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Fiecare e<ev - un purtător 
al insignei F. G. M. A.

1 a începutul verii, cîitd elevii au 
^•plecat în vacanță, multi dintre 

ei purtau pe piept o micuță insignă 
l în formă de stea in cinci colțuri: 
] insigna F.G.M.A. Această frumoasă 
' insignă arată că tînărul vlăstar n-a 

dat înapoi în fața greutăților tre
cerii celor 5 norme generale și 31a 
alegere, că el și-a însușit în curs 
de cîteva luni de muncă pe terenul 
de sport elementele necesare trecerii 

. normelor în cîteva sporturi, că, 
deci, tînărul nostru are astăzi ca
lități pe care înaintea cuceririi in- 

jsignei F. G. M. A. nu le avea atît 
de dezvoltate: forță și îndemînare, 
viteză și rezistență, curaj și perse
verență. Acestea s nt calități no
bile care, împreună cu dragostea 
de sport ce a încolțit în inima tî- 
nărului nostru în timpul trecerii 
normelor, fac din el un om mai 
pregătit pentru viață, pentru muncă 
și învățătură, un om oțetit, mai vi- 

Sgitros și mai sănătos.
In timpul vacanței, multi dintre 

cei care nu-și cuceriseră insigna în 
jtimpul școlii, au urmat exemplul 
colegilor mai harnici și au dus de-a 
lungul întregii veri lupta in care 
aceștia ieșiseră victorioși încă din 
"primăvară Așa s-au petrecut lucru
rile în raionul Făgăraș, unde 69 de 
elevi și---vi cucerit insigna în cin
stea zilei de 23 August, în raionul 
■Țg. Săcuiesc, unde înflăcărarea ti
nerilor elevT în vacanță a făcut ca 
angajamentele luate în domeniul 
muncii F.G.M.A. să fie întrecute cu 
86 la sută, la Reșița, unde 389 de 
tineri au devenii in vara acea,ta 
purtători ai insignei F.G.M.A. și în 
tiuite alte raioane și localități din 
țară.

Elevii de la sate au urmat acea- 
tă frumoasă inițiativă a colegilor 

,or de la orașe: în multe sate și co
mune din țară mii de tineri elevi 
»u cucerit insigna. Pentru a nu da 
llecit două exemple, vom vorbi des
ire comuna Rușețu (reg. Galați), 
Jinde 56 de elevi și-au trecut în uiti- 
na vreme toate normele și despre c.o- 
îiunele din raionul "Năsăud, unde 
Angajamentele privitoare la gradul 
r.G.M.A al complexului au fost în
deplinite în vara aceasta pe întreg 
Inul, în proporție de 120 Ia sută, 
pa dovadă că aceste succese nu 
înt izolate, stă faptul că pe întrea- 
a țară cifrele propuse în domeniul 
radului F.G.Al.A. al complexului au 
>st îndeplinite și depășite.

De curînd, cu puține zile în ur
lă, tinerii elevi au pășit din nou 
ragut școlilor, s-au reîntiluit cu 
blegii și profesorii și, împreună, au 
jornît la muncă într-un nou an șco- 
jlir. Desigur, că în atmosfera de 
luncă avîntată care domnește acum 
ji școli, sportul își are locfil său, că 
dată cu munca de însușire a noi 
țrnoștințe trebuie să se desfășoare 
lunca de perfecționare în sport a 
‘lor care și-au cucerit în anii tre- 
Itți insigna și de atragere a celor 
jire își serbează anul acesta a 14-a 
îiversare, în cucerirea insignei 
G..M.A. Este de la sine înțeles că 
reastă inuncă_nu poate fi dusă nu- 
ai de elevi sau de colectivele 
jortive școlărești, ci ea trebuie să 
jtereseze și să angreneze întreg

Echipa de fotbal a U.R.S.S.
i invins echipa
(.MOSCOVA (Serviciu! nostru de 
țdio). Ieri, pe Stadionul Dinamo, 

11.000 de spectatori au asistat la 
leciul internațional de fotbal dintre 
phipele URSS și Suediei. Jocul 
țmdus de arbitrul englez Ling, s-a 
-fesfășurat sub semnul unei superio- 

' tați evidente a jucătorilor sovietici, 
nediat după începerea jocului, ei 

.li nr’Iimt inițiativa, construind a- 
miri periculoase la poarta fotba- 
iștilor suedezi. In minutul 5, cen-
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personalul didactic și, bineînțeles, în 
primul rînd pe profesorii de educație 
fizică precum șl pe cei care predau 
educația fizică la sate. In anul ace
sta nu mai trebuie să întîlnim e- 
xemple ca acelea oferite în anul 
trecut de școli ca școala medie de 
fete din Birlad, liceul de băieți și 
școala pedagogică din Bacău, liceul 
de fete din Piatra Neamț, liceul de 
băieți nr. 2, liceul de fete romîn 
nr. 1, liceul de băieți maghiar nr. 1, 
școala medie de artă și muzică și 
alte școli din Cluj etc., care nu s-au 
preocupat deloc de atragerea elevi
lor în trecerea normelor F.G.M.A. 
și au obținut rezultate foarte sla
be în acest domeniu. De asemenea, 
profesorii de educație fizică trebuie 
să vadă în colegi de ai lor, ca I. 
Scurtu, Elena Cucu, llideg Ladislau 
din Cluj, Vasile Lenuța și Ion Bir- 
goveanu din Bacău, Aglaîa Ciocîr- 
lan — tmără profesoară din Birlad, 
absolventă a S.M.T.C F. etc., oa
meni care nu-și îndeplinesc cu cin
ste datoria, care-și neglijează sar
cinile și să nu !e urmeze exemplul. 
Profesorii de educație fizică de Ia 
orașe ca și învățătorii și profesorii 
care predau educația fizică ia sate, 
nu trebuie șă uite că ei au Jn mi
nă viitorul sportiv al a t i toi» sute 
și mii de tinere vlăstare, că de fe
lul în care ei lucrează cu tinerii e- 
levi depinde însuși progresul de vi
itor și ridicarea nivelului general 
al activității sportive din patria 
noastră, Conștient! de această mare 
răspundere, profesorii de educație 
fizică (iu trebuie să se mulțumeas
că să-și țină conștiincios orele de 
specialitate, ci au datoria de a in
teresa și a atrage pe toți ceilalți 
profesori in munca sportivă, de a 
lupta pentru crearea de condiții cît 
mai bune pentru tinerii sportivi și 
de a îndruma și ajuta permanent e- 
levii în trecerea normelor F.G.M.A.
In acest fel ei își vor încununa ac
tivitatea profesională cu o muncă 
ce le va da multe satisfacții, dintre 
care cea mai de preț este nfndria 
de a fi ajutat unui număr de tineri 
elevi să îndrăgească sportul și să 
înceapă să-1 practice continuu și 
metodic.

