ales împotriva ace
lora care se încumetă să-i per
secute.

Toamna fiecărui an aduce iubitorilor 'de sport 
din țara noastră bucuria unor mari întreceri 
internaționale de atletism. Au devenit tra

diționale Campionatele Internaționale de Atletism 
ate Republicii Populare Ronane, nu numai pentru 
sportul nostru, dar și pentru atletismul din întreaga 
Europa. Din 1948 și pină acum, am asistat în fie
care toamna la întreceri sărbătorești, în care s au 
întâlnit, pe pista stadionului Republicii din Btiteu- 
rești, atleți și atlete cu renume din diferite țări ale 
Europei. Și de fiecare dată, spectatorii din Capi
tala țarii noastre au avut prilejul să asiste la lupte 
sportive desfășurate la. un înalt nivel tehnic, la 
capătul cărora arbitrii de concurs au înregistrat 
performanțe dintre cele mai bune și multe, multe 
recorduri.

Sportivii străini care au luat parte la cel șaise 
ediții ale Campionatelor internaționale desfășurate 
pînă acum au putut admira totdeauna o organizare 
.excepțională și s-au bucurat de condiții de con
curs dintre cele mai birne. Capitala țârii noastre 
și-a. făcut un bun renume în'lumea atletismului 
mondial pentru editatea înaltă a întrecerilor care 
sînt organizate aci.

Ne aflăm în preajma unei noi ediții, a șaptea,

a acestor ir adiționale campionate internaționale^ 
Zilele acestea pe străzile Capitalei va apare un noii, 
afiș înfățișînd un aruncător de ciocan. Este afișul 
ediției din acest an. Stadionul Republicii se pre
gătește ,și el pentru^ a putea face fața în cete mai 
bune condițiitni unui acetnene-i concurs, Care în 
această toamna va întrece categoric tot ceea oe * 
fost organizat vreod-ată în țari noastră în materte 
de atletism.

Marele număr al țarilor participante, care vor. fi 
reprezentate de cei mai buni atleți, dinted care ceî 
mai mulți au luat ștartul și la campionatele euro
pene de la Berna, vor aduce o prețiitisă contribu
ție la reușita tehnică a acestor întreceri. Faptul 
ca vor veni la București cei mai buni atleți de pe 
continents ne face să sperăm că în acest an des
fășurarea Campionatelor Internaționale ale R.P. 
Române va atinge cel mai înalt nivel. Și mi tre
buie să uităm că aceste întreceri se vor desfășura 
doar la o liină după campionatele europene de la 
Berna și că Hecare dintre participanți se va stră
dui, fie să confirme bunele rezultate de la Berna, 
fie să-și ia o revanșă sportivă. Pînă la această 
data, ati niai ramas doa#' 17 zile.,.

Circuitul ciclist al R. P. R.
Intre 3 și 17 octombrie se va 

desfășura un important . eveniment 
sportiv: c'rcuitul R.P.R., la care 
vor lua parte cei mai buni cicliști 
din Capitală și din tară, selecțio
nați în vederea acestei întreceri 
de lung kilometraj.

Circuitul măsoară 1730 km. îm- 
părfiți în următoarele etape:

Etapa l-a, duminică 3 octom
brie, București-Ploești-Buză'u, 130 
km.

Etapa 11-a. luni 4 octombrie, Bu- 
zău-Brăăla. 100 km.

Etapa lila, marți 5 octombrie, 
Brăila-Buzău-Focșam 170 km.

■ Etapa a IV-a, miercuri 6 octom
brie, Focșans-Bacău-Piatra Neamț, 
153 km.

Joi 7 octombrie, zi de repaus la 
Piatra Neamț.

Etapa a V-a, vineri 8 octombrie, 
Piatra Neamț- Toplița-Tg. Mureș, 
210 km

Etapa Vl-a, shnbătă 9 octombrie, 
Tg. Mureș-Twda-Cluj, lit) km.

Etapa Vll-a. duminică 10 octom
brie, Cluj-Huedin-Oradea 150 km.

Luni 11 octombrie, zi de repaus 
la Oradea.

Etapa VHl-a, marți 12 octombrie, 
Oradea-Salonta-Arad 115 km.

Etapa lX-a, miercuri 13 octom
brie, Arad-Radna-Deva, 160 km.

Etapa X-a. joi 14 octombrie, 
Deva-Sebeș-Steiu, 120 km.

Mă voi strădui să dovedesc 
că merit încrederea ce 

mi s-a acordat și voi duce 
la bun sfîrșit toate sarcinile în
credințate. Bucuria de a te pu
tea număra în rîndnrile candida- 
țitor de partid este atît de ma
re, ineît vorbele sînt prea săra
ce pentru a o putea exprima”... 
Obrajii tînărnlm ardeau ca ja
rul și inima-i batea năvalnic. 
Gînd a pornit spre casă, în 
minfe au prins a i se contura

Nicolae Vasilescu (Dinamo), 
cîștigătorul din 1953

Vineri 15 octombrie, zi de repaus 
la Sibiu.

Etapa Xl-a, sîmbătă 16 octom. 
brie, Sibiu-Făgă.raș-Orașuil Stalin. 
142 km.

Etapa Xll-a, duminică 17 octom
brie, Orașul Stalin-Ploești-Bucu- 
rești, 170 km.

Toate plecările în etape se vor 
da în bloc, cu excepția eiape' a 
Jl-a, Buzău-Brăi'.a, în care se vor 
da plecări pe echipe contra crono
metru, din 5 în 5 min., și a semi- 
etapei Cluj-Huedin, in care se vor 
da plecări individuale contra cro
nometru, din 2 în 2 min., în ordi
nea clasamentului general.

Candidatul de partid 
Victor Șchiopu

chipuri dragi. Tatăl, muncitor 
ceferist,' membru de partid, ca- 
re-i va zîrubi în față, mîndru: 
„Ei da, fiule, nu mă faci de rîs”. 
Soția, care îl va primi fericită, 
cu întrebarea pe buze: „Te-au 
confirmat î ’

Și toate astea s-au așternut 
ca o mîngîiere in sufletul lui, ca 
o caldă împlinire a unui vis. 
Viața tînărului candidat de par
tid Victor Șchiopu a cunoscut 
cândva și clîțîg grele, cînd tatăl 
lui s-a străduit din greu să-l 
crească, pe el, pe sora și pe fra
tele său. Dar, viața nouă i-a 
deschis largi posibilități mulțu
mită cărora tînărul Victor Șchio
pu a putut deveni muncitor 
fruntaș la atelierele C.F.R. din 
Timișoara.

Treptele ringului le-a urcat 
pentru prima oară în anul 1946. 
De atunci el. și-a închinat tot

Concursul hipic internatiotâf 
de la Berlin

BE RLIN 6, (Agerpres,).
Pe hipodromul Hpppagariten di» 

Berlin a început la 4jgptembrfe ut« 
mare concurs inlerni^ioțial de lw- 
pism lr care participă cei mai buni 
cai de galop din U.R.S.S^ R-. P. 
Ungară, R.P.R., R. P. Polonă, RK 
Bulgaria, R. CehosloMacă "Și R. D. 
Germană.

Programul primei,zile a cuprins’ 
3 probe. ®. frumoasă victorie interj 
națională a repurtat calul SlbiciU 
(R.P.R.) în premiMl Dtospusztă,' 
probă rezervată cailor de 3 ani și 
mai sus, care n-au cîștigat o aler
gare cl-isică. El a fost încălecat de 
jocheul Gh. Stoian și a învins cu ti 
jumătate de lungime pe Ismena 
(U.R.S.S.). Celelalte două probe 
ale zilei, Hunedoara și Jena, au re
venit cailor din R. (Cehoslovacă,
l.ancko  și faval. Ini premiul Jena, 
Omăt, încălecat de Muțulbag a ter
minat pe locul trei.

timpul liber sportului, pe care-1 
îndrăgise atiît. Rînd pe rînd, a 
devenit campion' regional în 
1947, a obținut locul trei în ci
dru! C.U.T., campion republican 
în 1951 și în 1954. Iar dincolo de 
granițele țării, Victor Șchiopu a 
adus patriei însemnate rezulta
te. De curînd, în cadr ul J.M.U.V. 
de la Budapesta, a obținut lo
cul trei în categoria sa.

Ofițer al Armatei noastre 
Populare, Victer Șchiopu e un 
demn exemplu pentru tovarășii 
lui, un tînăr fruntaș în muncă 
și în sport. Dîrzenia cu care 
luptă pe ring, hotărteea de a nit 
abandona îl caracterizează.

Victor Șchiopu e un tînăr cu 
care pe bună dreptate ne mân- 
drini, un tînăr care va dovedi 
că merită din plin înalta cinste 
de a fi candidat de partid.

CARMEN CONSTANTINESCU



NU ȘTIM NIMIC!
Am avut zilele trecute curio

zitatea să ne interesăm de 
„soarta” unei mari competiții 
sportive de mase. Ain plecat de 
la redacție pregătiți pentru a în
semna cifre și fapte legate de 
una din marile întreceri sporti
ve din țara noastră. Dar, toate 
aceste pregătiri au fost zadar
nice. Și acum, iată despre ce 
este vorba.

Poate mulți nu știu că, încă cu 
mult timp în urmă, mișcarea 
noastră sportivă a înscris în ca
lendarul său o serie de între
ceri sportive care purtau numele 
de „concursuri populare”. Pînâ 
aci toate bune. Ne mai veneau 
nouă pe la redacție unele scri
sori (destul de rar, e drept) în 

, care se vorbea despre aceste 
concursuri populare, așa încit se 
părea că lucrurile, chiar dacă 
nu merg strălucit, merg totuși. 
Dar, într-o bună zi, ne-am de
plasat la sediul secției cultură 
fizică și sport a C.C.S., care 
răspunde direct de organizarea 
acestor întreceri sportive de 

' mase și am întrebat care este 
situația concursurilor. Ca răs
puns am avut o ridicare din u- 
meri și „vestea” că în curînd, 

■ adică chiar astăzi, va avea loc 
o ședință în care se va analiza 
temeinic felul cum s-au desfă
șurat aceste întreceri... Cu alte 
cuvinte... „nimeni nu știe ni
mic” ! Și dacă acest lucru s-ar 
fi intîmplat la un colectiv spor
tiv oarecare sau la un consiliu 
regional al vreunei asociații 
sportive, lucrurile nu ar fi fost 
atît de grave. Dar, ca să te duci 
chiar la resortul de instruire 
sportivă al secției cultură fizică 
și sport a C.C.S , forul organi
zator al concursurilor populare, 
și să nu poți afla nimic, este 
de-a dreptul de necrezut.

Trebuie să recunoaștem că, to
tuși, am aflat ceva. Am aflat 
cum se lucrează la secția de cul
tură fizică și sport a C.C.S. și 
trebuie să fiți de acord că îți 

1 este necesară multă nepăsare 
pentru ca să inițiezi o competi
ție de o asemenea amploare, să 

’ elaborezi regulamente, să faci 
ședințe și, însfîrșit, să stîrneștî 
interes în jurul unei întreceri 

' sportive, ca pînă la urmă, cînd 
‘ ești întrebat, să răspunzi: nu 
! știm nimic 1 Noi însă știm. 

Știm acum cu precizie că la re
sortul de instruire sportivă al 
secției cultură fizică și sport a 
C.C.S. e ceva ...putred în pri- 

I vința sportului de mase.

însemnări
1 bCu ocazia fiecărui concurs de 
înot, spectatorii pot asista la un 
„rit** destul de curios, pe care-1 
practică mai toți înotătorii noștri, 
■chiar și cei fruntași. înainte de a 
■lua startul, ei se răcoresc cu pu
tină apă din bazin (lucru foarte 
■explicabil, deoarece ei atenuează 
în acest fel ușorul șoc pe care l-ar 

■da contactul brusc dintre pielea 
caldă și apa rece) și apoi... se 
clătesc în gură, tot cu apă din ba
zin. Acest obicei este însă cu to
iul dăunător. Oricît ar fi fost apa 
de curată la începutul concursului, 
oricît ar fi concurenții de curați, 
apa va conține totuși o serie de 
impurități și microorganisme (mi
crobi) pe care nu are niciun sens 
să le introducem de bunăvoie, prin 
gargară, în fundul gîtului. Iată o 
problemă de educație sanitară, 
care trebuie să-i preocupe pe an
trenorii și conducătorii secțiilor de 
jiatație.

■ Unele lipsuri de organizare a 
^^PORTUL^POPULÂr~ 
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Despre munca unui activist sportiv
„Ca și acum, cu 3 ani și mai 

bine în urmă, îmi plăcea 
mult sportul. In cadrul co
lectivului sportiv de la C.f.R. 
Triaj, unde activam, se obținuseră 
frumoase rezultate în sport. Dacă 
însă, în general, activitatea spor
tivă la diferite discipline sportive 
mergea bine, apoi pe linia com
plexului G.M.A. lucrurile stăteau 
destul de prost. Cînd am fost ales 
președinte al comisiei de pregă
tire și examinare G.M.A., mărturi
sesc că n-am fost prea mulțumit. 
Munca mi se părea anostă, mă 
temeam că nu voi putea obține 
rezultate bune, mi se părea că in
signa G.M.A. nu este un lucru 
prea important. Cu toate acestea, 
trebuia să mă pun pe muncă. Și 
am început să muncesc. La înce
put rezultatele nu iu fost strălu
cite. Dar, cu timpul, doblndlnd ex
periență, ocupîndu-mă serios de a- 
ceasta problemă, muncind cu mai 
mult suflet, alături de ceilalți 
membri ai comisiei, rezultatele au 
început să se arate. Colectivul 
nostru devenise un colectiv frun
taș în munca G.M.A. Am început 
să activez și în colectivul obștesc 
de pe lingă comitetul raional 
C.F.S. Grivița Roșie, în comisia 
de control G.M.A. In anul urmă
tor am fost numit secretar al co
misiei, iar din 1953 sînt președin
tele ei. Cam asta ar fi..."

L-am ascultat cu atenție pe tî- 
nărul din fața mea. Vorbea atît 
de simplu despre munca lui de 
activist sportiv... Și, totuși, cîte

Și-au depășit angajamentele pe întreg anul

in regiunea Bacău

ișcarea de cultură fizică și sport din regiu
nea Bacău se poate mîndri cu o realizare de 

seamă: îndeplinirea angajamentelor anuale cu 
multă vreme înainte de termen.

Această însemnată realizare, care face cinste 
tuturor colectivelor sportive și activiștilor sportivi 
din regiunea Bacău, a fost obținută în preajma 
celei de a X-a aniversări a eliberării patriei noa
stre. Dealtfel, întreaga activitate dusă pentru în
deplinirea acestui angajament a fost închinată 
măreței sărbători naționale a poporului nostru.

Un important aport în munca de îndeplinire șl 
depășire a angajamentelor luate 1-ă adus comite
tul regional C.F.S., asigurind o bună îndrumare 
colectivelor sportive. Trebuie evidențiate aci și co
mitetele raionale C.F.S. Piatra Neamț și Tg. Oc
na și, de asemenea, comitetul raional Moinești, 
care a reușit să stimuleze colectivele sportive din 
acest raion pentru ca ele să-și construiască baze 
sportive cît mai multe.

Dintre activiștii sportivi s-au evidențiat preșe
dintele comitetului raional C.F.S. Piatra Neamț, 
Alex. Covrig, președintele comitetului raional C. 
F. S. Tg. Neamț, Vasile Agache, profesorii de 
educație fizică Traian Iliescu și Caliopia Răchi- 
ian, precum și instructorul sportiv Bernard 
Weimberg, distinși cu medalia „Merite sportive**.

E. CHIPĂRUȘ și V. MIHAI 
corespondenți

medicale
concursurilor ajung, chiar dacă nu 
pun în primejdie sănătatea concu- 
renților, să influențeze rezultatele. 
Așa s-au petrecut lucrurile cu oca
zia finalei campionatului de poli- 
atlon G.M.A. al R.P.R., cînd pro
ba de înot (fete) a urmat imediat 
celei de aruncare a greutății. Pro
ba atletică impusese un efort 
muscular, care, efectuat și în con
dițiile unei temperaturi ambiante 
scăzute, impunea o odihnă concu
rentelor. In loc de acest repaos, 
ele au trecut direct la proba de 
natație, în care, bineînțeles, rezul
tatele au fost sub posibilitățile lor. 
Acest fapt s-a produs în primul 
rînd pentru că aruncarea preala
bilă a greutății pe timp umed și 
răcoros le impusese o cheltuială de 
energie în plus, față de efortul 
normal cerut de această probă, iar 
în al doilea rînd pentru că muș
chii nu mai aveau elasticitatea și 
contractilitatea optimă, cerută de o 
nouă probă (mai ales de o cursă 
de înot) din cauza rigidității pro
vocate de obosirea lor în prima 
probă. 

rezultate rodnice n-a obținut Cor
nel Mihăilescu, președintele comi
siei raionale de control G.M.A. din 
raionul Grivița Roșie, datorită 
vredniciei și dragostei cu care a 
muncit. Munca lui a fost cunos
cută și apreciată. Printre primii 
activiști sportivi care au fost dis
tinși cu „Merite sportive** se afla 
și Cornel Mihăilescu. O bună parte 
din rezultatele frumoase obținute 
de comitetul C.F.S. raional Gri
vița Roșie pe linia complexului 
G.M.A. se datoresc și felului în 
care a muncit comisia de control 
G.M.A., iar președintele comisiei 
este cel care a muncit cu cea mai 
multă tragere de inimă, care a fost 
sufletul întregului colectiv. In 1953, 
raionul Grivița Roșie a fost frun
taș în realizarea unui număr cit 
mai mare de purtători de insignă. 
El a cîștigat întrecerea inițiată în
tre raioanele orașului București.

In munca comisiei există și gre
utăți. Astfel, unii membri, ca. Ma- 
rioara Ștefănescu, Gh. lonescu și 
Maria lonescu, absentează de la 
ședințe, nu își îndeplinesc sarcini
le. Există de asemenea o serie de 
colective în care este subapreciată 
problema G.M.A.

Pentru a obține rezultate bune, 
comisia de control G.M.A. din ra
ionul Grivița Roșie ține o legă
tură strînsă cu terenul. De aseme
nea, o importanță deosebită este 
acordată evidenței. Președintele 
comisiei,Cornel Mihăilescu, merge 
deseori în colectivele sportive din
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In raionul Birlad

A ctivitatea sportivă din raionul Bîrlad este 
din ce în ce mai rodnică și aceasta se poate 

vedea din numărul tot mai mare de tineri și 
tinere care practică sportul in mod organizat. 
Cel mai concludent fapt in privința intensei ac
tivități sportive din raionul Birlad îl constituie 
însă succesul pe care t-au înregistrat recent 
sportivii din acest raion: îndeplinirea și depăși
rea angajamentelor anuale.

însuflețiți de dorința de a sărbători cu cinste 
glorioasa aniversare a eliberării patriei noastre, 
activiștii sportivi din acest raion au reușit să-și 
îndeplinească și să-și depășească angajamentele 
pe întreg anul. Dintre cei care au contribuit în 
mai largă măsură ia obținerea acestui succes pot 
fi citați profesorii de educație fizică C. Constan- 
tinescu, Victoria Viulet, Aristide Petcu, precum 
și instructorii obștești David Condreș și Trofin 
Stoleru. Colectiv sportiv fruntaș pe întreg raio
nul este colectivul Recolta Zorleni, care și-a 
îndeplinit și depășit cu mult angajamentele luate.

Activiștii comitetului raional C.F S. Birlad, Va
sile Clisu, președinte, și Gh. Nacu, responsabil cu 
instruirea sportivă, se pot mindri astăzi cu titlul 
pe care de curînd l-a primit comitetul lor raio
nal: raion fruntaș pe regiune în îndeplinirea an
gajamentelor luate.

DUMITRU MIȚA, corespondent

Din activitatea colecfvelor sportive
■ Muncind cu rîvnă și primind 

un prețios ajutor din partea or
ganizației de partid, a organiza
ției U.T.M. și a comitetului de în
treprindere, colectivul sportiv al 
fabricii de confecții și tricotaje „23 
August" din Botoșani a obținut in 
ultima vreme însemnate succese.

Printre ultimele realizări se nu
mără și confecționarea a 60 pe
rechi chiloți de sport, 40 șorturi, 
12 costume de gimnastică pentru 
fete și alte echipamente sportive 
lucrate din resurse locale și prin 
munca voluntară a sportivilor. 
Confecționînd aceste materiale 
sportive, colectivul sportiv Flamu
ra roșie-Botoșani a economisit su
ma de lei 2.500. In această mun
că s-au evidențiat sportivii A. 
Ciuraru, Virginia Archip, Maria 
Sveică și Sofia Țitu.

Beau Zumer, corespondent

b Colectivul sportiv Progresul 
Turnu-Măgurele acordă o deosebi
tă importanță activității competi- 
ționale. Astfel, aceșt colectiv a or

raion și ajută în muncă comisiile 
de pregătire și examinare din ca
drul acestor colective. Acolo unde 
există lipsuri, comisia nu se mul
țumește să le constate. Ea cerce
tează cauzele lipsurilor existente 
și dă tot sprijinul pentru înlătu
rarea lor.

E drept că uneori îi vine greu 
tînărului Cornel Mihăilescu să ți
nă legătura, pe teren, cu colecti
vele. Asta se întîmplă în perioa
da examenelor, pentru că preșe
dintele comisiei de control G.M.A. 
este student în anul III la Fa
cultatea de Construcții. Totuși, și 
în aceste perioade munca nu are 
de suferit și președintele își face 
datoria sa de activist obștesc.

De curînd a avut loc examenul 
de control la colectivul Locomotiva 
I.C.C.F. In urma acestui examen, 
un număr de 736 tineri au devenit 
purtători ai insignei G.M.A.

Despre acești tineri, care, odată 
cu cucerirea insignei G.M.A., fac 
primii pași în sport, vorbește cu 
multă dragoste președintele comi
siei de control G.M.A. din raionul 
Grivița Roșie. Fiecare examen 
la care ia parte înseamnă o bucu
rie în plus pentru el: alțî tineri 
îndrăgesc sportul și vor face să 
crească rîndurile celor care-1 prac
tică în mod organizat.

Activistul sportiv Cornel Mihăi
lescu constituie un adevărat exem
plu pentru felul în care muncește, 
în care-și duce la îndeplinire sar
cinile.

ganizat nu de mult întreceri la 
fotbal, box și o probă de mara
ton redus (25 km.), întîlniri pe 
care le-a susținut cu sportivi ai 
colectivului Progresul T. V. Bucu
rești. La aceste manifestări spor
tive a asistat un mare număr de 
spectatori.

Valeriu Soare, corespondent

b Colectivul sportiv Voința Ti
mișoara are 14 secții pe ramură de 
sport la următoarele discipline 
sportive: atletism, handbal, volei, 
baschet, natație, fotbal, aufomoto, 
popice, tenis de masă, canotaj și 
turism. Cei peste 600 de sportivi 
cuprinși în aceste secții sînt an
grenați în campionate regionale și 
orășenești și obțin rezultate re
marcabile. Fiecare secție are res
ponsabilul ei, cu care consiliul 
colectivului ține de două ori pe 
lună ședințe pentru instruire.

(De la subredacția noastră din
Timișoara),

gJOTf CRiTICf t

— Ce căulați la schif? Nu d 
că acolo e pentru găini ?... 1
avem canoea noastră l

PENTRU FERICIREA... RAȚELC

Mulți cetățeni nu cresc ră 
pentru că nu le pot asigura se 
dătoarea, strict necesară, se pa 
acestor orătănii palmipede. Din i 
ricire, sfatul popular ai orașil 
Călărași a rezolvat această prolf 
mă arzătoare, puraînd la dispozg 
locuitorilor de pe strada 7 Noi® 
brie o... canoe, care, umplută 
apă, servește de minune drept t| 
suratelor domestice ale prăzii h 
ferate a vînătorilor din delta f 
nării. Cu aceleași bune intenții 
fost pus la dispoziția cetățenb 
din strada Rahovei 200, un a 
iac; numai că aceștia, ncavț 
rațe, folosesc caiacul ca adă[F 
pentru găini, pe vreme de ploi.

Pentru restul ambarcațiuni, 
sportive acordate orașului CI 
rași, ne scrie corespondentul ■ 
stru, T. Joga, nu s-a găsit inch 
întrebuințare... adecvată, astfel! 
cit ele servesc de joacă copia 
pe malul Borcei. Iar comitj 
raional C.F.S., ca și colectiv 
sportive din Călărași, se plîngi 
n-au condiții pentru dezvolt# 
canotajului, în timp ce ambaș 
țiunile se degradează din cat 
totalei lipse de răspundere ml 
festată de forurile gospodăreșt' 
sportive din oraș 1

...ȘI A... TAURILOR

Taurii sfatului popular al cot 
nei Crăcăoani (raionul Tg. Nea| 
tînjeau. Pasă-mi-te, nu se simț 
la largul lor în grajd, iar 
stradă sau la pășune nu putea 
lăsați să „zburde" liberi, pe» 
că, deh, taurul e taur ! Se mai 
la un trecător, la vreun copil 
gata beleaua 1 Așa că e ji 
ficată nerăbdarea cu care 
amintitul sfat popular a at 
tat să se termine întrec 
Spartachiadei satelor, pentru a 
losi terenul de sport ca... m 
pentru tauri. Și, nimic de zis, 
sura s-a arătat salutară: salt 
peste obstacole G.M A. ca și 
cuțirea coarnelor pe barele p 
lor de fotbal au luat parcă 
mina aleanul cornutelor, așa 
pe teren s-a putut amenaja in 
aria de treier, (mai ales că e: 
și groapă cu nisip, pentru 
fumătorilor). Dar, s-a termini 
treierișul, așa că sîntem la fe 
curioși ca și corespondentul ni 
V. Mihăilă, care ne semna' 
toate acestea, ca și tinerii 
comună care cu mîinile lor 
najaseră terenul de sport: c 
trebuințare va mai da în 
sfatul popular mult încerci 
teren sportiv ?

N-AUDE, N-AVEDE!

Praf, cărămizi și bălării, 
de căruțe, seînduri brăcuite, 
și diverse accidente de teren, 
cîteva „caracteristici" pe ca 
are stadionul „Portul Roșu 
Galați de vre-o doi ani în 
De doi ani, — ne relatea» 
respondentul nostru G. Ștefl 
— adică exact de cînd I.R.C 
lăți a luat în antrepriză rea 
jarea stadionului și de tot 
vreme de cînd colectivul L( 
tiva, sfatul popular al orașt 
comitetul orășenesc C.F.S.

I o atitudine de totală dezintf 
in această problemă.



U.D.A.-Praga a confirmat progresul rugbiului 
din R. Cehoslovacă

După finala Spartachiadei sindicale de atletism*
Mai multă preocupare pentru sportul de mase

j.. Cu mult interes au fost așteptați 
' ■ ă apără pe teren rugbiștii de la 

.I.D.A. Praga. Pînă acum, doar 
ești aduse de presă ne vorbeau 

... espre creșterea nivelului de joc 
i": -1 practicanților acestui sport din 
i /'î. Cehoslovacă. Trebuie spus de la 

. îceput — și fără niciîceput — și fără nici un fel de 
ezervă —- că evoluția rugbiștilor 
raghezi a confirmat și a întrecut 
riar optimistele noastre așteptări. 
Intr-adevăr, jocul pachetului de 

laintași se prezintă mult îmbună- 
* ițit, grămada fiind o forță nu nu.
■ lai prin masivitatea jucătorilor, ci 

J prin omogenitatea ei, prin jocul
L.Jilectiv  pe care-1 practică, precum

* J prin cunoștințele de ordin tehnic
a? care le posedă. De asemenea, în 

_ lărgire, oaspeții au dovedit reale
• -‘54-ogrese. Ei controlează mai bine

■ «Ionul, știu să spargă din tușe, 
ți formeze grămezi deschise și să

: . bschidă cu mult calm jumătății
■ . grămadă sau direct fundașului 

■ntru ca acesta să degajeze în a- 
ra terenului de joc. Placajele au

?Jst executate cu curaj și corecti- 
idine, iar componenții liniei de 

Sei sferturi nu s-au mai lăsat de.
jtați de fentele jucătorilor de la 
jțnam.o. In mai mică măsură și-au 

. isușit rugbiști; cehoslovaci atacul 
A -piei de trei sferturi. Doar spre 

fîrșitul meciului ei au inițiat a- 
"curi cu acest compartiment, dar 
■J alunei cu multă timiditate. Deși 

linia de atac a oaspeților Hâla- 
' iciek Și Kloacek dispun de căli
ți deosebite totuși transmiterea 
Honului se face încă prea încet 

A fără prea multă îndemînare. De
■ temenea, poziția lui Krejci, jumă-

■ ■ 4ea la deschidere., ni se pare gre
fă, deoarece ei stă mult prea de- 

. rte de grămadă, ceea ce face ca 
>a să-i ajungă tirziu, iar reacțiu-

. e sale să fie- imediat ghicite de 
versari. In schimb, o calitate 
narcabilă a jucătorilor din acest 
npartiment este aceea că ei por- 

același 
Am ob- 
în mo- 

ceho.
aceasta, mai ales 
în care rugbiștii 
au încercat un foarte fru-

; sc Ia atac absolut în 
rp și cu același picior.
■vat
ntiri
vaci
s atac direct cu linia de trei sfer- 
i, pe tin balon aruncat foarte pu
nic, din margine, dincolo de ulti.
1 jucător aflat la tușe. Din pa

te, acest atac nu a reușit, deoa-
a Krejci a scăpat balonul și oas- 
ii nu au mai repetat pînă fa

1 șit această încercare. Un punct 
* nerabil al echipei U.D.A. îl 

țl st i tu ie de asemenea jocul liniei
Il-a și al celor doi mijlocași în 
rare. Jucătorii liniei a IlI-a nu 
Ia timp pentru a-și ataca ad- 

sării direcți sau jumătatea la 
nadă adversă atunci cînd aceș-

* j atacă pe lingă grămadă, iar 
ătatea la deschidere se află prea 

| ■ wte de locul unde se joacă 
.1 nul pentru a putea interveni. 
S o lipsă generală a formației 

: '-.A., am remarcat necunoașterea 
nefolosirea loviturilor de pi- 
căzute.

irbind despre jocul echipei Di- 
o. trebuie arătat de la început 
meureștenii au avut indisponi-

I bilități în formație. Aceasta, nu ca 
J o scuză, dar oricine a urmărit jo- 
, cui de duminică a putut să observe 

că unul din centrii bucureștenilor 
era Luric, jucător din grămadă. 
Absența lui Ilie Ion, centrul liniei 
trei sferturi dinamoviste, a fost re
simțită în meciul de duminică. Cu 
toate acestea, Dinamo trebuia, dată 
fiind valoarea echipei, să atingă un 
nivel mai înalt de joc. Aceasta nu 
s-a întîmplat, fiindcă, după păre
rea noastră, jucătorii dinamoviști 
au privit cu ușurință întîlnirea lor 
cu rugbiștii din Praga, care erau 
dciși să-și apere șansele în modul 
cel mai serios posibil. Numai ast
fel ne putem explica slaba apărare 
a gazdelor, jocul lor destinat și, bi
neînțeles surprinderea față de jo. 
cu-1 adversarilor, surprindere care 
nu-i părăsise decît în partea a doua 
a reprizei secun-de, cînd învingăto
rii au realizat cîteva atacuri fru
moase, pe măsura posibilităților 
echipei. Serios și eficace a jucat 
duminică D. lonescu, despre care 
se poate spune că a dus greul 
meciului și a contribuit mult prin 
puterea lui de luptă și prin con
cretizarea situațiilor de marcare 
la refacerea moralului echipei 
sale, depășită la un moment dat. 
înaintașii nu s-au regăsit în acel 
joc colectiv care caracteriza for
mația dinamovistă, nu au placat 
la picioare așa cum trebuia ci 
și-au luat adversarii de gît, iar 
în margine au acționat lipsiți de 
convingere. Datorită atacurilor la
terale ale liniei de trei sferturi, 
Ghiuzelea nu a fost pus în situa
ții favorabile pentru a înscrie. De 
asemenea, Dinamo nu a variat jo
cul și nu și-a surprins adversa
rul, care s-a complăcut «n aceas. 
tă situație, fiindcă-i convenea.

Arbitrajul Iu; G. Fanella a fost 
în general bun. Ii reproșăm, to
tuși, lovitura de pedeapsă acor
dată împotriva echipei U.D.A., la 
scorul de 14—11, cînd, după pă
rerea noastră, nu a existat situa
ție de ofsaid.

EM VALERIU

D. Ghiuzelea (Dinamo) marchează o încercare 
în jocul cu U.D.A.-Praga

Spartachiada sindicală pe anul 
1954 la atletism, s’a încheiat. în
trecerea finală a acestei impor
tante competiții a dovedit, odată 
în plus, că în ceea ce privește 
dezvoltarea atletismului pe baze 
de mase există încă lipsuri. Și 
poate situația ar fi mai puțin 
gravă dacă ar fi vorba de lipsuri 
mai mici și cu un caracter izîiat.

Dar, adevărul este că, acum, 
cînd ne pregătim să însemnăm aci 
faptele celle mai importante, cons
tatăm că, din păcate, ele sînt în 
cea mai mare parte negative. între
cerile finale ale Spartachîadei sin
dicate au dovedit’din plin că, cu 
toate eforturile pe care le face Con
siliul Central a Sindicatelor, prin 
secția de cultură fizică și sport, 
pentru ca atletismul să capete la 
noi in țară un caracter de mase, 
lucrurile nu progresează deloc. 
Cea mai mare parte din vină, o 
au asociațiile sportive sindicale și 
colectivele sportive, care au dove
dit multă nepăsare față de aceas
tă întrecere sportivă de mase.

Nu este cazul să începem aci o ' 
analiză profundă a felului în care j 
s-au desfășurat primele întreceri | 
ale competiției, întreceri care a- I 
veau darul să asigure caracterul 
de masă al Spartachiadei. Nu fa
cem acesta, pentru ca mi este ne
cesar. Felul în care Spartachiada 
sindicala a contribuit la populari
zarea atletismului se poate vedea 
mult mai ușor și credem că mult 
mai concludent, din rezultatele 
obținute întrecerea finală.

Deschizând acest capitol, vrem să 
facem o observație.. Dacă din în
treg lotul de participanți la finale 
ar fi scoși cei 100 de atleți și at
lete bine cunoscuți nouă și publi
cului spectator din alte întreceri, 
în rest n.u mai poate Ii găsit nici 
un nume nou, nici o performanță 
de valoare. Și, atunci, firește că 
se pune întrebarea : se poate ca 
din zecile de mii de participanți 
la primele etape ale Spartachia- 
dei sindicale să nu se fi remarcat 
nimeni ?

Răspunsul este clar: se poate I 
Se poate, pentru că asociațiile 
sportive sindicale și colectivele 
sportive și-au îndeplinit în aceas
tă privință sarcinile formal, nu au 
fost preocupate să asigure un ca
racter sărbătoresc concursurilor 
din etapa pe colective, nu au cău
tat nici măcar ca întrecerile pri-

Un aspect din cursa de 3.000 m. obstacole din cadrul finalei S pa fit- 
tachiadei sindicale la atletism

mei etape să constituie cel puțin 
un bun prilej de a se face o popu
larizare atletismului.

Și mai concludent este cazul u- 
nor rezultate obținute cu acest 
prilej. Spre exemplu, știți cît arun
că la suliță cea mai bună arun
cătoare a asociației Constructorul? 
Să vă spunem noi : 15.60 m. Poa
te credeți că este un accident. 
Iată însă ultimele rezultate, la 
această probă, scrise în ordinea 
inversă, bine-înțeles : 9. Mariana
Stamate (Constructorul) 15.60 m.; 
8. Zamfira Voinea (Flacăra) 20.42 
m.; 7. Victoria Dumitrescu (Avîn- 
tul) 25.21 m.; 6. Otilia Kolner
(Recolta) 25.94 m.

Am ales la întîmplare proba de 
aruncarea suliței însă exemple de 
acestea mai sînt multe. La sări
tura în lungime patru concurente 
nu au trecut nici măcar de 4 m. 
Au existat aruncătoare de disc de 
12 m., săritori în înălțime de 1.55 
m. și așa mai departe. Și nu tre
buie să uităm că Ia acest concurs 
au luat parte cei mai buni și 
cele mai bune altețe din asocia
ția sportivă sindicală respectivă.

Dacă la aceasta mai adăugăm 
și faptul că, de la început, cel pu
țin în cea ce privește atletismul, 
Spartachiada sindicală, a pornit 
pe un drum greșit, vom vedea și 
mai bine de ce s-a încheiat aceas
tă competiție cu rezultate slabe.

Și, pentru că a venit vorba des
pre felul în care a început Spar
tachiada sindicală, vom face cite.

Miine pe Stadionul 23 August

Meciul internațional de rugbi U.D.A. (Praga) C.C.A.
Mîine după amiază, pe stadio

nul 23 August, în deschidere la 
meciul internațional de fotbal F. C. 
Austria (Viena) — Selecționata 
orașului București, echipa de rug- 
bi U.D.A. (Praga) va întîlni for
mația C.C.A. din Capitală, câști
gătoarea Cupei R.P.R. și a cam
pionatului de anul trecut. Pentru 
bucureșteni, cucerirea acestor im
portante titluri constituie o carte 
de vizită elocventă. Oaspeții noș
tri sînt recomandați de frumoasa 
lor comportare din jocul cu Di
namo, ceea ce ne îndreptățește 
să întrevedem o întîlnire interesan
tă. U.D.A. va avea desigur în ma
siva înaintare a campionilor noș
tri un adversar mai dificil, decît 

va propuneri. In primul rînd, est« 
necesar de a se reduce din fazele 
competiției, care, fiind prea mut 
te, nu ajută cu nimic la promova* 
rea elementelor tinere și îngreiț, 
nează serios munca organizatori 
că din cadrul asociațiilor sportiv^ 
Reducîndu-se simțitor fazele acest 
tei competiții, se va putea găsi 
timp pentru ca prima etapă, etapa 
pe colectiv sportiv, să dureze mal 
mult și să ofere posibilitatea re
crutării și perfecționării unui mal 
mare număr de sportivi.