Au început școlile și, odată cu 
ele, activitatea sportivă a elevilor, 
în cadrul orelor de educație fizică și 
al colectivelor sportive școlă
rești. Acum se consolidează realiză
rile obținute în domeniul activității 
F G.M.A. din anul trecut și se pre
gătește succesul acestei activități în 
primăvara anului viitor. Iată de ce 
munca de angrenare a întregului ti
neret școlar în cucerirea insignei 
F.G.M .A., de atragere a aspiranților 
în trecerea normelor de sezon și de 
organizare a cît mai multor con
cursuri pentru trecerea acestor nor
me trebuie să înceapă de îndată, 6- 
dată cu primele săptămîiii de școa
lă. Atît Ia sate cît si la orașe. lo
zinca oricărui director de școală, a 
oricărui profesor de educație fizică, 
a oricărui colectiv sportiv școlăresc 
și a fiecărui elev în parte trebuie 
să fie: „Fiecare elev — un purtător 
al insignei F.G M.A.”.

Suediei cu 7-0
trui atacant al echipei URSS, Si
monian deschide scorul. Cîteva mi
nute mai tîrziu, Ilin înscrie al doilea 
punct. La un nou atac al echipei 
URSS, un apărător suedez, încer- 
cind să degajeze mingea, înscrie în 
propria poartă. Scorul repriz i este 
stabilit la 4—0 de Gogoberidze.

După pauză, fotbaliștii sovietici 
mențin alura și mai înscriu de Uei 
ori. Meciul a luat sfîrșit cu scorul 
de 7 — 0 în favoarea echipei URSS.

★ 8 pagini 25 bani

Sportivi fruntași 
in întrecerea socialistă

Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii atelierelor de reparații ale Di- 
recției Regionale de Transporturi- 
Auto din Craiova au reușit să ob
țină succese de seamă.

Un exemplu de grijă față de ma
șinile date spre reparații este co
munistul Constantin Sutană. Fiera
rul fruntaș în producție Constantin 
Sutană a realizat pînă acum eco
u-mi în valoare de 1.717,20 lei, 
confecționînd arcuri din deșeuri. 
In felul acesta el a economisit o 
cantitate însemnată- de material. 
Astfel 370 kg. oțel pot fi întrebuin
țate în alte scopuri.

In ultima lună Constantin Sutană 
a reușit să întreacă norma cu peste 
270 la sută. In munca sa de un 
nepicțuit ajutor i-au fost metodele 
de muncă sovietice, Lidia Coratel- 
nicova și Kuznețov.

Cu toate că are 46 de ani, Con
stantin Sufană este un pasionat 
sportiv. Dintre toate disciplinele 
sportive el a îndrăgit foarte mult 
ciclismul, li este drag să alerge 
în proteic cicliste alături de cei 
tinerj și să lupte pentru un loc 
cît mai bun în clasament.

De la el am aflat- multe lucruri 
și despre ceilalți sportivi ai atelie
relor care la locurile de producție 
și pe terenurile de sport se com
portă în mod deoseteț. In felul a- 
cesta am făcut cunoștință cu me
canicul Cornel OpriȘ>șHarnicul ute- 
mist se bucură de renumele de cel 
mai valoros fotbalist al echipei. 
Intr-adevăr, antrenamentele perse
verente l-au ajutat foarte mult să 
devină un fotbalist bun. In între
prindere nu muncește decît de trei 
luni. Aici a fost calificat în mese
ria de mecanic și prin succesele 
lui caută să dovedească cele învă
țate. In luna care a trecut a de
pășit norma cu 160 la sută.

V. POPESCU 
GH. ȘTEFANESCU 

corespondenți

Mereu printre fruntași
Pe sportivul Gh. Carostan îl cu

nosc toți tinerii de la S.M.T.-Cuza 
Vodă. II cunosc țăranii muncitori 
din comunele alăturate, din gos
podăriile agricole colective „Gh. 
Dimitrov", „1 Mai” și „Filimon 
Sîrbu”, unde Gh. Carostan a lu
crat pămînturile.

In anul 1951 a fost trimis la 
școala de șefi brigadieri din Ora
șul Stalin, pe care a absolvit-o 
cu succes. In campaniile agricole 
care au urmat, tînărul șef de bri
gadă se situa mereu pe locurile
4—5 pe stațiune. In acest an însă, 
a reușit să ocupe cu brigada sa 
locul doi pe stațiunea Cuza Vodă, 
împreună cu tovarășii săi, Gh. Ca- 
rostan a reușit să are cu 51 la 
sută peste norma prevăzută. Pe 
lingă aceasta el a făcut o econo
mie de combustibil de 80 litri ulei 
și 20 litri benzină.

ALBU FLOREAN 
corespondent

Au trecut zece ani de cînd 
soarele libertății a răsărit și 
pe cerul Bulgariei. Zece ani de 
cînd, sub conducerea înțeleaotă 
a Partidului Comunist Bulgar 
și cu ajutorul frățesc și multi
lateral al Uniunii Sovietice, po
porul bulgar a pășit cu încre
dere pe drumul luminos al con
struirii socialismului. Din ziua 
cînd intrarea glorioasei Armate 
Sovietice pe pămîntul Bulgariei 
a dat poporului posibilitatea 
să-și dobîndească libertatea și 
pînă astăzi, oamenii muncii din 
această țară au obținut multe 
și minunate realizări.

Țară aservită înainte vreme 
capitalismului imperialist, avînd 
o industrie slab dezvoltată și 
o cultură înapoiată, Bulgaria a 
devenit in anii democrației 
populare o țară înfloritoare și 
puternică, cu o industrie pro
prie și temeinic dezvoltată și cu 
o cultură socialistă înaintată. 
Noul oraș Dimitrovgrad, uria
șul combinat chimic „I. V. Sta
lin", centralele electrice „Repu
blica", „A-'îlko Cervenkov" și 
„Alexandr Stamboliski", marea 
filatură de bumbac „Ernst Thăl- 
rnann" sînt numai cîteva dintre 
minunatele victorii cu ca-re se 
poate mîndri harnicul popor al 
Bulgariei noi. Pe locuri unde 
altă dată pămîntul era uscat de 
secetă, trec azi canale de iriga
ție, iar cîmpiile dau rod bogat 
și îndestulător. Ridicarea nive
lului material și cultural al po
porului frate bulgar este deter
minat și de avîntul tot mai pu
ternic pe care îl iau electrifica
rea țării, construcția de locuin
țe, lucrările comunale și edili
tare, precum și o serie de mă
suri sociale și culturale. In fie
care an, sute de mii de oa
meni ai muncii pleacă la odih
nă în stațiunile balneo-climate- 
rice. Neîncetat crește șl se dez
voltă rețeaua de școli elemen
tare, medii și superioare. Din 
munca entuziastă a poporului 
bulgar se înalță mereu teatre,

Declarații după meciul 
F. C. Austria (Viena)—
FRANTZ GEFFING (conducăto

rul echipei F. C. Austria) : „Am 
fost surprinși de forfa de joc a 
echipei romi ne. Adversarii noștri 
au arătat o excelentă condiție fi
zică, iar pe plan tehnic ar satis
face pe cel mai exigent specialist 
vienez... Viteza atacanfilor romini 
este de-a dreptul debordantă și a- 
părarea noastră a fost silită să 
se întrebuințeze la maximum a- 
praape tn tot cursul jocului. E 
limpede că dacă n-am fi avut un 
portar atît de în formă ca On- 
dreiska, scorul ar fi fost mult mai 
mare.