Ar fi șj mai bine dacă prima 
etapă nu s-ar desfășura pentru 
fiecare, sport aparte, ci ar fi or. 
ganizată concomitent la cele cît« 
va sporturi cuprinse în Sparta» 
chiada sindicală. In acest fel în< 
trecerea s-ar putea transforma în. 
tr-o adevărată sărbătoare sporii, 
vă a colectivului, sărbătoare cară 
ar avea darul să răscolească ma
sele, să popularizeze diferitele dis. 
ci pline sportive, să contribute 
deci, la asigurarea succesului mo. 
Ulizatoric al Spartachiadei sindi
cale.

Revenind la atletism, nu putem 
încheia aceste rînduri fără a a- 
minți că este o sarcină a secției 
de cultură fizică și spori din ca
drul Consiliului Central al Sindi
catelor să analizeze temeinic felul 
în care și-au desfășurat munca 
asociațiile sportive sindicate, pen
tru ca numai cunoscind bine lip
surile ele vor putea fi evitate pa 
viitor. A. CĂLIN

în meciul cu Dinamo, iar atenția 
întregii echipe va trebui îndrep.» 
tată, ca și în jocul de duminică, 
spre aripile echipei bucureștene, 
înzestrate cu viteză. C.C.A., la rîn- 
dul ei, va avea datoria să placheze 
foarte prompt în tușe și în toate 
situațiile în care rugbiștii ceho
slovaci vor intra în posesia balonu. 
lui, astfel ca incursiuni de felul ce
lor din prima întîlnire a oaspețL 
Ier să nu fie posibile. Cei de la 
U.D.A.. trebuie opriți chiar la în
ceputul atacurilor lor, fiindcă alt- 
fel, prin viteza și decizia lor, de* 
vin periculoși.

Intîlnirea va începe la orele 
14,45 și va fi condusă de C. Mun- 
teanu.

;i.au manifestat

orioasa aniversare a zece ani 
la eliberarea patriei noastre de 
jugul fascist a însemnat pen- 
toți oamenii muncii din țara 

. tră un minunat prilej de bu
și entuziasm. In toate do- 

ile de activitate, oamenii tnun- 
nemărginita 

bucurie prin realizarea unor 
și importante victorii. Insufle- 

:, de un cald patriotism și de 
ița vie de a aduce și ei apor- 

, or în cinstirea marii sărbători 
nale a poporului nostru, spor- 
și activiștii sportivi și-au luat 

■roase angajamente, pe care 
I îndeplinit cu prisosință.

exemplu concludent în acea- 
rivință îl constituie importan- 
succese obținute de mișcarea 
ră de cultură fizică și sport 
.meniu,! complexului G.M A. In 
a perioadă de timp s-a cons- 

i o puternică înviorare a acti- 
]i G.M.A. In sute de colective 

■Țe de pe întreg cuprinsul 
nwa din cadrul corn

ului G.M.A. a constituit princi- 
preocupare, fapt care a dus bi. 

j-les la realizarea unor impor- 
succese în acest domeniu. In 
deosebit s-au evidențiat în

■ a G.M.A. numeroase colecfi- 
teșli, în cadrul cărora mij de

Pentru consolidarea realizărilor oMinote in domeniul complexului G.M.A,
.tineri țărani muncitori și colecti
viști au devenit în preajma zilei 
de 23 August purtători ai insignei 
G.M.A.

Iată, spre exemplu, colectivul 
sportiv Recolta Rușețu din regiu
nea Galați, care, deși avea un 
mare număr de purtători ai in
signei F.G.M.A. și G.M.A., totuși, 
în cinstea zilei de 23 August, a 
reușit ca încă 56 de tineri să de
vină purtători ai insignei F.G.M.A. 
și 35 ai insignei G.M.A. Printre 
noii purtători de insignă se gă
sesc și crescători sau îngrijitori 
de cai, ca Ion Curelea, Gheorghe 
Mușat și Stan Crăciun, fruntași 
în muncă. De asemenea, în multe 
comune ale raionului Tîrnăveni 
cum sînt Bahnea, Seuca, Sona și 
Custelnic, activitatea G.M.A. a 
fost deosebit de rodnică în ultimul 
timp. Numai la colectivul sportiv 
Recolta Bahnea 52 de tineri au 
devenit purtători ai insigne; 
G.M.A.

La rîndul lor. colectivele spor
tive sindicate au obținut noi și 
frumoase realizări. La Timișoara, 
membri; colectivului sportiv Loco
motiva au muncit cu mult elan 
pentru ca în cinstea celei de a ze

cea aniversări a eliberării patriei 
noastre complexul G.M.A. să pă
trundă tot mai mult-în rîndurile 
oamenilor muncii din acest oraș. 
Spre satisfacția lor, activiștii co
lectivului sportiv Locomotiva Ti
mișoara se pot mîndri astăz; că în 
cinstea zilei de 23 August și-au 
îndeplinit și depășit angajamen. 
tele cu 37 la sută.

Și exemplul colectivului sportiv 
Locomotiva Timișoara nu este izo
lat. La Orașul Stalin, de pildă, 
500 de oameni ai muncii au deve
nit de curtnd noi purtători ai in
signei G.M.A. Dintre aceștia, 200 
sint numai la colectivul sportiv 
Metalul Steagul roșu. De ase
menea, la Sibiu, Reșița, Bacău, 
Cluj, Arad și Constanța, numeroa
se colective sportive și-au realizat 
în cinstea zilei de 23 August, an
gajamentele anuale.

Toate aceste exemple vorbesc 
limpede despre avintul și entuzias
mul cu care sportivii din țara noa
stră au întîmpinat măreața sărbă
toare» Toate aceste exemple arată 
clar posibilitățile mari de a se 
răspîndi și mai mult complexul 
G.M A. in rîndurile oamenilor mun
cii de la orașe și sate.

Pentru că tot trecem în revistă 
activitatea din domeniul comple
xului G.M.A., desfășurată în ulti
ma perioadă de timp, trebuie să 
arătăm că au existat ș; o serie 
de colective sportive care au sub
apreciat munca G. M. A. Firește, 
faptul acesta a adus după sine și 
neîndeplinirea angajamentelor lua
te, ceea ce, implicit, duce la slăbi
rea activității din cadrul complexu
lui G.M.A. Aceasta are o influență 
negativă asupra dezvoltării activi
tății sportive. 5.Lipsită de o justă 
îndrumare — și în această privință 
o mare parte din vină 6 au con
siliile centrale ale asociațiilor 
sportive, precum și comitetele 
regionale, raionale sau orășe
nești C. F. S. — mult,e colective 
sportive, precum și comitetele 
regionale, raionale sau orășe
nești C.F.S. — multe colective 
sportive ca Metalul S. R. U. P., 
Constructor^ și Locomotiva — 
to at? din orașul Bacău — A- 
vîntul Dărmănești și Flamura 
roșie P'atra Neamț, în care 
activitatea sportivă este inexis
tente ^i unde firește numărul 

de purtători ai insignei este foarte 
mic față de posibilitățile existente. 
De asemenea, colectivul sportiv 
Metalul Energia din Timișoara și 
colectivul sportiv FI. roșie Teba 
din același oraș au un număr foar
te redus de purtători ai insignei 
G.M.A.

Aceste cîteva exemple negative 
nu pot să întunece însă, frumoa
sele succese din cadrul complexului 
G.M.A., succese realizate în cins* 
tea zilei de 23 August.

Sîntem în mijlocul celui de-a! 
treftea trimestru al acestui an și 
din cete arătate pînă aci reiese 
clar că majoritatea colectivelor 
noastre sportive au mari posibili
tăți în ceea ce privește îndeplinirea 
angajamentelor anuale în dome
niul concursului G.M.A. Eforturile 
depuse pînă acum nu trebuiesc în
trerupte, ci, dimpotrivă, activiștii 
sportivi și mai ales membrii co
misiilor de pregătire și examinare 
G.M.A. din colectivele sportive tre
buie să depună toate străduințele 
pentru, îndeplinirea angajamentelor 
pe linia complexului G.M.A., pen
tru larga dezvoltare a complexului 
în rîndurile oamenilor muncii de 
la orașe și sate.
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'Modificări în regulamentul 
curselor motocicliste 

de regularitate

Spre deosebire de anii prece- 
/denți, finala campionatului. repu
blican motociclist de regularitate, 
•rezistență și turism se va desfă
șura anul acesta după o formulă 
nouă. Organizatorii au adus unele 
amendamente la regulamentul com
petiției care modifică aproape 
complet principiile după care se 
desfășoară la noi acest gen de în
treceri, Se știe că anul trecut mo
tocicliștii noștri au luat parte, în 
R. Cehoslovacă, ia cursa interna
țională de șase zile. La această 
competiție de renume mondial, la 
care reprezentantul nostru Nicolae 
Sădeanu a cucerit medalia de aur, 
motocicliștii, indiferent că făceau 
sau nu parte din vreo echipă, erau 
incluși și în clasamentul indivi
dual. Măsura s-a dovedit justă, 
deoarece valoarea componenților 
unei echipe este diferită și cei mai 
buni erau privați de a lupta cu 
șanse egale, alături de ceilalți mo. 
tocidiști individuali, pentru cuceri
rea primului loc în clasamentul 
individual al competiției. Insușin- 
du->ne și noi cîteva prevederi regu
lamentare ale acestei competiții in- 
ternaționaile, am adoptat și pasa, 
jul de regulament care hotărăște 
ea toți rhotociclișiii, indiferent că fac 
sau nu parte din vreo echipă, să fi
gureze și în clasamentul individual 
al întrecerii. Faptul ridică însă o 
serie întreagă de probleme care 
pînă acum nu se puneau la noi. 
Astfel, datorită acestui nou para
graf din regulament, componenții 
unei echipe nu vor mai porni gru- 
păți, ci fiecare va lua startul se
parat, din minut în minut, sau din 
două în două minute, echipierii fi. 
ind obligați să se dirijeze singuri. 
Iată, așa dar, că interesul asocia
țiilor care își înscriu motocicliștii 
în finala campionatului nu mai 
este același de anul trecut, și a- 
nurne, acela de a forma echipele 
dintr-un alergător mai bun și alți 
doi mai slabi, ci vor trebui să pro
cedeze în așa tel incit componenții 
unei echipe să fie de valoare cit 
mai apropiată. De ce aceasta? 
Pentru că punctele de penalizare 
pe care le va primi fiecare coechi
pier totalizate, vor da suma punc
telor de penalizare ale întregii e- 
chipe.

Pentru ca valoarea echipierilor 
să fie cit mai apropiată, pentru ca 
motocicliștii să fie cît mai bine 
pregătiți, de data aceasta este 
mai necesar ca oricîrid ca regula
mentul întrecerii să fie studiat cu 
cca mai mare atenție de fiecare 
alergător în parte. împreună cu 
antrenorii, motocicliștii trebuie să 
țină ședințe speciale, în cadrul 
cărora regulamentul să fie co. 

, mentat și studiat în amănunțime. 
De asemenea, va trebui ca fiecare 
motociclist să fie deprins să se o- 
rienteze în parcurgerea distanțelor 
cu o anumită medie orară, avînd 
la îndemînă un cronometru, sau 
chiar un ceas, obișnuit. Nu trebuie 
să se pună prea mult bază pe 
ceasurile de kilometraj de la bor
dul mașinilor, care se știe că, în 
genere, nu funcționează cu prea 
mare exactitate. Eventual, antre
norii ar trebui să facă ieșiri prac. 
tice pe teren cu alegătorii care 
vor participa la finala campiona
tului, pentru a le explica felul în 
care vor trebui să alerge . cu o 
medie orară impusă, atît pe șosea 
dură, cît și pe șosea cu asfalt.

O altă noutate în regulamentul 
fimalej campionatului din acest an 
este și aceea care prevede că mo
tocicliștii vor avea dreptul să pri
mească, în caz de nevoie, unele a- 
jutoare de la mașinile atelier. Și 
această nouă prevedere a regula
mentului este bine venită, deoarece 
va face ca alergarea să poată fi 
terminată de cît mai mulți con- 
curenți. Asupra acestu; punct, ca 
de altfel și asupra multor altora, 
vom mai reveni, astfel incit nord 
regulament al finalei campionatu. 
iui motociclist de regularitate, re
zistență și turism' să poată fi cu

noscut cît mai bine in toată țara 
Aceasta este absolut necesar, de
oarece toate întrecerile de regula
ritate ce se vor desfășura de- 
acum încolo vor trebui organizate 
în baza noilor principii regulamen
tare, adoptate de comisia centrală 
de automoto.
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— Ziua a
Și ziua a dour a finalelor cam

pionatului de tenis al R.P.R. a în
semnat o subliniere a valorii tine
rei generații de jucători de tenis. 
In meciurile desfășurate ieri am 
avut satisfacția să-l vedem pe 
Șt. Georgescu praciâcind un joc 
modern, cu dese atacuri la fileu, 
chiar atunci când situația nu-i era 
favorabilă. Am avut de asemenea 
satisfacția să-l vedem pe micul 
Bardan folosind o tactică de o deo
sebită maturitate sportivă, am pu
tut urmări dîrzenia și curajul lui 
Năstase care a luptat cu siguranță 
și în cele mai grele momente ale 
meciului său cu rutinatul Griin- 
wald, meci pe care dealtfel l-a cîș
tigat. lată cum, ieri, valoarea ridi
cată a jocurilor a fost asigurată în 
majoritatea cazurilor de tinerii ju
cători. Acestora trebue să-l adău
gării și pe L Rakosi (Dinamo), care

jucători de tenis
fileu, Burcescu a reușit să tie unul_ 
dintre cei mai buni jucători ai com-’ 
petiției.

Cele două junioare campioana, 
la categoriile 15—16 ani și 17—18 
ani Eleonora Stan și respectiv Eca
terina Roșianu au jucat cu multă 
dîrzenie, depășindu-și adversarele 
prin regularitate și stăpînire de 
sine în momentele critice. Ele vor 
trebui însă să acționeze cu mai 
multă inițiativă, să fie ofensive. In 
acest fel ele își vor îmbunătăți 
simțitor jocul, iar valoarea lor teh
nică nu va înceta să crească.

Despre ceilalți juniori și junioare 
menționați la începutul acestui ar
ticol se poate spune că și ei sînt 
susceptibili de progres și capabili 
să obțină performanțe superioare, 
dacă vor fi îndrumați cu atenție 
și pricepere. De exemplu majori
tatea jucătorilor noștri tineri nu 
vin în întîmpinarea mingei, ci o 
așteaptă. De aceea jocul lor este 
prea static, iar tinerii noștri nu lo
vesc mingea în momentul cel mai 
potrivit. Apoi, mulți juniori lovesc 
mingea de jos în sus fapt care adu
ce o scădere a forței loviturilor, 
o încetinire a jocului și deci o re
ducere a eficacității loviturilor.

In ceea ce-i privește pe antrenori
i-am  putea împărți în mai multe 
categorii. Astfel, antrenori ca M. 
Bădin (București), A. Pusztai 
(Cluj) și G. Kristin (Sibiu) sînt 
bine pregătiți profesional și se în
grijesc de creșterea de cadre; alții 
ca Cobzuc, Grad (București) deși 
sînt buni cunoscători ai probleme
lor nu se ocupă îndeajuns de pre
gătirea tinerilor fiind preocupați 
mai mult de antrenamentul lor 
piropriu. Antrenorii T Marinescu, 
P. Ursan (București) sînt preocu
pați de creșterea cadrelor dar ei 
nu au încă cunoștințele necesare 
și de aceea vor trebui ca pe vii
tor să-și ridice nivelul profesional. 
In sfârșit alți antrenori ca Anton 
Tănăsescu (Cluj), Ion Călin (Timi
șoara) cu o pregătire profesională 
satisfăcătoare nu acordă atenție 
creșterii tinerelor cadre.

In această situație credem că 
este cazul ca antrenorii noștri de 
tenis să-și ia munca în serios, :ar 
tinerii jucători să fie antrenați me
todic și cu perseverență. Nu tre
buie să se mai repete cu actualele 
cadre de juniori cazurile unor ju
cători tineri ca I. Dancea și V. 
Turdeanu care se anunțau acum 
cîțiva ani ca mari „speranțe", pen
tru ca apoi să cadă în anonimat 
și nimeni să nu se mai intereseze 
de eî.

C. SEVEREANU

Toată atenția tinerilor
întrecerile celor mai tineri juca 

tori de tenis dm țară pentru desem- 
1 narea campionilor de juniori ai 
' R.P.R., desfășurate acutn cîteva 

zile în Capitală, ne-au dat pos:bi- 
litatea să constatăm că există o se
rie de elemente talentate cu fru
moase perspective, elemente care 
îndrumate cu atenție sînt capab’le 
in viitor de rezultate valoroase.

A. Bardan, V. Serester, C. Vizi- 
ru, I. Burcescu, 1. Kisseleff, G. 
Bosch, Sollessy, Werlein, Pr:m- 
deanu, Tritsch, Takac;, Ardeteanu, 
Albert, Burciu — în vîrstă de 12 
ani, — Ecaterina Roșianu, Irige 
Bosch. Eleonora Stan. Nina Bien- 
ner, Livia Avram, Mariana Ba- 
rasch, Ami Kori sînt juniorii și ju
nioarele care s-au prezentat cel 
mai bine în această competiție.

A. Bardan (antrenor M. Bădin) 
campionul de juniori al R.P.R. (cat. 
17—18 ant) a arătat o pregătire 
fizică satisfăcătoare, o concepție 
de joc modernă ofensivă, o bună 
orientare tactică și mult calm in 
momentele decisive. El a cîștigat 
numeroase puncte prin atacuri pu
ternice și repetate și prin mingi 
plasate. Bardan și-a îmbunătățit 
simțitor lovitura de pe dreapta, dar 
el va trebui să lucreze cu perse
verență pentru a-și ameliora cele
lalte lovituri si mai ales lovitura 
din serviciu. .

V. Serester (antrenor A. Pusztai), 
campionul de juniori al țării (cat. 
15—16 ani), bine dotat fizicește, 
practică un joc de atac, execută cu 
deosebită îndemînare întreaga ga
mă a loviturilor. Serester are și o 
lovitură puternică din serviciu. 
Este necesar însă ca el să-și îmbu
nătățească neapărat lovitura de 
dreapta din voie de jos, pentru că 
în momentul de față greșește cu 
această lovitură multe mingi, ți
nând racheta prea deschisă.

Un junior care a impresionat 
prin comportarea sa a fost C. U- 
ziru (antrenor M. Bădin). Cu un 
bun joc de picioare, cu lovituri de 
„smash" și voie foarte sigure, pu
ternice și bine țintite, C. Viziru 
a atacat aproape tot timpul de la 
fileu. C.. Viziru mai are insă multe 
de învățat. De pildă el va trebui 
să lucreze intens pentru a-și întări 
forța brațelor, iar mișcarea lor să 
nu mai fie atît de largă.

O surpriză plăcută a constitu't-o 
concepția de joc, ofensivă a tână
rului 1. Burcescu. Cunoscut ca un 
jucător mai mult de „țăcăneală" 
Burcescu s-a prezentat la acest 
concurs cu un joc complect schim
bat. Foarte dîrz, cu un joc variat, 
cu mingi plasate — mai ales cele 
scurte — și atacînd continuu la

Tînărul Alexan
dru Bardan (Di
namo) a obținui 
rezultate valoroase 
în cadrul concursu
lui republican re
zervat juniorilor. 
Participind ieri ia 
finala campiona
tului R.P.R., el a 
reușit un joc de 
valoare ridicată în 
meciul cu St. Geor
gescu.

(Foto M. Bănuș)

TINERII DIN NOU IN FRUNTE!
doua a campionatelor republi cane de

La dominat eu autoritate pe Gh. 
Cobzuc (G.C.A.), cîștigîndu-i cu 
ușurință primele două seturi, pre
cum și pe Sereszter, pentru jocul 
curajos făcut împotriva iui T. 
Teodore seu.

Astăzi vor continua partidele În
trerupte ieri. Deci, spectatorii vor 
putea urmări iu continuare lupta 
dintre Rakoși'șj Cobzuc, dintre Teo- 
dorescu și Sereszter și dintre Șl. 
Georgescu și Bardan. De asemenea, 
îi vom putea urmări și pe primii 
noștri jucători în cadrul probei de 
dublu 'bărbați. Astfel, astăzi după 
amiază (pe terenurile Centrului de 
Antrenament nr. 2) vor juca dublu
rile Car^țulis-Schmidt, M. Vizirtt- 
Gh. Viziru, Bădin-Zacopeeanji, etc. 
La dublu mixt, este programat și 
meciul dintre Gh. Viziru-Irina Po- 
nova și Șt. Anghelescu-C. Stagier, 
carp poate oferi un joc de valoare.

O gimnastă executind uri exercițiu la paralele inegale

Tabăra de gimnastică a juniorilor
Intre 3C iulie și 30 august a func

ționat la Sibiu o tabără de gimnas
tică pentru juniori și junioare. Ca 
și în anii precedenți, dovedind o 
serioasă preocupare pentru ridica
rea măiestriei sportive a celor mai 
buni gimnaști din țara noastră, ju
niori și junioare, Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lin
gă Consiliul de Miniștri, prin In
specția de gimnastică, a organizat 
această tabără, în care elementele 
cele mai talentate au avut posi
bilitatea să-și perfecționeze pregă
tirea.

Tabără a reunit 24 de gimnaste 
și toți atîția gimnaști, din rîndu- 
rrle celor ce s-au evidențiat cu 
prilejul diferitelor competiții și, în 
special, dintre primii clasați în 
campionatele de gimnastică ale șco
lilor medii.

Cunoscînd îndeaproape nivelul de 
pregătire a fiecăruia dintre cei che
mați în tabără, colectivul de an
trenori, alcătuit din: maestrul spor
tului Mihai Botez, Andrei Baliz, 
Ștefan Simalcik, P. Lakatos, Ma- 
tyas Adolf, E. Ghimbra șl Duncan 
a împărțit gimnaștii pe grupe. Fie 
cărui antrenor i-a fost repartizată 
cite o grupă, de pregătirea căreia 
răspundea pe o perioadă anumite 
aceasta făcîndu-se prin rotație. Pro
gramul de antrenament a fost ri
guros planificat. El a cuprins două 
zile de antrenament pe aparate și 
o zi de repaus în care s-au făcut 
sporturi complimentare ca: atletism, 
natație, volei și baschet. Tot în 
aceste zile, tinerii gimnaști s-au 
pregătit pentru obținerea normelor 
G.M.A., astfel că pînă la închiderea 
taberei au fost trecute peste 290 de 
norme.

In afara antrenamentelor de gim
nastică pe aparate, au fost prevă
zute în programul de lucru ore spe
ciale pentru gimnastică acrobatică 
și gimnastică artistică.

Programul taberei a tost, pe cît 
de variat, pe atît de plăcut. După 
munca temeinică din zilele de an
trenament, au urmat zile de rela
xare. Au fost organizate excursii în 
satele din împrejurimile orașului 
Sibiu, cu care prilej componenții 
taberei de gimnastică au făcut de
monstrații în fața țăranilor munci
tori. Ei au participat de asemenea 
la nocturna sportivă organizată de 
comitetul orășenesc C.F.S. cu pri
lejul aniversării zilei eliberării.

Bilanțul taberei de gimnastică a 
juniorilor din acest an este deose
bit de bun, dacă ținem seama că 
de data aceasta în tabără au tost 
chemați numai sportivi de categoria 
întîia și a doua, care au fost pregă
tiți pentru categoriile superioare: 
categoria maeștri și respectiv cate
goria întîia. Examenul de verifi
care care a avut loc în ultima zi 
a dovedit că toți gimnaștii și-au

In ansamblul lor, partidele de 
ieri au subliniat faptid că majorita
tea jucătorilor noștri s-au pregătit 
cu seriozitate pentru aceste finale. 
Valoarea ridicată a meciurilor a 
fost consecința firească a acestui 
fapt, astfel îneît spectatorii care 
vor veni în aceste zile la Centrul 
de Antrenament nr 2 vor putea 
urmări jocuri de bună valoare teh
nică, jocuri care concretizează 
progresul făcut de tenisul nostru.

M. BN.
Rezultate tehnice:
Simplu bărbați : cat. I-u: turul 

II : Schmidt-Mitâ 6—1, 6—3, 6—1, 
Șt. Anghelescu-Roșianu 6—1, 6—3. 
6—3, Turdeanu-Ghidrai 6—4, 6—2, 
6—0, Marin Vizii: u-Sopa 6—1,
6—2, 6—2, Chivaru-Dancea 6—2.
6—2, 6—2, • Zacopceanu-Gb. Florea , 
6—3, 6-4, 6—3, Cristea-llie Ivan 
6—3, 6—4, 6—4, gakosi-Cobzuc 

însușit exercițiile categoriilor s. 
rioare și că nu le-a mai răma£| 
cît puțin pentru perfecționarea

Prin organizarea excelentă, ' 
disciplina care a domnit și i 
ales prin perseverența cu carq 
muncit, tabăra de gimnastică | 
Sibiu constituie o realizare, r 
rită evidențiat în primul rînd 
lectivul de antrenori care n-a? 
cupețit nimic pentru a asigura, 
cesul taberei. De asemenea, tr! 
evidențiat și comitetul orășt 
C.F.S. Sibiu, care s-a interesat 
deaproape de munca și nevoile 
berei.

Nu trebuie să mai insistăm g 
pra necesității organizării tai.' 
lor de acest fel, deoarece rea 
fele obținute stau mărturie. | 
însă necesar șă vorbim despre P 
lipsuri, care, și de data aci? 
s-au făcut simțite. Vina p 
aceste lipsuri revine unor con 
C.F.S., care, neînțelegînd răi' 
derea ce le revenea de a sk? 
munca inspecției de gimnaști 
recrutarea elementelor cerute,■ 
arătat nepăsătoare față de ac 
problemă. Cu 4—5 săptămîni V 
te de data fixată pentru deschis 
taberei Inspecția de gimnaștii 
C.C.F.S. a cerut în scris tuluri ". 
mitetelor C.F.S. raionale săg. 
pundă de urgență dacă elempv 
solicitate pot veni în tabăra?- 
nu. Dintre toate comitetele 
răspuns însă decît două, și a|E 
comitetele orășenești C.F.S. fe 
și Tg. Mureș. Celelalte coiE® 
C.F.S. au răspuns fie cu înti I 
cum este cazul comitetului j 
Reșița — care a trimis gii[. 
după începerea taberei și cag 
fost trimiși înapoi pentru căL- 
rile au fost ocupate între ting 
fie că n-aâi mai răspuns delof? 
s-a întîmplat că din regiunile' , 
șoara, Cluj și lași n-a par . 
nici un gimnast. Ma>i mult 
comitetul orășenesc C.F.S. Ia v 
răspunzînd la timp, a privi 
bara de prezența conducă K 
propus, Iancu Solomon. Alte -■ 
tete, cum sînt comitetul 
C.F. Gheorghteni și comitetig 
șenesc C.F.S. București, au q 
vadă de neseriozitate, trimițț 
tabără gimnaști numai pentrffl 
va zile.

★

Tabăra de gimnastică orgrF 
în acest an constituie o noul 
tribuție la acțiunea de creșR 
formare a noi elemente care R 
pros-păteze continuu loturile n 
reprezentative. Sportivii care 
fost aleși au datoria de' a ș? 
găti de acum înainte cu și 
multă perseverență, astfel că 
ca lor să nu ia sfirșit odi 
luna petrecută în tabără.

ELENA MATEER

tenis —
l, - , o—4, 3—6 întrerupt, Șt I 
g.scu-Bardan 6—4, 6—4, I
2—6. 2—5 întrerupt. Teodl 
Sereszter 4—6, 6—2, 5—4 L 
rupt, Cirimbei-Boko 6—2, 5c 
trerunt, Năstase-Grunwald I 
6—4, 4—6, 9—7, 6—1.

Simplu femei : cat. fi : Bl 
berg-Răspop 6—2, 6—4, t 
Bauer 6—3, 6—4, Somer-I 
6—2, 6—2, El. Roșianu-ResiB 
6—1, Bosch-Doboșan 6—2, 
Peiruța-Ceple3nu 6—4, 6—4» 
rasch-Stocloza 6—4, 6—3 I

Dublu bărbați: cat. II-1 
reszter, Takaci — Sereanu.f 
6—2, 6—3; Zilbennan, Bos4 
Gebeanu 6—-I, 6—1, Baia, .T 
Zilbertnan, Viziru 6—1, 4— 
Stan Florea, Halmagi-Pt| 
Simniceanu 6—4, 9—11, 6— ț 
gescu, Kisselef-Magensterni 
sam 6—3, 6—3,



Un aspect din cursele populare, cărora ar trebui să li se acorde 
o mai mare atenție, întrucit ele scot la iveală, in fiecare an, noi 

elemente cu perspective

Despre stilul
Problema schimbării sau îmbu

nătățirii stilului în șah constituie, 
la fel ca și în celelalte sporturi, 
o preocupare dintre cele mai im
portante. Munca în această direc
ție nu este ușoară. Adeseori, la 
primele încercări, nivelul rezulta
telor sportive scade și este nece
sară o mare încordare de voință 
pentru a persevera.

In legătură cu această temă, este 
interesant de semnalat încercarea 
pe care o face maestrul sportului 
Em. Reicher. După cum se știe, 
Reicher a jucat pină acum intr-un 
stil strict pozițional, evitînd riscu
rile, cu o accentuată tendință spre 
remisă. Acest joc „solid” i-a per
mis maestrului Reicher să înre
gistreze remarcabila performanță 
de a rămîne neînvins de-a lungul 
a doi an' consecutiv în concursu
rile cu caracter republican: cam
pionatele R.P.R. 1952 și 1953, apoi 
turneul maeștrilor de la Bușteni.

Cînd însă a fost vorba să dea 
piept cu jucători de cea mai înaltă 
clasă, cu prilejul turneului inter
național de acum doi ani, Reicfier 
a înregistrat o serie de înfrîngeri. 

' care i-au arătat că tactica pasivă 
nu poate fi eficace, nici nu poate 
să asigure un progres real. De 
aceea, ținînd seama de dificile ce 
i-au fost aduse, Reicher încearcă 
acum să joace mai deschis, mai 
creator. Aceasta este desigur -alea 
era bună. Iată-1 pe Reicher între- 
cîndu-1 în cel m.ai frumos stil pe 
C. Macarie, campionul de anul tre
cut al Armatei, în runda 2-a a 
campionatului Capitalei.

APARAREA SICILIANA

Alb: E. Reicher
Negru: . C. Macarie

1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. dlc:d4 4. 
C:d4 d6 5. Nc4 e6 6. 0-0 Cfâ 7. 
Cc3 Ne7 8. Ne3 a6 9. Nb3 0-0 10. 
(4 Dc7 11. Df3 C:dl. (Era mai bine
11...  Ca5 urmat de Cc4. Acum al
bul va dezlănțui un atac puternic) 
12. N:d4 e5 13. f:e5 d:e5 14. Dg3! 
(Forțează sch’mbul nebunilor de

Activitatea șahistă
• O competiție de șah inter 

echipe a reunit la Sovata repre
zentativele orașelor Cluj, Oradea 
și Regiunea Autonomă Maghiară. 
Primele doujj echipe au acumulat 
punctaj egal, învingînd fiecare cu 
8’A—l'A reprezentativa R.A.M. In 
meciul decisiv Cluj-Oradea rezul
tatul a fost egal (5-5). Clujenii, 
prezentînd o echipă mai tină: a (cu 
Balogh, Molnar și /. Schwartz la 
primele mese), au fost declarați 
învingători. ,

9 Campionatul de șah al orașu
lui Oradea s-a terminat cu victo
ria lui J. Jancso (Știința), care a

Returul
La 19 septembrie începe returul 

campionatului republican de scrimă 
pe echipe categoria A, respectîn- 
du-se formula de desfășurare dir» 
prima parte a campionatului.

înainte de prima etapă a returu- 
lu., a fost programată continuarea 
meciului de sabie Progresul Cluj- 
Casa Centrală a Armaleii întrerupt 
la scorul de 4—3 pentru Progresul. 
Intilnirea va avea loc la 18 sep
tembrie la Cluj, începîndu-se me
ciul de la scorul de 4—3 pentru 
Progresul cu asaltul Kokossy (Pro
gresul)-Tudor (C.C.A.) întrerupt 
la rezultatul de 3—1 pentru Ko
kossy.

Irktrucit C.C.A. și Progres.îl Cluj 
susțin la 18 septembrie această în- 
tî'nire, ijieciurile lor din prima eta
pă au fost aminate de la 19 sep

de joc in șah
cîmpuri negre, deoarece negrul 
n-ăre altă posibilitate de a apăra 
pionul e5) 14...Nc5 15. N:c5 D:c5+ 
16. Rhl Rh8 (La 16... Cd7 ar fi 
urmat Tf5 și Tafl) 17. T:f61 (Un 
sacrificiu frumos de calitate, pen
tru a deschide poziția regelui ne
gru) 17...g:f6 18.Cd5 Dd6 (Sau
18.. . Țg8 19. Dh4 Tg6 20. C:fo Rg7 
21. Tfl h6 22. Ch5H și alb ciști- 
gă) l9.Dh4 f5? (Pierde imediat. 
Mai bine era 19...Tg8 2O.Cf6 Tg7 
21. Ce8t, deși și atunci albul are 
mari șanse de cîștig) 2(1.Cf6 Rg/ 
21.Dg5+ RhS 22. Dh6 și negrul 
cedează.

Desigur, însă, orice început e 
greu. Uneori, în partidele mai 
grele, Reicher revine la vechiul 
„nărav", adoptînd din nou tactica 
pasivă. Că aceasta constituie o 
greșeală, o demonstrează partida 
pe care a pierdut-o în runda 5-a

GAMBITUL DAMEI

Alb. M Radulescu

Negru: Em. Reicher

l.Cf3 d5 2.c4 c6 3.14 Cf6 4.e3 Nf5 
5.c:d5 c:d5 6.Db3 Dc8 7.Ca3 (O 
variantă veche a apărării slave)
7.. .Cc6 8. Nd2 e6 9 Tel Cd7 10.Nb5
f6 11.0-0 CdbS (Manevra calului 
negru este foarte pasivă) l2.Ch4 
Dd7 13.C:f5 e:f5 14.Tc2 a6 15. Ne2 
N:a3 16.D:a3 Ce7 17.Tfcl Cbc6 18. 
Nf3 0-0 19.Dc5 g5 (O încercare de 
a obține contra-șanse pe îlancul 
regelui) 20.g3 Tac8 21.Db6 ho 22, 
Xg2 Tfd8 23.b4 fl 24.a4Df5 25.b5 
a:b5 26.a:b5 f:e3 27.f:e3 Ch8 (După 
retragerea calului, poziția negrului 
se prăbușește) 28.T:c8 T:c8 29.T:c8+ 
D:c8 3O.D:f6 Dc2 31.D:e7 Ddl+ 
32Nfl D:d2 33.D:g5+ (33.Dd8+
Rg7 34.D:b8 D:e3+ remiză) 33... 
Rj8 34.Df6+ Re8 35.De5+ și ne
grul a cedat.

Ezitările lui Reicher nu sînt 
justificate. El trebuie să perseve
reze în a renunța la stilul pasiv, 
jucînd activ, îndrăzneț, așa cum a 
demonstrat că e capabil.

totalizai I27a puncte din cele 15 
partide. Cu același punctaj, dar cu 
un coeficient mai slab, a terminat 
tînărul de 17 ani C. Rotaru (Lo
comotiva). Pe celelalte locuri: D. 
Borbely (Voința) ll'/s, L, Herman 
(Progresul) și S Susman (Voin
ța) 9 etc.
• O întîlnire amicală între re

prezentativele orașelor Galați și 
Bîrlad s-a terminat cu victoria gă- 
lățenilor la scorul 5'A—372.

® 6 echipe au participat la cam
pionatul popular al orașului Sibiu, 

t In finală, • Progresul a întrecut 
Flamura roșie cu 4'/2—l’A.

campio natului
tembrie la 23 septembrie. Prog-a- 
mul complet al returului este ur
mătorul:

ETAPA i-a LA 19 SEPTEM
BRIE: București: Știința-Progresul 
F. B. 'și la 23' SEPTEMBRIE: Bu
curești: Progresul Arta-C.C.A.;
Cluj: Progresul-Știința Cluj.

ETAPA H-a LA 26 SEPTEM
BRIE: București: C.C.A.-Progresul 
F.B.; București: Progresul Artn- 
Știința Cluj; București: Șt'ința- 
Dinamo Oradea.

ETAPA III-a LA 3 OCTOM
BRIE: București: Știința-C.C.A.; 
București: Progresul Arta-Progre- 
sul Cluj; București: Progresul F. 
B -Dinamo Oradea.

ETAPA A IV-a LA 10 OCTOM
BRIE: București: C.C.A.-Știința
Cluj; Oradea: Dinamo-Progresul

Activitatea ciclistă in Capitală
Concursurile de fond desfășura

te Duminică dimineața pe șos. 
Giurgiului în organizarea comisiei 
orășenești s-au bucurat de un start 
populat, cu excepția probei pentru 
biciclete de oraș.

In cursa Bticurești-Giiirgm și 
înapoi, (112 km.) care a cu. . .; 
tuit și o verificare a posibilități
lor cicliștilor tineri în vederea ma
rilor probe care se apropie, 
deși au lipsit alergătorii consa- 
crați, s-a realizat la ducere o me
die orară de aproape 40 km. Apoi 
cicliștii nu au mai conlucrat te
meinic și media a scăzut simțitor, 
cu toate eforturile depuse de Șt. 
Popescu, D. Munteanu, V. Milea, 
Dan Marin și Cociumian, anima
torii cursei.