In general, echipa noastră n-a 
dat randamentul pe care l-am ft 
dorit, dar la aceasta a contribuit 
în nrimul rînd jocul derutant ol 
adversarilor, care pun mare bază 
pe elementul surpriză in toate ac
țiunile lor. Caracteristic pentru a- 
ceasta este jocul centrului atacant 
Ozon și a interului stînga I’et- 
schowsky, care regret foarte mult 
că a fost accidentat.

Țin să remarc excelentul spirit 
obiectiv care animă publicul spec
tator pe acest minunat stadion din 
București. Aveți nu numai mai 
mulți spectatori ca noi la Viena, 
dar si foarte competenti.

WUDY MULLER (antrenorul e- 
chipei F. C. Austria) : „De la ul
tima mea vizită la București, fă
cută în 1947, fotbalul romlnesc a 
progresat enorm. Se joacă acum 
un fotbal modern aci, care e mai 
frumos și mai eficace ca acela 

cinematografe, cămine culturale. 
Tirajele ziarelor, cărților și re
vistelor au atins în acești ani 
cifre extraordinare față de tre
cut.

In anii regimului democrat 
popular s-a dezvoltat puternic 
mișcarea de cultură fizică și 
sport. In locul micilor cluburi, 
în cadrul cărora pureau practica , 
sporturile numai exponenții bur
gheziei, au fost create asociații 
sportive noi în cșre au pătruns 
mase largi de tineri de la ora- 1 
șe și sate. Ilotărîrea C.C. al l 
Partidului Comunist Bulgar din 
august 1949 a trasat sarcini 
importante pentru mișcarea de » 
cultură fizică și sport din R.P. ;
Bulgaria. Ca urmare a spriji- '
nului primit din partea parti
dului și guvernului, mișcarea 
sportivă bulgară a făcut pași 
uriași înainte.

In cei zece ani care au trecut 
de la eliberarea țării, sportivii 
bulgari au obținut însemnate 
succese. Voleibaliștii, baschetba- ț
liștii, atleții, fotbaliștii, haltero- ►
filii, gimnaștii, cicliștii și alțl 
sportivi au purtat cu cinste cu
lorile țării lor în întrecerile in
ternaționale. Multe dintre recor
durile bulgare se ridică la o 
înaltă valoare.

Oamenii muncii din R.P. Bul
garia sînt mîndri de succesele 
obținute de sportivii lor și luptă 
pentru ca aceste succese să de
vină tot mai numeroase.

Poporul nostru este legat de 
o veche prietenie de poporul 
bulgar. Această prietenie își 
are izvorul într-un trecut comun 
de luptă pentru libertate și in
dependență, împotriva jugului 
otoman și a robiei imperialiste.

Cu prilejul acestei mărețe 
sărbători, tineretul nostru spor
tiv adresează sportivilor bulgari 
și întregului popor din țara ve
cină și prietenă, un fierbinte 
salut, urîndu-le din toată inima 
noi și minunate izbînzi pe dru
mul comun al făuririi unei vieți 
noi și ferjeite. i

internațional de fotbal 
Selecționata București 1 

vechi. Mai ales în prima repriză 
echipa romînă ne-a fost net supe
rioară. Mi-au plăcut cel mai mult 
Nicușor, Ozon si Girleanu.

ONDREISKA: „Am avut mult 
de lucru în acest joc, deși Stotz șl 
ceilalți apărători și-au făcut pe 
deplin datoria. Foarte periculoase 
mi s-au părut incursiunile lui 
Suru și Ozon".

MALIK: „Apolzan este un mare 
stoper și a jucat fără greșală îm
potriva mea. In schimb, fundașii 
nu par atît de siguri și jocul îm
potriva atacanților maghiari va fi 
un examen greu pentru ei".

STOTZ : „Marcarea unor jucă
tori atît de rapizi ca Ozon, Gir
leanu și Suru este o misiune difi
cilă pentru orice apărător.

GICA POPESCU (antrenorul se
lecționatei București) : „Meciul de 
azi a fost un examen destul de 
dificil pentru echipa noastră. In 
același timp, trebuie să subliniez 
faptul că acest joc ne-a fost deo
sebit de folositor. Am încercat în 
atac formule moderne care au 
constat în dezlănțuirea atacurilor 
prin surprindere. Această tactică a 
reușit și ca dovadă sînt cele trei 
goluri. Apărarea s-a descurcat des
tul de bine, dar în acest comparti
ment mai avem lipsuri. După 
mine, cel mat buni jucători ai e- 
chipei noastre au fost Apolzan, 
Zavoda, Ozon și Girleanu. Despre 
oaspeți pot spune că au impresio
nat prin tehnica individuală, prin 
felul cum controlează balonul.

O frumoasă deschidere la jo
cul internațional de fotbal de 
pe stadionul „23 August" a 
constituit-o meciul internațional 
de rugbi dintre C.C.A. și ; 
U.D.A.-Praga.

Campionii naționali au pres
tat un joc de înaltă valoare și 
au cucerit o binemeritată vic
torie. lată-l aci pe Radu Ve- 
luda depășiidu-și adversarii și 
indreptlndu-se decis spre bu
turile adverse, unde a. îns'r 
de altfel și ultima încercare 
echipei sale.

(Citiți cronica meciulm ’• 
pagina 8-a).
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Tinere elev,

Ce poate fi mai plăcut decit să inspiri adine 
aerul proaspăt, să-ți pui in mișcare toate grupu
rile musculare, să ie bucuri din plin de ziua care 
abia a început! Și, desigur, cînd toate acestea se 
petrec la marginea unei păduri, în mod organizat, 
sub comanda unui instructor, și mai ales cînd ști 
că exercițiile de gimnastică reprezintă încă un pas 
spre cucerirea insignei F.G.M.A , bucuria este cu 
atît mai mare.

Gimnastica tip înviorare face parte din normele

generale ale complexului F.G.M.A. și nu prezintă 
prea mari dificultăți in deprinderea celor 8 exer
ciții. Mulți dintre cei care-și trec această normă 
generală îndrăgesc gimnastica și au posibilitatea 
să progreseze, pregătindu-se pentru trecerea nor
mei de gimnastică la alegere (care prevede pentru 
băieți și fete 3 și respectiv 5 exerciții de gimnas
tică acrobatică) sau pentru săritura peste capră 
(fete și băieți) precum și pentru cățărătura la 3 
și, respectiv, 5 m. (pentru băieți).