Victoria a revenit la sprintul fi
nal lui D Doncu (Metalul) urmat 
de Cociumian (Recolta), Calcișcă 
(Voința), Tr. Dintiț (Știința), Șt. 
Popescu (Locomotiva), Gabriel 
Petrescu (Știința), Ion Cristea 
(Voința) și alți 12 alergători so

siți în același timp. Media orară : 
35,500 km.

Proba de 50 km., pentru ob
ținerea normei de categ. III a fost 
cîștigată de A. Marulis (Flamura 
roșie), urmat de Spanțoveanu 
(Știința). Mircea Dan (Progresii’) 
Stănișel (Minerul), D. Berbecea 
(Știința), P. Gane (Giurgiu), P. 
Mocanu (Giurgiu), I. Pomană 
(Știința), N. Marinescu (Giurgiu? 
și V. Ul’erii (Școala de tineret).

După ultima etapă din seria 
campionatului categoriei B la

III-a 
fotbala

In seria III-a a categoriei B la 
fotbal Progresul Focșani a reușit 
să cîștige prima victorie și cele 
două puncte, după ce in 15 întîl- 
niri trebuise să se mulțumească 
cu cite un punct sau — și mai 
rau ■— cu niciunul... Echipa din 
Focșani pare ferm decisă să pără
sească locul ultim. Jocurile reali
zate în retur (meci nul la Constan
ța cu Locomotiva, meci nul la 
Brăila cu Metalul și, însfîrșit, vic
toria pe teren propriu în fața va
loroasei echipe Locomotiva lași) 
arată un reviriment în formație. 
Antrenorul C. Humis se pare că a 
reușit să redreseze moralul jucă
torilor și să organizeze jocul e- 
chipei.

Locomotiva Constanța s-a dis
tanțat cu cinci puncte, după ce 
principalul urmăritor, Dinamo Ba
cău, a pierdut la Diriamo Galați. 
Constănțenii au un joc mai mult, 
dar se vor bucura de avantajul te
renului în meciul cu Dinamo Ba
cău. Știința Iași a început din nou 
să „șchioapete". Echipa studenți
lor se comportă cu totul diferit 
de la o etapă la alta. Duminică, 
de pildă, a pierdut pe teren pro
priu în fața Metalului Ploești, un 
meci în care, în mod normai, avea

Fază din jocul Progresul F. B. — Locomotiva Craiova. Disputa pen
tru minge se petrece in fala porții echipei bucureștene

categoriei A la scrimă
Arta; Cluj: Progresui-Rrogresul 
F. B.

ETAPA A V-a LA 17 OCTOM
BRIE: București: C.C.A.-Progresul 
Cluj; București: Știința-Progresul 
Arta; Cluj: Știința-Dinamo Oradea.

ETAPA A VI-a LA 24 OCTOM
BRIE: Oradea: Dinamo-C.G.A.;
Cluj: Progresul-Știința București; 
București: Progresul F. B.-Știința 
Cluj.

ETAPA A VIl-a LA 31 OCTOM
BRIE: București: Progresul F. B.- 
Progresul Arta: Cluj: Știimța-Știin- 
ța București; Oradea: Dinamo Pro- 
greșul Cluj.

★

In prezent, la floretă bărbați 
conduce în clasament C. C. A. cu 
12 puncte, urmată de Dinamo Ora

Media; 34,400 km.
La semicurse, alergarea a re

venit lui Stan G. Ion (Tînărul di- 
namovist), urmat de Clielcică 
(Locomotiva), Fl. Constantinescu, 
(FI. roșie), Rupen Agopian (Fl. 
roșie), Al- Bederniceanu (Me
talul) și G. Baciu (Progresul). 
La biciclete de oraș N. Berbecea 
(Știința) a obținut o victorie 
tegorică întrecînd pe G Petr 
cu (Locomotiva). G. Dumitiv.. 
(Progresul). N. Niculescu (Me
talul), iar la proba feminină 
Mioara Gheorghe (Știința) a de
pășit pe Dorina Popescu (Voința), 
Maria Ltițu (Voința) Maria Ilies
cu (Metalul) și Elena Duceoc 
(Voința).

★
In cursul după-amiezii a avut 

loc pe velodrom o reuniune orga
nizată de asociația Dinamo. Reu
niunea nu a cunoscut succesul aș
teptat din cauza slabei participări.

Probele feminine au dat urmă
toarele rezultate: viteză: He!mina 
Iuhasz (Dinamo) ; 1.000 m. cu
start de pe loc: Aurelia Drăghici 
(D'namo); cursa australiană: Her
mina luhasz.

Băieți: viteză: Tache Petre (Di
namo) ; cursa italiană: cuplu! 
Tache Petre — Lemîndroiu (Di
namo) ; ștafeta pe 20 tururi: Voi- 
nescu + Tache Petre; semifond: 
1. A. Șelaru (Dinamo) ; 2. Ion
Moraru (Progresul C.P.C.S.) ; 3. E. 
Marinescu (Dinamo).

prima șansă.
Foarte îndîrjit și cu multe go

luri (cinci) a fost meciul de la 
Pașcani, de unde Fl roșie Burdu- 
jeni a plecat acasă cu două punc
te prețioase. Echipa din Pașcani 
este la a treia înfrîngere din re
tur și a devenit ..candidată" la 
ultimul loc al seriei.

In urma disputării jocului res
tanță Fl. roșie Bacău — Locomo
tiva Constanța (0—0), clasamen
tul seriei III are următorul aspect, 
după cele patru etaoe din retur:

1. Locomotiva
Constanța 16 10 5 1 34:13 25

2. Dinamo Bacău )5 8 4 3 27:12 20
3. Fl. roșie Bacău 15 7 £» 3 21:14 19
4. Locomotiva Iași 16 7 4 5 33:18 18
5. Flamura roșie

Buhuși 16 7 4 5 23:19 18
6 Fl. roșie

Burdujeni 16 5 7 4 20:20 17
7. Metalul Ploești 15 8 0 7 19:21 16
8. Dinamo Galați 16 6 4 6 16:23 16
9 Dinamo Bîrlad 15 4 6 5 23:26 14

10. Știința Iași 16 3 8 5 17:22 14
11. Metalul Brăila 16 2 6 8 17:26 10
12. Locomotiva

Pașcani 16 3 3 10 16:37 9
13. Progresul

Focșani 16 1 6 9 13:28 8

dea (J pct.) și Ști.nța Cluj (8pct.), 
la floretă femei pe primul loc se 
găsește Progresul Cluj cu 6 punc
te, urmat de Știința Cuj tot cu 6 
pct. și Progresul F. B. cu 5 pct., 
iar la sabie, fără să fie cuprins re
zultatul Progresul Cluj-C.C.A., pri
mul loc este ocupat de Progresul 
Cluj cu 10 puncte, urmat de C.C.A. 
(10 pct.) și D'namo Oradea (7 
pct ). In urma acestor clasamente 
parțiale pe arme, clasamentul ge
neral la sfîrșitul turuluj are urmă
toarea înfățișare: 1. Progresul 
Cluj-25 pte.. 2. Știința Cluj-23 
pte., 3. Progresul F. B.-22 pte., 4. 
C.C.A.-19 pte, 5. Dinamo Orad< a- 
17 pte., 6. Progresul Ara 17 p;e., 
7. Știința București-15 pte..

H’ijodromi’l 
din oraw! ^aești
Hipodiomul orașului Ploești este 

cunoscut de mulți însă acei care 
i-au~ văzut acum cîțiva ani și-l 
revăd acum nu-l mai recunosc. 

Hipodromul din Ploești a fost re
făcut în întregime. I s-au ad.us 
îmbunătățiri ca>-e r.u făcut din 
acest hipodrom o minunată bază 
sportivă, cu care cetățenii acestui 
oraș se pot mîndu.

Mergînd din Bucii ești spre Plo
ești, pe șosea, încă înainte de a 
intra in importantul centru petro
lifer, privirile îți sînt reținute de 
o poartă monumentală, pe al că 
rei frontispiciu stă scris ..Hipo
dromul orașului Ploești".

Printre ronduri mari de flori 
trecînd de un avuz pe alei frumos 
prunduite, pașii te duc spre pista 
de alergări, spre grajduri și toatt 
celelalte dependințe ale hipodro
mului. In spațiul lin interiorul 
pistei se găsesc terenurile de în 
treceri pentru călărie O porțiune 
destul de mare de teren variat 
pentru proba de cros, o pistă pen
tru proba de dresaj, pentru obsta 
cole, etc. toate în așa fel amena 
jate incit să poată permite spoi 
tivilor să se întreacă în condițiuru- 
tehnice dintre cele mai bune.

Se vede clar că pentru toate a- 
ceste amenajări s-a muncit intens. 
Și, înlr-adevăr, s-a muncit. Tine
retul din Ploești a dat o contribu
ție importantă pentru realizarea 
acestei baze sportive. In afara re- 
amenajării pistei și a terenurilor 
de întreceri hipice, au fost constru 
ite trei noi grajduri, frecare cu c 
capacitate de cite 24 cai, un pa 
vilion pentru personalul îngrijitor 
întreaga bază a fost canalizată 
electrificată și dotată cu toate 
ce’e necesare, atît pentru alergări 
cît și pentru concursuri de călărie

■ Inaugurarea hipodromului dir 
Ploești se va face printr-nn impor . 
tant concurs de călărie, care ur 
mează să aibă loc în zilele de 10 
11 și 12 septembrie. La acest cen 
curs vor participa călăreții din l< 
tul R.P.R., precum și alții, din' 
cei mai burii din țară.

Primele rezultate 
din campionatul de box 

ai asociației Dinamo
Orașul Stalin 6. (prin telefon).— 

Duminică, pe stadionul Dinamo 
din localitate. în fața a peste 
1.500 de spectatori, s-a desfășurat 
prima reuniune din cadrul campio
natelor de box ale asociației Di
namo. La această competiție par
ticipă peste 60 de pugiliștî, re- 
prezentînd colectivele sportive Di
namo din Orașul Stalin, București. 
Constanța, Pitești, Galați, Oradea, 
Orăștie, Timișoara și Baia Mare.

Meciurile .au fost viu depu
tate, iar organizarea foarte bună. 
Iată primele rezultate obținute ?

CAT. COCOȘ : V Teodorcscu 
(Oradea) învinge la puncte pe 
Murat Rusti (Constanța). E. 
Moldoveanu (Orașul Stalin) c'ș- 
tigă Ia puncte în fața Iui /. Bă
canii (Galați). CAT. PANĂ; V. 
Filiuță (Orașul Stalin) întrece la 
puncte pe Titu C. Tilu (Orăștie). 
/ Amhruș (Oradea) dispune la 
puncte de Mihai Naghl (Orașul 
Stalin). CAT. SEMI-UȘOARA : 
P. Rupiureanu (Galați) învinge 
la puncte pe T. Gheorghiu (Bucu
rești), Const. Gheraslm (Otașul 
Stalin) întrece la puncte pe C. 
Costescu (Oradea). CAT. UȘOA
RA ; C. Fisch (Orașul Stalin) în
vinge la puncte pe C. Tăbăcaru 
(Ga'a(i), N. Cristea (Oradea) cîș- 
figă la puncte în fața lui Sandu 
Vasile (Oradea). D. Cristea (Ora
dea) termină învingător prin a- 
bandon în repriza III-a în fața lui 
A Vrsu (București). CAT. SEM'I- 
MIJLOCIE: Gh. Tutu (Orașul
Sta-lin) învinge prin k.o. tehnic in 
repriza I-a pe D. Opriș (Orăștie), 
Ion Mantoma (București) cîștigâ 
prin k.o. în repriza III-a ‘n fața 
lui R. Pastramă (Orăștie) "Iad 
Mircea (Oradea) dispune la punc
te de D. Cristea (Pitești).

Viitoarea reuniune va avea loc 
marți 7 septembrie seara.

G. CH1RIȚESCU 
corespondent
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Mai multă botărîre in acțiunea de dezvoltare a natației noastre O cursă ciclistă de 3 zile:

Ca în’ fiecare an, cu ocazia fi- | 
Balelor campionatului R.P.R. .de | 
nata(ie s-au disputat și întrecerile 
celor mai buni săritori de la tram
bulină și platformă. La fel ca și 
probele de înot întrecerile de sări
turi ne-au prilejuit o serie de con
statări.

Iată-le :

MAI MULTĂ ATENTIE 
SĂRITURILOR

. Este binecunoscută situația să
ritorilor în apă din țara noastră.

. Pină acum nu prea multă vreme, 
un singur campion timp de mai 
mulți ani de-a rîndul, o singură 
campioană și atît. In rest, concu- 
renți episodici fără o valoare prea 
ridicată.

De cîțtva ani încoace însă, si
tuația se prezintă altfel, marcînd o 
schimbare în bine. S-au ridicat ti
neri săritor; ca frații Wittemberger 
(C.C.A.) — care și în acest an au 
cuceri: ’Olurile de campion — V. 
Hatzak (Dinamo) și frații Kiss 
(Știința Cluj), care au ajuns la un 
nivel de execuție mulțumitor, s-au 
remarcat o serie de tinere care au 
ajuns la un nivel tehnic, satisfăcă
tor. iar acum se lucrează. în special 
la București și Oradea, cu o serie 
de copii care au mari perspective 
de creștere.

Trebuie însă să se acorde o mai 
susținută grijă acestei ramuri a na- 
tației noastre. Trebuie ridicate în 
fiecare an noi cadre, astfel tacit 
pregătirea lor să ducă la promo- 

' varea. an de an, a noi elemente, 
așa după cum o școală dă în fie
care an noi serii de absolvenți, 
primind in același t;mp noi serii de 
elevi în prima clasă Săriturile în 
apă sint un sport greu, care cere 
calități deosebite ce nu se pot cul
tiva în scurt timp. Iată de ce nu 
trebuie jsă se meargă în acest sport 
pe linia preocupărilor exclusive 
față de un număr redus de ele
mente (și cu atît mat puțin să se 
ceară performanțe imediate) ci tre. 
bule, să se lucreze perseverent, ani 

K de zile, pentru crearea unui per
former în această ramură. Lărgind 
continuu baza de masa a acestui 
sport și mai ales^creindu-se trep
te, grade, în pregătirea acestei 
mase, nu vom mai ajunge la si
tuația de a săpa o prăpastie între 
unul sau doi săritori de certă va
loare și restul sportivilor din ra
mura respectivă.

IN ASOCIAȚII ȘI REGIUNI

Am văzut care este'situația atît 
în probele de înot (în cadrul unor 
articole anterioare) cît și la sări
turi. Am văzut de asemenea că 
principala condiție a progresului

Apa Dunării răslrîngea în mii de 
străluciri razele calde ale soarelui, 
vrînd parcă să contribuie la... în
curajarea celor 78 de tineri și tL 
nore ce se pregăteau să ia startul 
in cea mai grea competiție de na
tație a anului — campionatul re
publican de mare fond. In portul 
Brăila se strînsese o adevărată 
flotă de vaporașe, șduoe, lotci și 
caiace — unele care trebuiau să-i 
însoțească oficial pe concurenți, 
iar altele ai căror ocupanți... spe- 
r au că o să-t poată însoți. Prin 
grija Comisiei centrale și u inspec
ției și cu sprijinul efectiv a comite
telor. C.F.S, Galați și Brăila, concu- 
renții aveau" asigurate cele mai bu
ne condiții pentru gre3ua întrecere 
care-i aștepta...

...Și iată că sirenele din portul 
Brăila au salutat plecarea băieți
lor (fetele o porniseră, de mult, cu 
vaporul, spre locul de unde urmau 
să i j startul). Din primul moment, 
Ovîdiu lonescu (Dinamo) porn ște 
„tara” și reușește să. se distanțeze 
de restul con.urenților. „Ehei, se 
cam pripește băiatul” rosti dezapro
bator timonierul șalupei noastre. 
„Cursa e lungă, grea, nu se por
nește în goană la drum lung”.. Și 
se pare că dunăreanul a avut drep
tate... Numai după vreun kilome
tru, Ovîdiu lonescu îi, cedează în- 
tîi.tatea coechipierului său Gh. Co- 
ciuban, iar el se „repliază” in 
plutonul compact care-l urma cu 
cîțiva zeci de metti in urmă și din 
care făceau parte dinămovisfii A. 
lonescu, N. De’utsch, Șt. Patalo, N.
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în ambele ramuri ale natației noa
stre este mărirea necontenită a sec. 
țiilor pe ramură da sport și a ma
sei de înotători și săritori în apă.

In primul rînd, trebuie să ară
tăm din nou la acest capitol că, a 
lătur; de asociații care au înțeles 
necesitatea de a da toată atenția 
dezvoltării natației — ca Dinamo, 
Constructorul, Votata, Progresul, 
Știința și alte asociații — ca 
Flacăra, Locomotiva, Flamura ro
șie — care au început să ma
nifeste o preocupare în acest 
domeniu. Alte asociații ca Metalul 
și Minerul, manifestă o totală ne
păsare față de natație.

Dacă vom cerceta situația pe re
giuni, vom ajunge la concluzii mult 
mai puțin îmbucurătoare. Nu e vor
ba numai despre regiuni ca Galați, 
Hunedoara, Bacău, Craiova, Iași, 
Constanța etc., care n-au arătat 
niciodată o preocupare față de dez
voltarea natației, deși trebuiau de 
mult s-o facă, pe linia trasată de 
Hotărîrea partidului din 26 iunie 
1949. Dar ne referim și la regiuni 
cu o veche tradiție la natație, cum 
ar fi Timișoara, Cluj, regiunea 
Stalin, care manifestă în ultimii ani 
o totală indiferență fațe de dezvol
tarea pe scară largă a natației, 'ă- 
sînd totul pe seama bunăvoinței unor * 
colective (Progresul Orașul Stalin, 
Locomotiva și Progresul Timișoara, 
Știința și Progresul Cluj) care mai 
perpetuează vechea tradiție. In 
schimb, s.au ridicat cu vigoare 
centre ca .Mediaș, Lugoj, (Fla
mura Roșie) etc., al căror exem
plu trebuie urmat și dezvoltat 
In această situație o parte din 
răspundere revine și cortiisiei cen
trale și inspecției de natație, 
care au restrins oarecum preocu

Klaus Wittemberger (C.C.A.) execută o săritură de pe plai,armă. 
Săritorul a fost prins de obi ectiv In prima fază a săriturii

Intre Brăila și Galați...
Rujinschi și O. Mladin. precum și 
R. Botz (Progresul), Florin Uleu 
(C.C.A.) și alții. Ași s-a mers pină 
la km. 14, unde Ovîdiu lonescu; ca
re nu mai leușlse să se refacă du
pă efortul de la început, abando
nează, în timp ce Șt. Patalo vine 
în torță din urmă depășindu-șl ad
vers arii

La 10 km. depărtare fetele du
ceau o întrecere la fel de îndirjită. 
Aci, după vreo doi kilometri. Lucia 
Cucu (Progresul) reușește să o 
ajungă pe Virginia lonescu, cate 
condusese pînă atunci și să preia 
conducerea. In urma ei. Anca Ro- 
setti (Progresul), Madi Ligner 
(Constructorul) și Gabriela Man- 
gesius (Progresul), precum și 
Eva Vass (Progresul) luptă cu în
suflețire, așa îneît experiența pri
melor două înotătoare este com
pensată de voința de luptă 
și buna pregătire a celorlalte, 
•care sint începătoare în cam
pionatul de mare fond. Dar, 
Lucia Cucu termină învingătoare, 
stabilind și cel mai bun timp reali
zat pe această distanță, într-o 
cursă, care anul acesta a scos în 
evidența mai ales buna comportare 
a unor tinere fondiste (Anca Ro- 
sefti, G. Mangesius. E. Vass, Ma
ier loite (Voința), Margareta !!'»■ 
Ioni (Progresul) și Ilona Nemeth 
(Locomotiva). Și demn de rem.ur
cat nici o. fără n-a abandonat și- una 
singură, o începătăoare în natat’e, 
a ajuns după înclrd rea controlu
lui !

ia schimb cei 21 de km pun I ■ 
grea încercare forței- băi'-litv 
Rînd [>e tind, 4 concurenți de I- 
Voința. 2 de ia Constru'forul si 
cîte unul de la Flacăra. FI urniră 

pările lor la orașul București, 
fapt care a dus la neglijarea altor 
centre, în care se impuneau măsuri 
drastice și urgente.