Abia cu eîteva 
zile în urmă ai 
pășit din nou 
pragul ' școlii. 
Clipa aceasta, 
atît de aștep
tată, a revede
rii cu prietenii
pe care-i iu

bești, cu dascălii pe oare i-ai 
îndrăgit atît de mult, te-a

făcut și mai hotărît ca în 
anul acesta carnetul tău de 
note să nu aibă notă sub 
5. Dorința ta de a cuprinde în 
adîncime înțelesul slovelor, de 
a pătrunde cit mai mult tainele 
științei și ale culturii, este fi
rească, pentru că Iu ai astăzi pu
tința s-o faci înconjurat de grija 
și dragostea intregului popor. 
Și fără îndoială că această do
rință se împletește în inima ta, 
în aceste prime zile de școală, 
cu îndemnul de a porni din nou 
pe stadioane și terenuri de 
sport, în dîrză întrecere tovără
șească. Tu știi că sportul te va 
ajuta să capeți noi forțe, să te 
odihnești în mod activ după 
orele de învățătură, să-ți petreci 
folositor și plăcut orele libere. 
Iar pentru ca această activitate

Foarte mulți dintre aspiranții 
F.G.M.A. preferă dintre normele 
la alegere ale primei grupe, pro
ba de 60 m. plat, în dorința de 
a ajunge, intr-o bună zi,— cine 
știe! — să bată chiar recordu
rile atît de cunoscute în probele 
de viteză ale maestrului emerit 
al sportului, Ion Moina. Deo
camdată însă, ei trebuie să se 
străduiască să realizeze pe a- 
ceastă distanță timpul de 9,4 
sec. pentru „reușit", sau 8,6 

I a ta să capete un scop și un 
I conținut, te-ai gîndit să fii prin

tre primii din miile de tineri 
care-și vor cuceri anul acesta 
frumoasa insignă F.G.M.A., in
signa cu care se mindresc atiția 
și atiția tovarăși de-ai tăi.

N-o să-ți fie ușor să urci a- 
ceastă primă treaptă spre o 
activitate sportivă continuă 
și multilaterală. Vei avea 
de înfruntat greutăți, va 
trebui să capeți deprin
deri pe care mai înainte nu le 
aveai. Dar tu vei ști, cu siguran
ță, să înfrîngi orice ezitare, ori
ce greutate, așa cum ai învățat 
in detașamentul tău de pionieri. 
Și satisfacția ta va fi mare, de 
fiecare dată cînd. instructorul 
sportiv va trece in carnetul de 
aspirant o nouă normă realizată. 
Vei face cunoștință cu mai mul
te sporturi, vei îndrăgi mai mult 
unele dintre ele iar la sfirșit, 
cînd pe pieptul tău va străluci 
mult dorita insignă, tu vei fi un 
tînăr mai călit, mai bine pre
gătit pentru muncă și pentru 
viață.

Pornește cu hotărire la mun
că și noi îți urăm deplin succes!

sec. pentru „excelent", în timp 
ce fetele au pentru a parcurge 
această distanță 10,5 și, res
pectiv, 9,8 sec.

Regulamentul prevede printre 
normele la alegere și alte pro
be atletice, în grupa a 111-a: 
aruncarea grenadei, a mingii la 
țintă (numai pentru fete), a- 
runcarea suliței și a discului, 
lată dar cite posibilități oferă 
complexul tinerilor care îndră
gesc atletismul. I

Peste eîteva clipe îndrumările 
instructorului vor fi puse în 
practică. Pentru ca să-și trea
că norma generală de schi, tî- 
nărul aspirant trebuie doar să 
parcurgă 2 km. — și dacă 
vrea calificativul excelent, el 
trebuie să realizeze timpul de 
13 min. Pentru fete distanța 
este mai mică: 1 km., iar cali
ficativul „excelent" poate fi ob
ținut cu timpul de 8 min.

Și astfel, în luptă cu kilome
trii și secundele, crește în ini
ma zecilor de mii de tineri dra-
gostea pentru acest sport, pe 
cit de frumos pe atît de util.

Gradul F.G.M.A. are ca 
scop să asigure o corec
tă dezvoltare fizică a ti
nerilor și a tinerelor, prin 
atragerea lor în practica
rea regulată a exerciții- 
lor fizice și a sportului.

(din regulamentul complexului 
G.M A )

INVAȚA REGULAMENTUL!
diet, volei, cite 3 și 5 jocuri. F 
handbal, baschet, volei, oîte 3 f ’ 
jocuri.

Norm?® generale
1) Examenul teoretic.
2) Gimnastică t>p Înviorare (8 

exerciții).
3) Cursa cu obstacole (80 m.). 

Băieți: 26 sec. — 22 sec. Fete: 32 
sec — 28 sec.

4) înot; Băieți (50 m.) — Fără 
timp — 65 sec. Fete: (25 m.). Fără 
timp — 40 sec.

5) Schi: Băieți (2 km). Fără timp
— 13 min. Fede (I km). Fără timp
— 8 min.

Norme Ia alegere
GRUPA ]

Echilibrul pe birnă prezin
tă serioase dificultăți la început, 
dar eforturile pentru a te 
obișnui creiază o deprin
dere folositoare in orice 
împrejurări. Tinerii și tinerele 
intre 14—15 ani care se întrec 
pentru cucerirea insignei F.G. 
M.A întîlnesc acest exercițiu 
atunci cînd se pregătesc pen
tru trecerea normei la cursa cu 
obstacole, una dintre cele mai 
dificile dar și mai utile norme 
generale prevăzute de regula

Acești tineri, care se pregă
tesc acum sub îndrumarea unui 
antrenor, au început și ei prac
ticarea notației prin trecerea 
normei F.G.M.A. la înot. Ei s-au 
străduit mult pentru ca mai intii 
să... învețe să se țină deasupra 
apei, apoi să înainteze pe apă, 
să parcurgă fără oprire cei 50 
m. și, însfîrșit, să obțină pe a- 
ceastă distanță timpul cerut 
pentru calificativul „excelent": 
65 sec. Fetele, înotind numai pe 

mentul complexului. Este nece
sară o muncă perseverentă, în
cep dă cu deprinderea cu fiecare 
obstacol in parte și terminată 
prin trecerea întregii probe, din 
ce în ce mai repede, pentru a 
reuși să realizezi timpurile pre
văzute de regulament: 26 sec. 
pentru „reușit", 22 sec. pentru | 
„excelent" la băieți, 32 și, res- I 
pectiv, 28 sec. pentru fete.

Pista măsoară 80 m. pe care i 
sînt repartizate 5 obstacole.

25 m. pot obține de asemenea,* 1 2 3 
fără timp, calificativul „reușit". 
Dar cele mai multe se strădu
iesc să realizeze timpul de 40, 
sec. cerut pentru obținerea cali-l 
ficativului „excelent".

8,6 sec. Fete 10,5 sec — 9,8 sec.
2) Înot 25 m:. Băieți: 33 sec. — 

28 sec.. Fete: 40 sec. — 35 sec.
3) patinaj 100 m.: Băieți: 20 sec. 

— 16 sec. Fete 22 sec. — 18 sec.

GRUPA II

1) Gimnastică. Acrobatică: Bă
ieți: 3 și 5 exerciții. Fete 3 și 5 
exerciții. Săritura peste capră: Bă
ieți și fete, cite o săritură. Cățărat: 
numai băieți, 3 și 5 m.

2) Săritura în lungime: Băieți 
3,50 m. — 4,10 m. Fete: 3 m. — 
3,20 m..