Atunci cînd în foarte multe cen
tre din țară există bazine de înot, 
cînd în unele centre există posibi
litatea de a se practica și iarna 
înotul, cînd școlile populare și 
centrele de antrenament precum și 
competițiile , de mase pot furniza 
sute șl sute de tinere elemente, iar 
activitatea de natație nu cere prea 
mari cheltuieli, esie inadmisibil ca 
actuala situație să mai continue.

PENTRU TREZIREA 
INTERESULUI...

.. Prea puțini înotători, prea pu
țini săritori, prea puțini spectatori 
la întrecerile de natație. Deci, prea 
puțin interes în jurul acestei ra
muri de spor: care oferă atitea a- 
vantagii de ordin utilitar celor 
care o practică și care ca specta
col sportiv, se poate ridica la cel 
ma; înalt dinamism. Toate aces
tea și din cauză că nu se populari
zează sufeient natația, deși ea nu 
lipsește din programul marilor com
petiții de mase. Din păcate însă,

■ din cauza lipsei de preocupare a 
organelor centrale, atît concursu
rile de natație din cadrul primei 
etape a Spartachiadei sindicale, 
cît mai ales concursurile pentru 
ttccerea normelor F. G. M. A. și 
G.M.A. se organizează formal, ele 
neconstituind decît în foarte mică 
măsură un prilej de ridicare de 
noi cadre sau de popularizare a 
natației. O revizuire a atitudinii 
forurilor conducătoare față de a- 
ceastă problemă n-ar putea decît 
să contribuie la progresul nata
ției noastre.

V. ARNAUTU
G. NICOLAESCU

roșie și. Locomotiva urmează ...e- 
xemplul lui O. lonescu și părăsesc 
cursa. Tineiii fondiști din capul 
„coloanei” de înotători reușesc însă 
să țină pasul. Cursa se termină 
prin victoria lui Gh. Cociuban, în
lături de care tineri ca A. lonescu,
N. Rujinschi (Dinamo), Robert 
Botz (Progresul), Nicolae Stoian 
(Flamura roșie) etc., se afirmă 
printre cei mai buni înotători pe 
mare distanță, deși participau pen
tru prima dată la această cursă.

Marele număr de dinamoviști care 
s-au clasat pe locurile fruntașe (5 
conctaenți pe primele 6 locuri) n-a 
dovedit altceva decît excelenta pre
gătire a acestor sportivi în vederea 
campionatului de mare fond în care 
asociația aîștigă a treia oară 
consecutiv. Acelaș lucru dbspre fe
tele de la Progresul, care au reu
șit să aducă asociației lor primul 
loc în clasamentul pe asociații, cu 
un punctaj excelent (locuri de 1, 
3, Uf? De asemenea, merită să fie 
evidențiat succesul localnicilor, 
care, încadrați în asociația Flamura 
roșie, au reușit să-.și adu'ă asoc a- 
ția pe locul II în clasamentul bă
ieților, precum și participarea pro
mițătoare a unor asociații ca Fla
căra, Locomoție ) și R zervele de 
muncă.

Pe cheiuri, se părea că cetățenii 
din Brăila și cei din Galați s-au 
întrecut, să iasă și ci în cît mai 
mare număr să-i salute pe concu- 
renti M* cîf-'.igați au ieșit miile 
de oam’rii -are au văzut sosirea la 
G°1ați în limn ce hrăilcnii vor afla 
a;'i i ciii.ul z' r 3 care d;nt*e cei 
plecaN au sosit primii..

V. A.

„CUPA PETROLULUI"
Consiliul central al asociației 

Flacăra, în colaborare cu comite
tele C.F.S. regional și orășenesc 
Plcești, organizează o competiție 
ciclistă de 3 zile, denumită CUPA 
PETROLULUI. Competița se des
fășoară în cinstea conferinței mon
diale a muncitorilor din industriile 
de petrol, chimie și similare lor și 
are drept scop propagarea ciclis
mului în cuprinsul regiunii Piocști 
și verificarea cicliștilor în vederea 
circuitului R.P.R. ,

Alergarea măsoară 540 km., im-

Campionatul de calificare la handbal
In cadrul campionatului de ca

lificare la handbal s-au disputat 
duminică, în toată țara, meciuri 
feminine și masculine. Iată o parte 
din rezultate, sosite la redacția 
noastră :

București: Locomotiva Gara de 
Nord — Oltul Rm. Vilcea 12—10. 
(b.). Orașul Stalin : Constructorul 
—Metalul Cirnpina, 20—2 (7—2)
(b.). Tg. Mureș: Progresul — Me
talul Baia Mare 8—1 (5—0) (f.) • 
Dinamo — Voința Cărei 16—0

1 Biletele pentru jocul inter
național de fotbal Selecționata 
București — F. C. Austria se 
mai vînid pînă miercuri 8 sep
tembrie ora 12 la casele din 
str. Hajdeu, la agenția C.C.A. 

i(bd. 6 Martie), agenția Dinamo
(șos. Ștefan cel Mare), agenția

Pronosport (str. A. Briand 6) 
și vis-â-vis de panoul Prono- 

ț sport. In 'ziua meciului nu se 
| vind bilete la casele stadionului.

■ SPORTURI NAUTICE.— Du
minică s-au disputat pe iacul Siut- 
Ghiol de la Mamaia întrecerile 
de canotaj (caiac, canoe) din ca
drul fazei de zonă a campionatului- 
republican. Iată rezultatele înre
gistrate : Caiac băieți simplu 500 
metri: 1. P. Borcănaș (Metalul 
S.N.C.) 3 min. 03; Caiac simplu 
băieți 1000 m. : 1. Costache Ion
(Flamura roșie) 5 min. 42; Caiac 
dublu 1000 m. : 1. Flamura roșie
(N. Popescu, I. Cazacu) 5 min. 
32; Canoe 10+1, pe 1000 m.: 1. 
Flamura roșie, 5 min. 16.

N. ANGHELOPOL 
corespondent

a BASCHET. — Sîmbătă și dumi
nică s-au desfășurat primele meciuri 
din cadrul returului campionatului 
masculin și campionatului feminin 
de calificare. Cele mai importante 
rezultate sînt următoarele : FEMI
NIN : Știința I.C.F. — Tinărul Di- 
namovist 35—39, Voința—Progre
sul F.B. 35—43, Flamura roșie 
M.I.U. — S.M.T.C.F. 58—57; 
MASCULIN : Recolta — Construc
torul 42—36, Progresul F.B. —

INFORMAȚII onosport
I. S. PRONOSPORT A PRELUAT 
MANIFESTAȚIILE SPORTIVE Șl
I. S. PRONOSPORT a preluat 

difuzarea, pentru întreaga țară, a 
> biletelor Ia manifestațiile sportive 

și a timbrelor olimpice peatru co
lectivele sportive organizatoare.

Difuzarea se face prin agențiile 
regionale PRONOSPORT, la sediul 
respectiv, după cum urmează:

București Str. Aristide Briand 6 
tel. 3.82.70, Arad — Bd. Republicii 
100 —tel. 3356, Baia Mare — 
Piața Libertății 16, tel 400, Bacău 
Sir. N. Bălcescu 30 Bîrlad — Str. 
Republicii 65 tel. 403, Cluj — Str. 
Molotov 1 tel. 2130, Craiova — 
Calea Lenin 47 — tel. 2186, Con
stanța — Str. I. V. Stalin 63. tel. 
3017. Galați — Str. Republicii 31, 
Petroșani — Str. Gh. Gheorghiu- 
Dej 62 — tel. 226, lași - Str. Re
publicii 35 — tel. 1580, Oradea — 
Piața Stalin 3 — tel. 3699, Pitești 
— Str. Șerban Vodă 23 — tel. 49, 
Ploesti — Str. 1 .V. Stalin 31 — 
tel. 3235, Tg Mureș — Piața Stalin 
32 — tel. 146, Suceava — Str. Re
publicii 2 — tel. 348, Orașul Sta
lin — Str. Republicii 34, Timișoara 
— Bd 30 Decembr e 3 — tel. 5986. 
Sibii (agenția raională) — Piața

Republicii 5 — tel. 2452. 

părțiți în următoarele etape: Etapa 
I, vineri 17 septembrie, Ploești- 
Tîrgoviște - Moreni- Băicoi - Ploești; 
160 km. Etapa II, sîmbătă 18 sep
tembrie, Ploești.Predeal-PIoești 180 
km. Etapa III, duminică 19 septem
brie, Ploești-R. Sărat-Ploești, 200 
km.

înscrierile se primesc din partea 
asociațiilor pe bază de tabele adre
sate consiliului central al asocia
ției Flacăra: Ploești str. I. V. 
Stalin 37, pină luni 13 septembrie.

(7—0) (b.). Tirgouiște. Voința — 
S. M.T.C. Călărași' 2-1 (0-0)
(f.), Iași: Știința — Flamu
ra roșie Botoșani 1—2 (0—1) 
(f.). Timișoara: Știința — Progre
sul Caracal 12—1 (6—1) (f.). Bu
ri uși: Flamura roșie — Progresul 
Iași 10—10 (5—4) (b.). Constanța: 
FI. roșie — Voința Tecuci 11—0 
(f.), Dinamo — Metalul Brăila 
7—5 (b.).

Știința I.C.F. 65—43, Știința Po-, 
lilehnlca — Locomotiva P. T. T. 
41—33, Metalul Energia — Flamu
ra roșie M.I.U. 65—61, Voința — 
Dinamo 6 75—53.

• BOX. — Mîine seară se va 
desfășura la teatrul de vară „23 
August", întîlnirea dintre selecțio
nata orașului Iași și Metalul 23 
August. Se vor disputa următoa
rele întîlniri : Cat. minimă : I. Tco- 
doru (Iași) — C. Balaban (Me
talul). Hîrtie: V. Mahu — Al. Ba- 
riciu. Muscă: C. Galenciuc — Ma
rin Cristea. Cocoș: D. Burluș — 
Petre Dumitrescu, C. Paznicu — 
P. Văleanca. Pană : I. Gologan 
— Gh. Zamfirescu. Semi-ușoară: 
C. Popa — V. Eșanu, C. Să- 
seanu — Marin Ion. Ușoară: I. 
Buzac — Jack Priffer. Mijlocie 
mică: S. Catană •—• Dumitru Ri- 
zea.

De asemenea, vor boxa în întîl
niri amicale Gh. Simion, Torna 
Tudor, ș. a. Reuniunea va începe 
la orele 20.

e FOTBAL. — Pe stadionul Ciu
lești, se va desfășura astăzi, cu în
cepere de la ora 17, o interesantă 
întîlnire amicală de fotbal între 
echipele Locomotiva Grivița Roșie 
și Metalul Steagul Roșu Orașul 
Stalin.

In deschidere, la ora 15, juniorii 
Locomotivei Grivița Roșie vor rntît- 
ni echipa Recolta Chiaina.

t> POLO PE APA. — Joi 9 sep
tembrie, în etapa a Vl-a a returu
lui campionatului republican, sînt 
programate următoarele jocuri : 
București: Progresul Știința Cluj; 
Tg Mureș : Progresul-Metaiul Cluj.

DIFUZAREA BILETELOR LA 
A TIMBRELOR OLIMPICE

Colectivele sportive pot ridica 
biletele și timbrul contra cost (vi
rament. C.E.C., numeral’). Pentru 

a putea ridica biletele și timbrele 
olimpice, delegații trebuie să se 
prezinte cu adresă din partea co
lectivului sportiv, vizată de Comi
tetul C.F.S. respectiv șl delegație 
(separat pentru bilete și separat 
pentru timbre).

o LA MECIURILE INTERNA
ȚIONALE de miercuri 8 septem
brie de pe „Stadionul 23 Augusl““ 
I. S. PRONOSPORT editează un 
progam care cuprinde: prezentarea 
meciurilor, formațiile echipelor, o 
statistică care arată de cite ori a 
participat la întîlniri internaționale 
fiecare jucător, pronosticuri date 
de jucători, lista participanților la 
concursul Pronosport care au fost 
premiați cu cîte 15.000 lei, carica
turi și fotografii ale jucătorilor, cu
vinte încrucișate ș. a.

Programul costă 50 bani și se 
va găsi de vînzare marți după a- 
miază și miercuri dimineața la a- 
genția PRONOSPORT dm strada 
Aristide Briand 6 iar miercuri la 

s4adiont.il .,23 August

s4adiont.il


Fotbalul peste hotare După campionatele de atletism ale Europei

DESPRE 0 TACTICĂ NOUĂ IN CURSA DE 5.000 METRI
U.R.S.S.

Zece meciuri au mai rămas de 
jucat în campionatul de fotbal al 
Uniynii Sovietice. Deși Spartak 
Minsk se află deocamdată în frun
tea clasamentului, totuși pentru tit
lul de campioană a țârii luptă cu 
cele mai multe șanse Dinamo și 
Spartak Moscova. Aceste două echi
pe au cel mai mic număr de me
ciuri jucate: Dinamo 21, Spartak 
19. Totuși, situația fruntașilor cla
samentului este departe de a fi cla
rificată, căci Dinamo Moscova are 
de întîlnit pe Spartak Minsk în- 
tr-un meci care poate fi decisiv nu 
numai pentru cele două echipe, 
dar și pentru Spartak Moscova, 
căreia o defecțiune a dinarnoviști- 
lor îi deschide drum sore primul 
loc. In afară de Spartak Minsk, 
Dinamo Moscova mai are de în
tîlnit Aripile Sovietelor și Torpedo 
Moscova, iar Spartak Moscova pe 
Lokomotiv Harkov, Locomotiv Mos
cova, Zenit și Ț.D.S.A.

In ultima săptămînă, dinamoviș- 
tii din Kiev au susținut două în- 
tîlniri dificile, pe care le-au termi
nat la egalitate: cu Ț.D.S.A. 1 — 1 
și cu Rezervele de muncă 2—2. A- 
cumulînd două puncte, ei și-au îm
bunătățit poziția în clasament, lup- 
tînd acum cu Rezervele de muncă 
pentru locul patru.

Zenit Leningrad, continuîndu-și 
seria victoriilor, a întrecut cu 2—0 
Torpedo Gorki. De notat că în ul
timele șapte meciuri Zenit a acu
mulat 12 puncte.

Se cunosc acum ultimele două 
clasate: Lokomotiv Harkov și
Torpedo Gorki nu mai pot evita, 
locurile 12 și, respectiv, 13. urmînd 
ca anul viitor să joace în clasa 
„B“.

Iată clasamentul campionatului:

R. P BULGARIA .

Spartak Minsk 23 12 6 5 28:21 30
Dinamo Moscova 21 12 5 4 36:16 29
Rezervele

de muncă 23 8 9 6 29:25 25
Dinamo Kiev 23 8 9 6 30:28 25
Spartak Moscova 19 11 2 6 30:21 24
Dinamo Tbilisi 24 9 5 10 38:47 23
Ț.D.S.A. 22 7 8 7 29:25 22
Lokomotiv

Moscova 23 7 7 9 19:18 21
Torpedo Moscova 22 8 5 9 32:31 21
Zenit Leningrad 22 7 7 8 23:25 21
Ar. Sovietelor 23 7 6 10 19:25 20
Lokomotiv Harkov 23 6 5 12 18:36 17
Torpedo Gorki 24 3 8 13 17:39 14

SOFIA 5 (prin telefon de la co
respondentul nostru).

In cadrul campionatului republi
can de fotbal, s-au desfășurat du
minică doar trei partide. Torpedo 
Pleven a mai susținut un joc în 
cursul săptămînii trecute, cînd, în- 
tîlnind lldarnik Stara Zagora, a 
pierdut la limită : 1—0. Duminică 
s-att înregistrat următoarele rezul
tate : Udarnik Sofia a dispus de 
Dinamo Sofia cu scorul de 2—0. 
Ț.D.N.A. a realizat scorul zilei în 
fața echipei Torpedo Pleven, de 
care a dispus cu 8—1. Lizina 12 
Sofia a dispus de Minior Dimitrovo 
cu scorul de 5—I.

Iată cum se prezintă clasamen
tul:
Ț.D.N.A. 18 15 3 0 55: 8 33
Udarnik Sofia 20 14 2 4 54:17 30
Lokomotiv Sofia 19 11 6 2 39:14 28
Lokomotiv Plovdiv 20 8 7 5 26:18 23
Uzina 12 Sofia 21 7 9 5 21:21 23
Dinamo Sofia 20 7 8 5 30:17 22
Spartak Plovdiv 20 7 6 7 24:24 20
V.M.S. Stalino 20 7 6 7 19:22 20
Spartak Stalino 20 5 8 7 24:30 18
Minior Dimitrovo 22 6 5 11 24:34 17
Spartak Pleven 21 4 8 9 13:23 16
Cerveno

Zname Kus. 20 5 5 10 13:37 15
Torpedo Pleven 22 4 5 13 11:43 13
Udarnik St. Zagora II 1 4 16 7:52 6

R. CEHOSLOVACA

PRAGA 5 (prin telefon). Dumi
nică, atît la Praga cît și în provin
cie, s-ait desfășurat meciurile de 
fotbal din cadrul campionatului re
publican. La Praga, echipa Dynamo 
s-a întîlnit cu Spartak Sokoiovo. 
După un joc în care inițiativa a 
fost tot timpul de partea echipei 
Spartak, victoria a revenit acesteia 
cu scorul de 5—0- Banik Kladno, 
juclînd acasă. in comncnia echipei 
Slovan Bratislava, pierdut la 
limită, cu scorul de —4. Jiskra Zi- 
lina, jucînd la Praga în compania 
echipei Spartak Stalingrad, a înre- 
gistrat o frumoasă victorie cu sco
rul de 4—2. Banik Ostrava, care 
ne-a vizitat de curînd, a avut ca 
adversar echipa Tankista Praga. 
Minerii au învins la limită cu

3—2. După ce în cursul săptămînii 
trecute U.D A. Praga a pierdut pe 
teren propriu în fața echipei Ruda 
Hvezda din Bratislava cu scorul de 

3—0, duminică jucînd în compania 
echipei Tatran Preșov, a înregistrat
o victorie cu scorul de 3—1

In urma acestor rezultate clasă-
mentul se prezintă astfel:
Spartak Sokol.