3) Săritura în înălțime: Băieți: 
1,10 m. — 1,20 m. Fete : 1 m. — 
1,10 m.

4) Jocuri sportive: Băieți: fotbal, 
oin.a, ppfp pe apă, handbal, baș-

înotul poate fi intîlnit și î/J 
prima grupă a normelor la a-f 
legere, unde aspiranții F.G.M.i. 
A. trebuie să parcurgă 25 mȚ 
în 33 și respectiv 28 sec. la 
băieți și 40 și respectiv 35 seci 
la fete. . U

QRUPA IU

1) Aruncarea grenadei: Băiet ; 
m. — 32 m. Fete 15 m. — 20 F,.

2) Aruncarea mingii la 1 
(numai fete) 20 m. — 20 m

3) Aruncarea suliței: Băieți
m. — 27 ni .Fete 12 m. —■ 1| v

4) Aruncarea discului. Baie;
m. — 23 m. Fete 12 m. — 11

5) Tir (50 m. culcat rezei 
Băieți: 25 p. — 35 p. Fete: 20 [ 
30 p.'

In fiecare probă, prima cifrl 
prezintă norma pentru califica 
„reușit", ia.r cea de-a doua pf 
calificativjjț_ „excelent’



Activistul sportiv sătesc
*

Un excelent manual pentru boxeri și antrenorii de fior

r. . 'Viata lui S:«idor Bela e legată 
de sport ca pomul de pămtnt: prin 

irădăcini adinei. Povestea acestui 
•Iflăcău dm Ciba-Nicolești merită 
Jsă fie spusă.

A fost ochită un băiat necăjit, 
' is a rac și amarii. Părinții nu-i pu« 
ițeau da mai mult decît aveau ei 
lînșiși: fundul gol al sacului. Dar 
'băiatul, vrednic la muncă, creștea 
ca buruiana. Voinicia lui fu repede 

■’cunoscută. însă foamea tot nu și-o 
; jputea potoli. Așa și-a otrăvit su

fletul băiatul acesta. El a hotărtt 
jsă se răzbune pe lume, așa cum 
faceati pe atunci oamenii carora le 

A-locotea mini.i în inimi, neștiind 
ce cale să aleagă. Pe scurt: el a 

-(devenit bețivan și bătăuș. De țifna 
lui începuse a se feri un raion în
treg. Pe unde apărea, Ia horă în 
«ițele de sărbătoare, sau oriunde în 
serile senine, lumea se dădea la o 
parte, femeile bătrîne își făceau 

' cruce. Mirosea a bătaie. In curînd 
• liumeni nu mai îndrăzni să-i stea

■n față... Puțini erau însă cei care 
g ,știau că a doua zi după trăznate, 

primul care se căia, vărsînd adesea 
' ■ lacrimi pe furiș, era tocmai bătăti-

Fu1,
' ■ Erau însă în sat și oameni care 

îu ghicit că în Sandor zac totuși 
Însușirile -unui om cinstit și bun

■ tare trebuie doar scoase la iveală.
■ Comuniștii s-au sfătuit și au hotă- 

Ht să facă om din el. Era și pă-
■ țat să se piardă. Problema a fost 

/ îuată în discuție și la oraș. Ii co 
' . Imtetul raion-al de partid.

Despre Sandor Bela s-a spus că 
iare i s-ar potrivi munca sportivă. 

V lira voinic, bine legat, sprinten, 
imbițios. Intr-un cuvînt: bun pen
tru sport. L-au luat deci și l-au 

ț'urtat întîi pe la cîteva manifssta- 
i sportive la Tg. Mureș. I-au pla
nt stadioanele, sălile de sport și 
itrecerile. Intr-o zi și-a manifestat 
liiar dorința să alerge și el. Doar 

• i el știe să fu£ă; poate mat bine 
. ecît cei de pe teren! Primele 

- ieinne erau vrednice de luat în 
ieamă. Sandor Bela a participat la 
In concurs, la două, la trei. Mîn- 
]rta lui a început și ea a galopa, 
jar într-un fel nou.

★
I In Ciba-Nicoleșfi mijeau primele 
lemne ale unei vieți noi. Poate 

.' pernai de aceea oamenii și-au nu.
flit gospodăria agricolă colectvă 

curind :i'f;iiț.ita „Viață nouă".
Iot satul — «bineînțeles în afară de 

1 niaburi — se alăturase gospoda
rei. Printre primii membri a fost 

. Jranul sărac Sandor Bela. Viața 
-pi urma aceleași legi ca și a sătu
li întreg. întorsăturile, tr insformă- 
Jle ce se petreceau în rîndul eo-
Ict ivului, se repetau ca un ecou 
î sufletul lui Sandor Bela. Și via- 
; lui a devenit mai bună, a părăsit

. Jtecile întortoclii ate și a răzbit la 
Șjrg, la drmn deschis.

j Pentru sătenii din toată țara au 
st organizate tot atunci, întreceri 

rtortive. „Cupa satelor” 1_. zicea. 
Iii și mii de țărani, atîta vreme 
psiți de bucuria unei activități să- 

•■■itoase și organizate, lipsiți de 
nefacerile educației fizice, au tost

- drumați spre sport, spre între-
- ri. Finala acestor concursuri spor- 

re sătești se desfășura la Bucu- 
iști. Printre cei invitați să par- 

.. :ipe la întrecerile finale din Capi-
patT’ei. a fost și Sandor 
Cine poate măsura dimen- 
bucuriei și mîndriei lui din 

zile? Să călătorești pînă la
. ima țării, să stai pe banca unui 

adion cum n-ai mai văzut în 
iță, să vezi atîția semeni, simpli 
Jgari ca și tine, făcînd sport, 
reeîndu-se în luptă dreaptă...

| ucit la început, apoi îmbătat de 
i’îcire, Sandor Bela a fost defi-

iv cucerit pentru sport!

ACTIVITATEA ATLETICĂ LA ZI

întors la Tg. Mureș, a cerut — 
și bineînțeles i s-a aprobat cu plă
cere —- să se ocupe de activitatea 
spoitivă a membrilor gospodăriei 
colective din Ciba-Nicoleșfi. N-a 
fost prea ușor la început, dar în
cet, Încet, greutățile au foot în
vinse. De mare folos i-au fost ce'e 
cîteva lecții audiate .la școala do 
instructori sportivi.