Praga 14 10 2 2 35:11 22
Banik Ostrava 13 7 4 2 27:13 18
Slovan Bratislava 14 7 4 3 18:12 18
Banik Kladno 15 5 6 4 27:19 16
Dynamo Praga - 15 7 1 7 21:36 15
Ruda Hvezda

Bratislava 12 6 2 4 17:10 14
U.D.A. Praga 14 4 6 4 22:19 14
Jiskra Zilina 13 5 3 5 14:19 13
Tankista Praga 15 3 4 8 19:23 10
Spartak Stal.

Praga 15 3 3 9 24:53 9
Tatran Preșov 14 4 1 9 12:31 9
Kridla Vlasti

Olom. 13 2 4 7 11:17 8

R. P. UNGARA

In campionatul maghiar, cu un 
interes deosebit a fost așteptată evo
luția echipei Itonved care s-a reîn
tors din turneul din țările nordice, 
unde a obținut 7 victorii în tot a- 
tîtea meciuri. Echipa militarilor, 
care cuprinde nu mai puțin de 8 
internaționali — care vor juca și 
în meciurile cu echipele R.P. Ro- 
mîne — a obținut în decurs de trei 
zile două prețioase victorii. Vineri, 
Honved, a jucat în nocturnă cu 
Csepeli Vasas, de care a dispus cu 
5—3, iar duminică, tot în nocturnă, 
a învins cu 2—0 (2—0) echipa 
Vasmii din Orașul Stalin. In acest 
ultim joc, golurile au fost înscrise 
de Kocsis și Puskâs, care — la fel 
ca și în turneul din Suedia — au 
arătat o foarte bună formă. Cu a- 
ceste victorii, Honved și-a consoli
dat poziția de fruntașă a clasa
mentului, conducînd acum detașat 
față de echipele clasate pe urmă
toarele locuri.

In etapa de duminică, cea mai 
mare surpriză a înregistrat-o echi
pa Dozsa, care, în revenire de for
mă,, a învins la scor, 4—1 (1 — 1), 
formația Kinizsi, care în urmă cu 
o săptămînă întrecuse echipa cam
pioană Veros Lobogd. Atît la 
Dozsa cît și la Kinizsi joacă 
numeroși fotbaliști selecționați 
în vederea meciurilor cu e- 
chipele noastre reprezentative : 
Rajna, Varhidi, Toth, Mihaly, As
piranți, Virag, Fursang (Dozsa), 
Gulyas, Ombodi, Dalnoki, Matraî, 
Dekani, Vilezsal, Orosz, Fenyvessyi 
(Kinizsi). In meciul acesta, golurile 
echipei Dozsa au fost înscrise de 
Aspiranyi, (2), Egressi și Szusza. 
Pentru învinși, a marcat Matrai. In 
această săptămînă, Voros Lobogd a 
susținut două meciuri. Miercuri, 
campionii au învins cu 5—0 echipa 
Vasmii din Stalinvaros, iar dumi
nică a jucat la Dorog cu echipa 
Banyasz, pe care a învins-o foarte 
greu cu 1—0, prin golul înscris de 
Sandor în min. 90. Minerii (a- 
ceaslă echipă ne-a vizitat de cu
rînd) au jucat foarte bine. Cel mai 
bun de pe teren a fost internațio
nalul Buzanskt. care a-stăvilit toate 
acțiunile liniei de atac ale campio
nilor. din care fac parte internațio
nalii Sândor, Hidegkuti, Palotas.

Vasas Izzo, care s-a reîntors re
cent din turneul întreprins în Fran
ța, a obținut două jocuri nule: 1 — 1 
cu Szombatheli Lokomotiv și fot 
1 — 1 cu Kinizsi. Surprinzătoare este 
victoria echipei Csepeli Vasas în 
fața echipei Vasas din Budapesta 
cu 4—3 (0—3). La Csepel joacă 
Toth II iar la Vasas Kontha și 
Csordas, care, de asemenea, fac 
parte din loturile reprezentative.

In rest, s-au înregistrat rezultate 
normale. Salgoiarjani Banyasz a în
vins Diosgydri Vasas cu 3—0, iar 
Szegedi Haladas a terminat la ega
litate (0—0) cu echipa Vasas din 
Gyor.

Iată cum se prezintă clasamentul 
după ultimele jocuri :
Honved Budapesta 10 9 0 1 39:11 18
Voros Lobogd

Budapesta 12 7 2 3 26:13 16
Vasas Izzo

Budapesta 12 5 5 2 19:14 15
Dozsa Budapesta 12 5 4 3 22:16 14
Kinizsi Budapesta 12 6 1 5 19:15 13
Vasas Budapesta 12 5 3 4 22:23 13
Gyorî Vasas 12 4 4 4 19:23 12
Csepeli Vasas 12 4 3 5 20:28 11
Diosgyori Vasas 11 4 2 5 21:22 10
Szombathely

Lokomotiy 12 3 4 5 13:22 10
Salgotarjani >

Banyăsz 12 3 3 6 16:18 9
Stalin Vasmii 13 4 1 8 17:24 9
Szegedi Ha’adâs 12 3 2 7 15:26 8
Dorogi Banyasz 12 2 4 6 17:30 8

Am avut fericita ocazie de a fi 
martorul a două dintre cele mai 
grandioase curse de 5000 m. pe 
care le-a cunoscut istoria atletis
mului mondial : finala cursei de 
5000 m. la Jocurile Olimpice de la 
Helsinki și cea din finala campio
natelor de atletism ale Europei de 
ia Berna. Această ultimă cursă 
îmi este încă foarte proaspătă în 
memorie, deoarece s-au scurs nouă 
zile de la stabilirea formidabilului 
record al alergătorului sovietic 
Vladimir Kuț.

In ambele cazuri, memorabilele 
finale au constituit punctul cul
minant al întrecerilor atletice, din 
cadrul Jocurilor Olimpice și, res
pectiv, campionatele' europene. 
Doi ani despart aceste două curse, 
care au avut o desfășurare dra
matică, dar complet deosebită. Nu
mai doi ani s-au scurs, și iată-ne 
martorii unei concepții noi în do
meniul alergărilor de fond.

O alergare atletică poate avea 
două aspecte în desfășurarea ei. 
Primul, este acela al luptei contra 
adversarilor, al luptei pentru men
ținerea unei poziții favorabile în 
timpul cursei, al luptei pentru cla
sament și pentru victorie. In acest 
caz, alergătorii se observă reci
proc, se studiază și se urmăresc în 
i'mpul cursei, mențin-indu-se în 
grup compact, răspunzînd la orice 
încercare de evadare al vreunuia. 
Aceasta este o cursă de hărțuială, 
de tentative de evadare și de răs
punsuri prompte. Cîștigătorul nu 
se întrevede decît pe ultimii zeci 
de metri. Numai ultima linie 
dreaptă poate arăta spectatorilor 
dezlegarea probabilă a acestui joc 
îndrăcit în jurul pistei.
* Intensitatea acestei lupte infer
nale face să fie uitată orice do
zare a efortului, se neglijează com
plet și nu mai este luată în con
siderație nici o planificare a tem- 
poului alergării stabilită anterior. 
Această metodă aparține acum 
trecutului. Alergătorul modern csle 
atît de bine pregătit, incit lăspun- 
de la orice tempo, oricît de variat, 
impus de desfășurarea cursei, in 
zilele noastre, alergarea de fond 
a căpătat aliura demifondului dm 
anii trecutului.

Cel de a! doilea aspect al aler
gării atletice poate fi acela al lup
tei alergătorului cu timpul. Aces
tui fel de alergare îi sînt speci
fice tentativele de doborîre a re
cordurilor, în care un alergător 
care și-a atins forma maximă își 
„încearcă șansa" într-o luptă tita
nică, de unul singur contra celui 
mai puternic adversar: timpul. Ele 
nu au o desfășurare spectaculoasă, 
sînt însă deosebit de palpitante 
pentru spectatorul care cunoaște 
posibilitățile omenești și jocul dis
tanțelor și al secundelor.

Ilustrind aceste două aspecie ale 
alergărilor pe pistă, am descris 
totodată fără să vreau și istoricul 
celor două grandioase finale: Hel
sinki 1952 și Berna 1954.

★
Finala olimpică a însemnat o 

luptă între adversari, o cursă de 
continue încercări de evadare și 
tot atîtea răspunsuri. Cursa de la 
Helsinki a fost o cursă a unui 
grup compact format pină la ur
mă din patru oameni. La 120 m. 
de firul de sosire, acel ca.re con
ducea grupul, englezul Chatway 
se împiedică de bordură și cade. 
Această întorsătură dramatică co
incide cu atacul alergătorului care 
încheia grupul: Zatopek. Acesta 
vine din urmă impetuos, iar fran
cezul Mimoun se „agață" cu ulti
mele eforturi de fuleul campionu
lui ceh.

Timp de 11 zile s-a desfășurat 
la Kiev cea de a XXI-a ediție 

a campionatului de baschet al 
Uniunii Sovietice. Titlul de campi
oni și l-au disputat zece echipe 
masculine și zece feminine, Intîlni- 
rea centrală în grupa masculină 
a opus echipele Dinamo Tbilisi și 
Dinamo Moscova. Obținînd victo
ria cu 81-—68 dinamoviștii din Tbi
lisi au devenit pentru a doua oară 
campioni ai țării. In urma înfrîn- 
gerii suferite Dinamo Moscova a 
trecut pe locul IV în clasament. 
Pe locul II s-a clasat echipa 
T D.S.A. iar pe locul III Jalghiris 
(Kaunas).

întrecerea feminină s-a disputat 
sub semnul superiorității echipelor 
Dinamo și Institutul Aviatic, am
bele din «Moscova. La terminarea 
turneului aceste două colective se 
aflau la egalitate de puncte. Cîști- 
gînd meciul de baraj cu 52—45

Abia pe ultimii 50 m. se oferă 
spectatorilor soluția acestui „joc 
infernal" care i-a ținut încordați 
timp de 14 minute.

Zatopek aleargă spre victorie, 
Mimoun își asigură medalia de 
argint, iar germanul Schade nu 
mai poate răspunde Ia acest ultim 
atac...

Această finală olimpică a fost 
punctul culminant al spectacolului 
sportiv al celei de a XV-a olim
piade.

Finala probei de 5000 m. plat 
din cadrul campionatelor europe
ne de Ia Berna nu a avut istoric. 
Ea a fost dominată de personali
tatea unui mare alergător sovietic: 
Vladimir Kuț.

Publicul sportiv bucureștean îl

Vladimir Kuț îl conduce pe 
Zatopek în memorabila cursă 
de 5.000 m. din cadrul Festiva
lului de la București. La cam
pionatele europene de la Berna, 
Kuț, aplicind o tactică iden
tică, a repurtat o victorie stră
lucită. De data aceasta, el a 
avut suficiente resurse ca să 
termine cursa la fel de puternic 

cum a început-o

cunoaște pe proaspătul recordman 
mondial și campion european, de 
la neuitatul 5000 m. de pe sta
dionul Republicii, cu ocazia între
cerilor Festivalului. în 1953.

Apărut pentru prima dată în a- 
rena internațională, blondul și pu
ternicul atlet sovietic revoluționea
ză desfășurarea acestei probe. El 
își impune principiul său: eva
dează de la începutul cursei și 
celebrul Zatopek este surprins de 
necunoscutul care nu cedează a- 
lura. Campionul ceh trebuie să-și 
înzecească eforturile pentru a-1 a- 
junge pe fugar. Tînărul alergă
tor nu poate menține insă tem- 
poul alergării pmă la sfîrșit și 
astfel este „prins" de campionul 
cehoslovac pe ultima parte a 
cursei. La această întrecere dra
matică au fost martori peste 
40.000 de spectatori ai stadionului 
Republicii.

Dar numai 25.000 de spectatori 
au putut urmări mult așteptata 
alergare finală care urma să con
sacre pe campionul Europei. Trei 
serii desfășurate vineri au selec
ționat pe cei mai buni 15 aler
gători ai continentului pentru în
trecerea decisivă de duminică.

Pe un timp însorit, în ultima zi 
a întrecerilor campionatelor euro

Pe stadioanele din U.R.S.S.
echipa Institutului Aviatic a cuce
rit titlul de campioană. Locul III 
a revenit baschetbalistelor asocia
ției „Stroitel" (Constructorul) Mos
cova.

★
De stadionul Dinamo din Ros-

Iov pe Don au avut loc jocu
rile din cadrul campionatului de 
volei al U.R.S.S In întrecerea 
masculină titlul de campioană a 
revenit echipei Ț.D.S.A. In cea fe
minină medaliile de aur au fost 
cucerite din nou de voleibalistele 
asociației Dinamo din Moscova.

★

La Talin au luat sfîrșit cam
pionatele de tenis individuale și 

pe echipe ale Uniunii Sovietice. Au 
luat parte 160 de jucători. Pe e- 
chipe victoria a revenit tenisme- 
nilor asociației Dinamo. Pe locul 
ÎI s-a clasat reprezentativa Sin
dicatelor. 

pene de atletism, la ora 16.25 
(ora elvețiană) starterul dă ple
carea în cea mai rapidă cursă de 
5000 m. care s-a alergat vreo
dată. Și, totuși, această finală nu 
a avut istoric; a fost o luntă de 
unul singur, o luptă a campio
nului cu timpul și cu recordul.

De la start conducerea o ia 
englezul Green (al cărui record 
mondial pe trei mile avea să ca
dă chiar în această cursă). Dar, 
numai după 300 m. de alergare, 
în frunte trece în mod autoritar 
puternicul atlet sovietic Vladimir 
Kuț. La 500 m., blondul alergă
tor cu tricoul purpuriu se distan
țează de grupul finaliștilor, care 
sînt înșiruiți în următoarea or
dine : Green (Anglia), Garay și 
Kovacs (Ungaria), Chataway (An
glia) și Schade (Germania Occ ).

La 800 m. acele cronometrului 
marchează timpul de 2:10,4 pentru 
Kuț. care are deja un avantaj de 
30 m. față de grupul alergătorilor 
Englezul Chataway preia la 1000 
ni. conducerea grupului urmăritor 
(2:44,0 pentru Kuț. 2-47,0 centru 
grup). Zatopek se găsește în a- 
cest timp undeva la mijlocul p'u- 
tonului. La 1200 m., Zatopek preia 
conducerea urmăririi, avîn-d patru 
secunde în urma lui Kuț (3:18.3).

La 1500 m., situația în pluton 
este următoarea : Kovacs, Zatopek, 
Hanswik (Belgia), Schade. Chata- 
way. La 2000 m., din nou Zato
pek conduce urmăritorii. La 3000 
m., Kuț trece în 8:23,9, lăsînd în 
urmă grupul la o diferență de 9 
secunde. Graf (R P. Polonă) și 
Schade rămîn în urmă.

In această situație, ideea care 
face înconjurul tribunelor este ur
mătoarea T asistăm la o tac'ică 
greșită, la distrugerea prea tim
purie a resurselor acestui alergă
tor, sau avem de-a face cu un 
campion nemaiîntîlnit, cu un mare 
aiergător.

Grupul urmăritorilor lui A'tzf se 
fărâmițează : rămîn cinci: Zato
pek, Kovacs, Hanswik. Chatowny 
și a> doilea sovietic. Okorokov. 
Pierd contactul cu acest grup, lup- 
tîndu-se zadarnic de a nu rămine: 
Green, Herman, Garay, Saksvik.

La 4000 m., Kuț trece în 11:12,0, 
făcînd o cursă aparte și mărindu-și 
avantajul la 100 m. față de gru
pul celorlalți. Acum se. pare că 
alergătorul sovietic nu mai poate 
fi ajuns. O demoralizare și o re
nunțare se poate observa între cei 
care-1 urmăreau. Englezul Green 
părăsește cursa, abandoning. I! ur
mează, nu după mult timp, ger
manul Schade. La 4300 m., aban
donează Kovacs.

Vladimir Kuț „ține tempoul" și 
atunci cînd se pare că încetinește 
alura, făcînd 69 sec. pe tur, ur
mează altul în 65 sec.! Alergăto
rul blond, în tricou roșu, cu fuleu 
mare, suplu și puternic, este de 
neajuns 1

Toată lumea, în picioare, îl o- 
vaționează pe Vladimir Kuț, care 
trece primul linia de sosire, cu 
120 ni. avantaj. în 13:56,4 : nou 
record mondial.

In urma sa, într-o luptă dîrză, 
englezul Chataway reușește să 
treacă de Zatopek pe ultimii me
tri.

Finala cursei de 5000 m. a în
semnat apogeul întrecerilor atle
tice ale campionatelor europene de 
la Berna.

ZENO DRAGOMIR 
maestru al sportului, 

lector la catedra de atletism 
a I.C.F.

In probele individuale un suc
ces strălucit l-a repurtat maestrul 
sportu’ui S. Andreev. El a obținut 
medalia de campion la simplu băr
bați, dublu bărbați (cu S. Beliț — 
Heiman) și dublu mixt (cu K. Bo
risova). In felul acesta S. Andreev 
a egalat succesul realizat anul 
trecut de N. Ozerov, care a cuce
rit de asemenea trei medalii. In a- 
cest an însă N. Ozerov nu a luat 
parte la întreceri. Proba de simplu 
în întrecerile feminine a revenit 
pentru a patra oară consecutiv 
maestrei sportului E. Ciuvîrina. Ea 
a devenit campioană și ’a dublu 
temei făcînd pereche cu .tină-a A. 
Kuzmina.

In cadrul campionatelor s-au re
marcat numeroase elemente tinere 
cum ar fi V. Kuzmenko, I. Pan
kov, M. Emelianova, V. Anisimov, 
V. Țamm ca și juniorul E. Kedar.