Sandor Bela a pornit deci la 
treabă. Dar cu ce să înceapă? Te
renul de fotbal era părăginit, iar 
altă bază sportivă nu exista în sat. 
De sport cine să se mai ocupe? 
Așa cunn a învățat și cum simțea 
că e bine, a început să atragă spre 
sport, să cointereseze în această 
activitate, în primul rînd tineretul. 
Secretarul organizației U.T.M. a 
vorbit uteniiștilor despre necesita
tea și posibilitatea de a întrece în 
sport pe tinerii din comuna vecină: 
Acățar, care le-o cam luaseră 
înainte... învățătorul Ștefan Pako 
și-a mărturisit dorința de a trece, 
împreună cu elevii săi, normele 
complexului G.M.A. Secretarul or
ganizației de partid, Eugen Kadar, 
a ținut la căminul cultural o con
ferință despre însemnătatea culturii 
fizice în general și despre cum 
fac sport colhoznicii sovietici. Fel- 
cerița Paraschiva Kiss a declarat 
câ ei i-ar place să se ccupe de fe
tele din gospodăria colectivă, căci 
ea a mai jucat volei și handbal la 
școală, la oraș... Apoi,, tov. Peto 
Balint, președintele gospodăriei a- 
gricole colective ..Viață nouă” a 
adus toată greutatea cuvîntului și 
autorității sale. A fost totdeauna 
un om sever, dar drept, căruia nu-I 
plăceau jumătățile de măsură nici 
vorbele de- clacă. „Dacă e să fa
ceți sport — a spus el — apoi să 
faceți așa cum trebuie, să nu rîdă 
nimeni-de noi. Vom rezerva din bu
getul gospodăriei o sumă de bani 
și pentru sport. Sfătuiți-vă, spune- 
ți-mi ce nevoi aveți și-vă vom 
ajuta!"

Cu umerii atîtor oameni de nă
dejde se putea urni și un munte 
din loc, dar-mi-te să organizezi 
activitatea sportivă. Nu mic a fost 
ajutorul și pe linie sportivă primit 
din partea fabricii de zahăr din 
Tg. Mureș. Echipele de sportivi ale 
muncitorilor de Ia oraș au lăcut 
demonstrații în Ciba-Nicolești, au 
procurat echipamente sportive și au 
dăruit gospodăriei cărți sportive în 
limba romînă și maghiară.

Intr.una din aceste cărți a zărit 
Sandor Bela fotografia și schița 

f unui stadion de tip colhoznic. Oare 
în Ciba NUolești.. îndrăzneala 
gîndului îi dădu un fior plăcut. Om 
dintr-o bucată, Sandor n-a stat 
mult pe gînduri. De la sediul sfa
tului popular a telefonat tovară
șilor din comitetul raional C.F.S.

— $iiți, am vrea și noi un teren 
din acela mare, frumos, colhoznic.

— Bine tovarășe, ne vom gîndi 
și vă vom ajuta...

Așa i s-a răspuns. Dar cum se 
întîmplă uneori, promisiunea a fo6t 
uitată, sau — să fim mai îngădui
tori — a-mînată! Asta însemna insă 
a nu-1 cunoaște bine pe noul San
dor Bela pornit pe fapte mari. N-au 
trecut bine două săptămîni de Ia 
convorbirea amintită, că iată tele- 
fonul sunînd din nou prelung—așa 
cum sună cînd te cheamă provin
cia — în biroul comitetului raio
nal.

— Tovarăși, am vrea să vă In
vităm pentru duminică la Ciiba 
Nicolești, la inaugurare...

—■ Care inaugurare?
— Cum, nu vă amintiți ? Stadio

nul de tip colhoznic...
Cu buchetul de sprijinitori amin

tit mai sus. nici nu era de mirare. 

Prin munca voluntară îndirjttă șt 
perseverentă a oamenilor din sat, 
treaba a fost dusă la bun sfînșit.

Baza materială era asigurată. 
Activitatea sportivă avea însă ne
voie de forme organizatorice. La o 
adunare generală a gospodăriei, » 
luat cuvinte.*! Carol Toth. ~Cu părul 
încărunțit, dar cu inima mereu tî- 
nără, a cerut înființarea- uniR co
lectiv sportiv și în gospodăria lor. 
N-au trecut zile multe și pentru 
nesecata lui puteie de muncă, pen
tru energia și spiritul de inițiativă 
de care a dat dovadă, Carol Toth 
a fost ales președintele colectivului 
sportiv al gospodăriei.

Instructorul sportiv Sandor Beta 
putea să-și înceapă activitatea. In- 
tîi i-a îndrumat pe tineri spre com
plexul G.M.A. Pista de obstacole 
fusese construită; mu rămînea decît 
să-și treacă normele. Ce simple par 
astăzi aceste lucruri celor ce nu 
cunosc puternica dramă sufletească 
petrecută cu acest prilej în sufle
tul lui Sandor Beîa. Puțină răb
dare și veți afla

De mobilizat flăcăii la trecerea 
normelor G.M.A. nu era cine știe 
ce treabă grea. Le vorbeai, le mai 
spuneai două vorbe de duh, și pînă 
la urmă îi convingeai. Dacă era 
nevoie, chiar prin exemplul perso
nal. Este de înțeles că acest lu
cru era cel mai ușor pentru San
dor Bel>a.

Tinerii au venit o duminică, 
două, trei. Au sărit și fugit, au 
aruncat greutatea și au trecut ob
stacolele, au jucat volei sau fotbal, 
au mărșăluit și au înotat.

Treaba începuse foarte bine și 
lumea era convinsă că Sandor Bela 
pe urma succesului are numai mo
tive de a se veseli. Iată-1 însă pe 
omul nostru că din ce în ce se 
adumbrește la față, devine nervos 
și pe ascuns își mușcă pumnii în- 
tr-o înciudare afundă, mocnită, re
ținută. Puțină lume a luat in sea
mă la ciudata lui purtare. Pînă 
cînd înîf-lMi amurg neguros, ves
titor de furtună, Sandor a bătut 
cu pumnii în ușa învățătorului 
Pako Ștefan.

— Nu mai pot răbda. Mi-e ru
șine. Cumplită rușine...

— Liniștește-te omule. Ce-i.cu 
tine?

— Numai dumneata poți să mă 
ajuți. Mi-e rușine, înțelegi? Am 
vorbit cu atîția flăcăi din sat, I am 
convîrus să-și dea probele G.M.A., 
ei le-au trecut și acum așteaptă 
răsplata: carnetul și insigna! Iar 
eu? Nici măcar un condei nu știu 
să țin în mână! Ce rușine... De fie
care dată sînt nevoit să mă duc la 
comitetul raional, să-mi scrie ei 
carnetele. Ce spui? Nu e rușinos?

învățătorul nu.și putu stăpîni 
surîsul.

— Trebuia să vină și vremea ta 
Bela. Viață nouă înseamnă și știin
ță de carte. Dacă vrei, de mîine 
putem începe...

In șase săptămîni Sandor Bela 
a fost alfabetizat. La comilctui 
raional C.F.S. se păstrează și as
tăzi, ca o amintire de cel mai 
mare preț, carnetul G.M.A. Nr. 
12732, primul carnet completat cu 
mina lui, de fostul analfabet San
dor Bela, unul din cei mai capa
bili instructori sportivi din Regiu
nea Autonomă Maghiară.

Aceasta este scurta și instructiva 
poveste pe care, cu fiecare nouă zi, 
el însuși o dezvoltă și o conduce 
mai departe în mod creator...

V. BANU

Se desfășurau campionatele euro- 
peoe de box de la Varșovia. Hote
lul „Polonia* dta centrul orașului 
devenise tn zilele acelea utu adevă
rat „hotel «1 boxului*. Pretutindeni, 
în halt pe •eărri, in ascensor sau 
la restaurant nu îniîlneai decît 
boxeri, antrenori de box, arbitri de 
box, ziariști care scriau despre 
box...