Miine pe stadionul 23 August
Fotbaliștii ech'pei F. C. Austria (Viena) 

înti’nesc Selecționata I-a a orașului București
F C. AUSTRIA, pe care o veți 

vedea mîine pe stadionul „23 Au
gust", a venit la București cu o 
„carte de vizită" pe care și-ar 
dori-o orice mare echipă din lume: 
duminică, în derbiul campionatului 
austriac de fotbal, „a'b-vioteții" au 
învins deținătoarea titlului, Rapid 
Viena, cu 2-1 I

Acesta a fost, firește, subiectul 
principal al discuțiilor purtate ieri, 
pe peronul aerogării Băneasa, ime
diat du,pă coborârea din avion a 
oaspeților. Cunoscutul internațio
nal Ocwirk, căpitanul echipei și, 
în același timp, căpitan al „națio
nalei WM“, a fost primul care 
ne-a dat relații asupra acestui tra
dițional meci al fotbalului austriac, 
care a decis de atâtea ori titlul de 
camp ton:

„După o repriză mai slabă, in 
care am fost conduși cu 1-0 prin 
golul marcat de Dienst, echipa 
noastră și-a impus jocul plin de 
elan, care o caracterizează acum 
și in fața căruia „rapidiștii" Ze
man. Happel și Hanappi n-au mai 
putut face nimicI In min. 54, Ko- 
minek a egalat, iar în ultimul sfert 
de orii „mezinul" echipei noastre. 
Malik, a marcat punctul victoriei 
printr-o splendidă lovitură de cap. 
înaintarea noastră, pe care o ca- 

. racterizează tinerețea, a făcut un 
meci mare.. "

,La laudele „maestrului", interna- 
țonalul de juniori Malik, centrul 
atacant al echipei, roșește vizibil 
și adaugă timid: „Nu-i vorbă că 
și apărarea și-a făcut pe deplin 
datoria, Ocwirk, Schleger, Stotz, 
i-au anihilat complet pe frații 
Korner. Dienst și Probst.

Malik nu este singurul tînăr din 
echipă. F. C Austria aduce anul 
acesta ceva nou în fotbalul vienez: 
o îmbinare a jocului tehnic, carac
teristic școlii de fotbal austriac*, 
cu un elan specific tinereții. In
tr-adevăr, rar numai Malik, ci și 
interul stînga Sahefzer numără 
doar 20 de ani ; iar fundașul stin
gă Svoboda este numai cu un an 
mai în vîrstă. Consacrații echipei, 
Ocwirk, Stotz și Schleger, care au 
strălucit la recentul campionat 
mondial, au în tirșerii lor coechi
pieri parteneri demni de renumele 
echipei.' Rezultatul de duminică 
vorbește de Ia sine...

O „figură interesantă" este 
blondul și volubilul Schleger, care 
are originala reputație de a fi ju
cat în toate posturi’e, cu excepția 
celui de portar... In echipa națio
nală, el a figurat în 7 posturi di
ferite! „In meciul de ieri-, spune 
Schleger am făcut pereche cu Oc-

între 3-6 octombrie vor avea loc | 
campionatele internaționale de tir . 

ale R. P. R.

R. 
D.

La începutul lunii octombrie, 
țara noastră va găzdui un nou 
mare concurs sportiv. Este vorba 
de campionatele internaționale de 
tir ce vor fi organizate între 3 și 
6 octombrie în București, la po
ligonul Tunari.

Prestigiul de care se bucură pe 
tărîm internațional activitatea de 
tir din țara noastră a făcut ca la 
invitația lansată de noi in vede
rea organizării acestui concurs 
internațional să răspundă nume
roase țări. Pînă acum și-au con
firmat participarea un număr de 
13 țări și există certitudinea că 
acest număr va fi depășit în zilele 
ce urmează. Deocamdată, și-au a- 
nunțat participarea : Anglia, 
P. Bulgaria, Danemarca, R. 
Germană, R. P Polonă, R. Ceho
slovacă, Luxemburg, Elveția, O- 
landa. Finlanda, Austria. Franța 
și Belgia.

Dintre țările care și-au anunțat 
participarea pină acum, echipa re
prezentativă a Republicii noastre 
nu s-a întîlnit în acest an decît 
cu trăgătorii din R P. Polonă, cu 
ocazia concursului internațional de 
A Lwow și cu cei 
cu ocazia meciului 
de la București de 
lunii. Cu unii dintre 
din celelalte țări înscrise, 
lorii' noștri s-au întîlnit 
t/ecuți la campionatele 
de la Oslo și la Jocurile Olimpi- 
:• d:n 1952. In felul acesta, ma
joritatea concurențelor străini sînt 
.unoscuți de către reprezentanții 
noștr

din Franța, 
internațional 
acum două 

concurenții 
trăgă- 

în anii 
mondiale

MÎINE, PE STADIONUL
„23 AUGUST”

Ora 14.45 : meciul de rugbi 
C.C.A. — U.D.A.-Praga.

Ora 16.30: București I — F. 
C. Austria (Viena).

BUCUREȘTI I: Toma- Za- 
voda II, Androvici, Băcuț I, 
— Călinoiu, Serfozo — Paras- 
chiva, Nicușor, Ozon, Petschov- 
schi, Suru.

F. C. AUSTRIA va alinia 
probabil formația dată în textul 
reportajului.

Arbitrează : D. Schulder.
★

ACCESUL PE STADIONl L 
„23 AUGUST’ LA JOCUL 

BUCUREȘTI I—EC. AUSTRIA
Biletele albastre cu litera T 

au intrarea prin h-d. Muncii. 
Biletele roz cu litera T — prin 
șos. Iatacului.

Biletele de tribuna 1 de ia 
nr. 1—8600 prin Ixl. Muncii; 
iar de Ia nr. 8601—17.800 prin 
șos. Iancului.

Biletele de tribuna II de te 
nr. 1 —11.250 prin șos. Iancului, 
i.nr de la nr. 11.251—22.502 prin 
bd. Muncii.

Porțile se deschid la oca 13.

Ernst Ocwirk (F. C. Austria) 

wirk la halfie. In acest post, sar
cina mea a fost mai grea dec it 
de obicei, pentru că a trebuit Să-l 
suplinesc pe Ocwirk, cînd pleca la 
înaintare".

După cum se știe, prin adopta
rea de către austrieci a sistemului 
WM, postul de half centru ata
cant, în care s-a afirmat și s-a 
consacrat Ocwirk, a dispărut. In 
aceste condiții, postul de half de

Selecționata II a orașului București 
intiinește mîine selecționata orașului Sofia

Mîine, în capitala Republicii 
Populare Bulgaria, selecționata II 
a orașului București, susține o 
partidă dificilă în compania repre
zentativei orașului Sofia.

Tinerii fotbaliști bucureșteni au 
de trecut un examen foarte serios, 
deoarece echipa orașului Sofia cu
prinde numeroși titulari ai repre
zentativei I-a a R. P. Bulgaria.

Iată cîteva amănunte primite te
lefonic de la Sofia în legătură cu 
această interesantă partidă inter

națională de fotbal.
★

SOFIA, 6 (Prin telefon, de la co
respondentul nostru). — Fotbaliștii 
romîni au fost întîmpinați la ae
roport duminică după-amiază de 
numeroși membri ai Comitetului 
pentru cultură fizică., și sport, care 
le-au făcut o călduroasă primire.

In cursul dimineții de astăzi, lo
tul jucătorilor bucureșteni a făcut 
un ușor antrenament, de acomoda
re, pe stadionul „Vasil Lewski" — 
unde se va disputa miercuri me
ciul București-Sofia. Un al doilea 
antrenament va avea loc marți di
mineață. Luni - seară oaspeții au 
asistat la o reprezentație de circ. 
Marți după-amiază ei vor face o

Flamura roșie UTA joacă azi Ia Olomouc
OLOMOUC, 6 rPtin telefon). — 

Echipa de fotbal Flamura roșie 
UTA a sosit astăzi în localitate în 
vederea jocului revanșe cu Kridla 
Vlasti. Această partidă va avea loc 

margine s-a potrivit mai bine jo
cului creator al lui Ocwirk.

Continuăm discuții’e și ajungem 
curînd la meciul de mîine. Toți cei 
11 titulari ai echipei, sosiți teri cu 
avionul (a.zi mai sînt așteptate 4 
rezerve) doresc să nu-și desraintă 
renumele și să nu-și întrerupă și
rul victoriilor internaționale din 
ultima vreme (șase jocuri cîștigate 
în Franța și două în Germania 
Occidentală). Desigur, în fața unui 
asemenea adversar, sarcina jucăto
rilor bucureșteni nu va fi deloc 
ușoară. Cu atît mai frumoasă, o 
eventuală victorie...

Dăm acum formația F. C. Aus
triei, care a învins duminică j-e 
Rapid: Ondreiska — Fischer, Stotz, 
Svoboda — Ocwirk. Schleger — 
Hofbauer. Kominek, Malik, Sa- 
betzer, Pichler. Pe lîngă aceștia 
mai fac deplasarea : portarul 
Sveda, mijlocașul Melchior II. îna
intașii Baumgartner și Hammerl.

Antrenor este cunoscutul fost 
internațional Wudy Miiller, care a 
jucat de nenumărate ori în cele
bru! „Wunderteam". Discuția cu 
el atinge firește, mai îndeaproape 
latura tehnică. Muller ne spune 
că adoptarea sistemului WM n-a 
șters trăsăturile caracteristice ale 
fotbalului vienez. Noutatea se simte 
mai mult în jocul apărării. înain
tarea continuă tradițiile stilului 
vienez, ale jocului spectaculos, s-ar 
putea spune chiar... artistic. Dacă 
se poate vorbi totuși și în ceea ce 
privește atacul de ceva nou. atunci 
trebuie să amintim tendința de a 
adopta cîteva elemente caracteris
tice fotbalului maghiar.

Conducătorul lotului, Frantz Ge- 
jing, din președinția clubului F. C. 
Austria, a ținut să ne facă urmă
toarea declarație •

„Sîntem bucuroși că avem pri
lejul să facem cunoștință cu noul 
fotbal romlnesc, despre care am 
auzit lucruri hune. Sperăm că 
meciul de miercuri este un început 
al unor legături sportive constan
te, așa cum le avem cu fotbaliștii 
din R. P. Ungară. Dorini să ju
căm cit mai des in țările din a- j 
ceastă parte a Europei, deoarece ; 
relațiile sportive internaționale a- , 
duc nu numai experiențe noi, ci 
și prietenii noi".

Fotbaliștii de la F. C. Austria 
fac cunoștință cu stadionul ..23 
August" azi după-amiază. Dar nu
mai pentru antrenament. In ade
vărata întrecere îi vom vedea de- 
abia mîine, imediat după jocul 
rugbiștilor.

R URZICEANU
V. RADU

excursie la Banki — localitate la 
18 km. depărtare de Sofia.

★
Formația bucureștenilor nu a su

ferit nici o modificare. împotriva 
puternicei echipe a orașulut Sofia 
vor juca: Voinescu-Pahonțu, Du- 
șan. V Dumilrescu-Hidișan, Pe- 
retz-Avram, Tătaru, Ene. Neugu, 
Dragoman.

★
Sofia va prezenta o puternică 

selecționată, alcătuită pe scheletul 
echipei (DNA, campioana R. P. 
Bulgaria. Formația este următoa
rea: losifov (Udarnik)-Vasfteu (L.o- 
comotiv), Panaiotov 11 (Locomotiv), 
Goranov (Udarnik)-Tamw (TDNA) 
Stoianov (TDNA)-Milanov I 
(TDNA), Arghirov (Locomotiv"), 
Panaiotov 1 (TDNA), Colev (TDNA) 
lanev (TDNA).

Rezerve: Manolov (TDNA)slo- 
per-, Boșkov (TDNA)-mijlocaș și 
Stefanov (Locomotiv) -înaintaș.

★
Intîlnirea, care ștîrnește un deo

sebit interes printre sportivii din 
Sofia, se dispută în cadrul mani
festațiilor sportive organizate _cu 
prilejul aniversării zilei eliberării 
Bulgariei.

miine marți. Echipa noastră va a- 
linia aceeași formație. Jocul stîr- 
nește un mare interes în localita
te, mai ales că noi am cîștigat pri
mul meci cu .3 0.

FR. DVORJAK. antrenor

Reprezentanții Uniunii Sovietice au cucerit toate probele de sări
turi din cadrul campionatelor europene de la Torino. In clișeu (stin
gă): V. Ciumiciova, campioană europeană la sărituri de pe trambu

lină, (dreapta): R. Brener, campion la trambulină șt turn

Roman Brener (U.R.S.S.) dubiu campion european
— Echipa R. P. Ungare, campioană europeană de polo —

Duminică noaptea au luat sfîrșit 
la Torino, campionatele europene 
de natație, polo și sărituri, care 
au fost dominate din prima și pî
nă în ultima zi de performanțele 
reprezentanților Uruunii Sovietice, 
R.P. Ungare și celorlalte țări de 
democrație populară.

Virtuosul săritor sovietic RO
MAN BRENF.R a cucerit cel de 
al doilea titlu de . campion euro
pe,an, clas:ndu-se primul — cu o 
diferența apreciabilă de puncte — 
în concursul de sărituri din turnul 
de 10 metri. Prin noua victorie a 
lui Roman Brener, Uniunea So
vietică a cucerit toate titlurile cam
pionatelor europene de sărituri, 
atit la femei cît și la bărbați. Re
amintim că titlurile de campion eu
ropean la sărituri au fost obținute 
astfel: V. Ciurniciova-sarHurî de pe 
trambulina de 3 m., T. Karakășeanț- 
turn 5 m„ R. Brener-trambulină 
3 m„ R. Brener-turn 10 m. Vor
bind la sfîrșitul campionatelor des
pre desfășurarea concursurilor de 
sărituri, antrenorul de sărituri al 
echipei Italiei a declarat: „Cam
pionatele au fast deosebit de va 
loroase, dar ceea ce reține fie
care dintre cei ce-au asistat la 
sărituri este comportarea excepțio

Olimpiada de șah de la Amsterdam
In prima rundă a olimpiadei de 

șah, care se desfășoară la Am
sterdam în Olanda, echipa U.R.S.S. 
a întîlnit (in cadrul grupei a 
I-a) echipa Finlandei-. Aliniind 
formația. Botvinic, Smislov, Re- 
res. Kotov, reprezentativa U.R.S.S. 
a obținut victoria cu 4-0. Campio
nul lumii l-a învins în 30 de mu
tări pe maeslrul finlandez Salo. 
Keres, pe Kataiisio, Kotov și 
Smislov au cîștigat la Fred și 
respectiv, Vestcrinen, după între
rupere.

Iată și celelalte rezultate înre
gistrate: grupa l-a Austria-Grecia 
3'A-l'/s; Olandă-Islanda S'A-l'A. 
Grupa II ă: R. Cehoslovacă-Argen- 
tina 2-2 (Pachman-Najdorf Vs-'/s; 
Filip-Bolbochan 'A-'/s; Zitta-Panno 
0-1; Sajfar-Guimard 1-0); Canada- 
Irlanda 2'A-l‘A (1); R. P. Bulga- 
ria-Italia 3'A-'A. Grupa lll-a: Sue- 
dia-Saar 4-0; Jugoslavia-Franța 
S'A-l'A; Norvegia-Danemarca l'A- 
l'/a (1). Grupa IV-a: R. P. Un- 
gară-C'olumbia 4-0; Germania Oc- 
cidentală-Luxemburg 4-0; Belgia- 
Anglia 2'b-l’A.

Fotbalistul Șandor Kocsis a primit Cupa

oferită golgeterului
BUDAPESTA 6 (prin telefon). 

In cursul zilei de duminică s-a re
întors din Elveția lotul de atleți sl 
R. P. Ungare care a participat Ia 
campionatele europene. Conducăto
rul delegației de atletism a făcut 
cunoscut că 3 adus Cupa oferită de 
Federația Mexicană de Fotbal ju
cătorului care a înscris cele mai

întreceri sportive Internationale în R. P. Bulgaria
SOFIA, 8 (prin telefon). — .As

tăzi a sosit în orașul nostru echi
pa sovietică de fotbal Dinamo 
Kiev. Fotbaliștii sovietici vor sus
ține la 10 septembrie un meci prie
tenesc cu selecționata B a orașului 
Sofia.

★
Un turneu internațional de fotbal 

va începe la 9 septembrie cu par
ticiparea următoarelor echipe: 
Honved (R.P. Ungară), Tankist (R.

nală a reprezentanților sovietici. 
Fiecare dintre acești săritori este 
un adevărat maestru al saltului de 
pe trambulină sau turn și astăzi 
în Europa nimeni nu-i poale în
trece. Roman Brener este un ex
cepțional talent și an exemplu de 
conștiinciozitate și dirzenie, cali
tăți care l-ou făcut să progreseze 
uimitor de la ultima olimpiadă d-> 
la Helsinki și care îl îndreptățesc 
Să pretindă acum supremația mon
dială".

Numai sfîrșitul campionatelor eu
ropene de natație a putut încheia 
șirul victoriilor obținute de repre
zentanții R. P. Ungare. Ultima 
competiție a campionatelor a în
semnat totodată și ultimii! titlu 
de campion obținut de natația ma
ghiară in această ediție a cam
pionatelor. Reprezentativa de polo 
a R.P. Ungare, campioană olimpi
că. a cucerit titlul de campioană 
european* Obținind 4 victorii (8-1 
cu Italia, 8-3 cu Olanda, 3-2 cu 
U.R.S.S. și 8-1 cu Austria), un 
meci egal cu Jugoslavia (3-3) și 
r.icio înfrîngere, echipa R P. Un
gare, compusă din Boroș, Gyar- 
mati, Hevesi. Markovits, Bolvari, 
Szivos, și Karpati, s-a clasat pe 
primul loc.

Dmmnică seara s-au d.sputat 
meciitiile celei de a Il-a runde.

Marcînd o netă superioritate, e- 
chipa U.R.S S. a învins din nou cu
4-0,  de asta dată echipa Greciei. 
In felul acesta, după două runde, 
reprezentativa U R.S.S. a acumu
lat 8 puncte din 8 posibile.

Alte rezultate: Grupa l-a: Olan- 
da-Finlanda 3-1; Islanda-Austria 
3-1. Grupa Il-a: R Cehoslovacă- 
Irlanda 4-0; Argentina-Italia 3-1; 
R. P. Bulgaria-Canada l'/s-'/a (1). 
Grupa lll-a: Franța-Saar 3-1; Ju
goslavia-Israel ă'/a-l'/s; Suedia- 
Norvegia ‘2'/a-l'li. Grupa IV-a: 
Anglia-Elveția 21/2-l’L>; R.P. Unga- 
ră-Belgia 272-’A (l)’s Columbia-
Luxemburg 4-0.

întreruptele din prima rundă în 
întîlnirile Canada-Irlanda și Nor- 
vegia-banemarca au luat sfîrșit în 
favoarea primelor.

După două runde, în cele patru 
grupe conduc: I. U.R.S.S. 8 punc
te; II. R. Cehoslovacă 6 puncte;
III. Suedia 6'A> puncte; IV. R.P. 
Ungară 6'A (1).

campionatului mondial
multe goluri în cadrul campionatu
lui mondial de fotbal. După cum 
se știe, această Cupă a fost cîști- 

! gală de Saixiw Kocsis care a mar- 
I cat 11 goluri în cadrul jocurilor 

din campionatul mondial. Luni, în- 
tr-iin cadru festiv, Cupa i-r fost 
înmînată excelentiilui fotbalist ma
ghiar Sandor Kocsis

Cehoslovacă), Partizan (R.P. Al
bania), Ba i (R.P. Chineză) și 
TDHA (R.P. Bulgaria).

★

Zilele acestea sint așteptate să 
sosească aici echipele de baschet 
și fotbal Dinamo din R.P.R. Fotba
liștii dinamoviști urmează să joace 
la 9 septembrie la Plovdiv cu 
Sportak iar la 12 septembrie, la 
Sofia, cu Spartak.
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