Dintre toți antrenorii pe care
i-am  întîlnit atunci, unul mi-a a- 
tras atenția tn mod deosebit. Nu 
prea înalt, cu mișcări calme, mă
surat la vorbă, cu o privire inteli
gentă și prietenoasă. I-am fost pre
zentat de Serghei Scerbakov, exce
lentul boxer sovietic, maestru eme
rit al sportului și de zece ori la 
rînd campion unional.

— Tovarășul Gradopolov, profe
sorul nostru...

Gradopolov ? Mă aflam așa dar 
în fața unuia dintre cei mai mari 
antrenori de box din Uniunea 
Sovietică și din întreaga lume. 
De atunci am stat de multe ori 
de vorbă cu el. In îndelungata sa 
activitate, C. V. Gradopolov a fost 
un nume care a strălucit cu o in
tensitate deosebită. Mai întîi. în 
ring, el s-a dovedit un boxer de 
înaltă clasă, un fin tehnician și un 
tactician desăvârșit. Datorită aces
tor calități, a cucerit de mai multe 
ori centura de campion al țării .la 
categoria mijlocie. Cînd a abando
nat activitatea pugilisticăi, Grado
polov n-a încetat să nutrească a- 
ceeași afecțiune pentru sportul său 
preferat. El a continuat să mun
cească în box și pentru box, de 
astă dată ca antrenor. Experiența 
sa, pregătirea sa intelectuală, rea
lele sale însușiri de pedagog, l-au 
adus curînd în fruntea catedrei de 
box a institutului de cultură fizică 
„I. V. Stalin* din Moscova. Astăzi, 
după jumătate secol de viață, în 
cea. mai mare parte închinată dez
voltării și afirmării școlii sovietice 
de box, Constantin Vasilievici Gra
dopolov, candidat în științe , peda
gogice, este un mentor iubit și a- 
preciat nu numai de tinerii boxeri 
sovietici pe care-i îndrumă părin
tește, dar și de amatorii de box 
din țările de democrație populară, 
unde are mu!ți prieteni și disci
poli...

Și iată că, de curînd, de sub ti
parul Editurii Cultură Fizică și 
Sport a apărut manualul „Box“ de 
C. V. Gradopolov. Așteptată cu un 
viu interes,, cartea aceasta este me
nită să facă cunoscută activitatea 
teoretică a lui Gradopolov și să 
împlinească un gol îndelung re
simțit de antrenorii și boxerii fioș- 
tri

Manualul hii C. V. Gradopolov 
este prima lucrare de acest gen 
care înmănunchiază toate aspec
tele activității pugilistice. Pornind 
de la cele mai vechi începuturi ale 
boxului, autorul ne poartă de-a lun
gul veacurilor în care lupta cu 
pumnii a cunoscut o existență zbu
ciumată. De la luptele „zid contra 
zid“ și „urw contra unu“ și pînă 
în zilele noastre, cînd boxul se 
practică după anumite reguli, pe 
ringuri special amenajate și cu 
mănuși care-i feresc pe boxeri de 
contuzii grave, multe și grele pie
dici s-au ivit în calea acestui 
sport. Socotind luptele cu pumnii 
obiceiuri păgîne, biserica s-a stră
duit din totdeauna să înlăture a- 
ceste vechi întreceri populare. Co
dul clerical din 1551 interzicea 
lupta cu pumnii, ca pe un „joc de 
destrăbălare elină*. Multe decrete 
și legi au dat și autoritățile laice, 
care considerau la rîndul lor boxul 
ca „distracții dăunătoare* și „tur- 
burări ale liniștei și ordinei pu
blice*. Dar luptele cu pumnii au 
continuat și s-au dezvoltat în po
fida acestor interziceri și anate
mizări. Gradopolov povestește in
teresant despre primele începuturi 
ale boxului, despre apariția boxu
lui modem în Rusia prerevoluțio- 
nară, ca și despre dezvoltarea bo
xului în anii puterii sovietice. Ci

titorii află în aceste pagini despra 
activitatea enfuziastă a unor p&ț 
trieri ai boxului ca Ivan Gradat 
Uverskîi, Harlampiev sau 3esso-< 
nov. O trecere în revistă a situas 
ției boxului-sovietic din zilele noa«-‘ 
tre încheie această primă parte * 
cărții.

Două capitole importante, însu- 
mînd un mare număr de pagini-, 
sînt consacrate tehnicii și tacticii. 
O problemă asupra căreia s-a a- 
plecat multă vreme C. V. Grado
polov, a fost aceea a stilului în
trebuințat de boxerii stîngaci și a 
combaterii acestuia. Analizînd nu
meroasele întilniri care au avut loc 
între Nicolai Korolev și Algerdas 
Soțikas, autorul aduce o serie de 
prețioase constatări și îndrumări. 
El arată în ce constă superiorita
tea stingaciului într-o întilnire cu 
un boxer cu garda normală. Gra
dopolov este de părere că ura stîn
gaci înseamnă întotdeauna un ad
versar incomod, neobișnuit, pentru 
fiecare boxer. Dar nu este mai pu
țin adevărat — constată autorul —; 
că stîn.gaciul are și el punctela 
sale vulnerabile. Despre aceste 
puncte vulnerabile este vorba în 
capitolul „Cum boxează stinigaciul, 
și cum trebuie să se boxeze corttra 
lui*. învățăturile ce se desprind 
din lectura și analiza acestui im
portant capitol constituie ura exce-' 
ient material pentru antrenori și 
boxeri.

C. V. Gradopolov este de părere 
că boxerului trebuie să i se asi
gure încă de la începutul activi
tății sale o pregătire rațională și 
științifică. El subliniază că în pro
cesul de instruire, atunci cînd tî
nărul se află la A.B.C.-ul boxului, 
eforturile trebuie îndreptate spre o 
pregătire multilaterală a acestuia. 
,.Am proceda greșit, scrie C. V. 
Gradopolov, dacă în instruirea boxe
rului ne-am limita numai la pregăti
rea lui tehnică. O dezvoltare fizică 
insuficientă și o educație fizică uni
laterală vor limita și posibiUtățila 
de luptă ale boxerului; o slabă 
pregătire tactică va reduce posibi
litățile boxerului în folosirea mij
loacelor tehnicii; o voință care nu 
a fost îndeajuns dezvoltată va îm
piedica pe boxer să utilizeze mij
loacele de luptă in toată amploa
rea lor".

Dezvoltînd problema procesului 
de instruire în box, C. V. Grado
polov se ridică cu hotărîre împo
triva însușirii mecanice de cătra 
boxer a diferitelor metode de atac 
și apărare. Datoria antrenorilor 
este de a fi ceva mai mult decît 
„simpli transmițători ai cunoștin
țelor și deprinderilor*. Pentru a- 
ceasta ei trebuie să ceară elevi
lor lor o îndeplinire conștientă 
a temelor propuse pentru antrena
ment. „Boxerii educați... pe baza 
însușirii conștiente a materialului 
studiat, care au căpătat cunoștințe 
și deprinderi sistematizate, sînt ca
pabili să-și organizeze singuri și 
destul de bine antrenamentul lor, 
să-și pună anumite probleme și să 
le rezolve prin mijloace corespun
zătoare. Acțiunile lor în luptă ex
primă întotdeauna scopul clar ur
mărit"...

Masivul manual de box al lui 
C. V. Gradopolov cuprinde și alte 
capitole de cel mai mare m-tares. 
Probleme ca antrenamentul boxerilor 
și planificarea lui, organizarea reu
niunilor de box, munca cu tinerii 
boxeri, iată subiecte pe care auto
rul le expune și le dezvoltă cu com
petența sa recunoscută.

S-ar mai putea spune încă multe 
despre excelentul manual al lui C. 
V. Gradopolov. Spațiul limitat al 
unui articol de ziar ne obligă 
însă să încheiem, dar nu mai îna
inte de a îndemna pe boxeri și an
trenori, cit și pe iubitorii boxului,- 
de a citi și studia cu toată aten
ția această lucrare izvorită din 
munca prodigioasă a unui mara 
antrenor și pedagog.

MARIUS GODFANIJ

Dummică dimineața stadionul 
publici! din Capitală a găzduit 
concurs de selecție organizat de 

. nisia centrală de atlel ■sm. Cu 
: est prilej o parte din atleții irura- 
. ii au realizat cîteva performanțe 

valoare, în fruntea cărora se si- 
■ază, fără îndoială, rezultatul ob- 
ut de tînărul fon Knaller la să- 
ura în înălțime: 1,90 m. De ase- 
nea, acest concurs a consltuit 
bună ocazie pentru ca o parte 
i tinerii noștri atleți să confirme 
rgresul înregistrat în udtirna 
ime. x.

In acest sens vom remarca re
zultatele lui Ion Boitoș (400 rrt. — 
49,9 sec.). Constantin Farcaș (100 
m. — 11,2 sec.), Ion Veliciu (3000 
m. plat — 9:02,8) și Andrei Tudose 
(110 m. garduri — 16,1 sec.). Ul
timul rezultat, acela obținut de An
drei Tudose, constituie, dealtfel, un 
nou record al R.P.R. pentru ju
niorii de categoria 17-18 ani.

Rezultate bune au mai fost obți
nute la următoarele probe: 5000 m.:
1. Nicolae Burtea (C.C.A.) 15:94.8;
2. C. Grecescu (Dinamo) 15:05.0; 
suliță băieți; 1. D. Zamfir (Dina

mo) 60,02 m.; 2. O vid i*u Drăgan 
(Știința) 55,68 m.: greutate fete:
l. Olimpia Deutsch (Dinamo) 12,03
m. ; 2. Alexandrina Tănase (Prog.)
11,04 rit.; înălțime băieți: Al. Me- 
rică (Dinamo) 1,90 m.; 2. Ion Knal
ler (Loc.) 1,90 m.; disc băieți: 1. 
M. Raica (Dinamo) 44,90 m.; 2. 
Romeo Coveianu (C.C.A.) 42,50 m.; 
disc fete: 1. Lucaci Paraschiva 
(Știința) 37,71 m.; 2. Geta Geor
gescu (Prog.) 37.31 m.; 100 m.
fete: Dora Copîndeanu (Știința)
12,8 sec.; Sofia Moțtu (Știința) 
13,1 soc,

Mîine încep campionatele individuale de tir ale Capitalei 
pentru maeștri și trăgători de categoria ba

Timp de trei zile poligonul Tu
nari va găzdui o nouă competiție 
sportivă, în organizarea Comitetu
lui pentru Cultură Fizică și Sport 
orășenesc București, prin comisia 
orășenească de tir. Este vorba de 
campionatele individuale ale Ca
pitalei pe anul 1954, pentru maeș
tri și trăgători de categoria l-a. 
Ea aceste campionate participă și 
trăgătorii care în campionatul in
dividual al Capitalei pentru cate
goria Il-a aii ocupat locurile I. 
întrecerile se vor desfășura vineri 

10 septembrie, simbătă 11 septem
brie și duminică 12 septem
brie și au următorul program : po
ligonul Tunari vineri ora ar
mă liberă combinată (30 focuri 50 
m. + 30 focuri 100 m.) ; ora 10: 
pistol precizie 60 focuri; simbătă 
ora 9,30: pistol viteză 60 focuri 
manșa I-a; ora 9.30: talere 50 
bucăți; duminică ora 9: armă libe
ră trei poziții cite 40 focuri; ora 
9,30: pistol viteză manșa H-a.
^portul^pOpular"
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'Unele concluzii pe 
profesorilor, școlilor

In cadrul consfătuirii profesori
lor școlilor sportive de elevi s-au 
ridicat o serie de probleme, intere
sante nu numai pentru partici- 
panți, ci și pentru profesorii care 
nu au luat parte la consfătuire 
ca și pentru toți cej care au obli
gația de a sprijini sau pot spri
jini activitatea acestor școli.

Concluziile consfătuirii au lă
murit în cea mai mare măsură 
problemele ridicate. Desprindem 
oeJe mai importante elemente, care 
trebuie studiate, analizate și puse 
in practică pentru asigurarea 
condițiilor de dezvoltare a acestor 
școli.

Problema recrutării elevilor a 
fost mult discutată și s-a ajuns la 
concluzia că în unele părți (Bucu. 
rești, Orașul Stalin, Galați) nu 
s-a făcut în condițiuni bune, deoa- 
rce nu s-a făcut pe baza unei se
lecții din masa elevilor. Totul por
nește de la examenul de admitere 
oare trebuie bine organizat folo- 
sir*du-S£ cercul pedagogic și spri
jinul ibuiilor de învățămînt pen
tru m^llizarea și recrutarea ele
vilor. Munca de agitație printre 
elevi a fost foarte slabă, și pe vii
tor ea trebuie făcută pe mai multe 
căi (ziare locale, cercul pedago
gic și personal de profesori care 
trebuie să meargă pe teren și să 
găsească elevi corespunzători). In 
această direcție trebuie urmat 
exemplul celor care au urmărit 
spa rt ach ia dele pionierilor (Angela 
Filip, Mircea Simion) și a celor 
care au urmărit secțiile de copii. 
Nu e bine să se meargă pe linia 
profesorului Eugen Nemțeanu din 
Constanța, care nu a ținut exame
nul de admitere și nici nu a pri. 
mit elevi în timpul anului școlar. 
Se recomandă, în general, ca ins
trucțiunile și prevederile regula
mentului de organizare și funcțio
nare a școlilor sportive de elevi

Reuniuni de box la
ORAȘUL STALIN 8 (prin tele

fon). Marți seară s-a desfășurat în 
localitate a doua reuniune din ca
drul campionatului de box al Aso
ciației Dinamo. De data aceasta, 
meciurile au fost disputate la un 
slab nivel tehnic, practicîndu-se 
un box confuz, plin de neregulari- 
tăți.

S-au înregistrat următoarele re
zultate tehnice:

Cat. hirtie Mihai Ciochină (Ora
șul Stalin) învinge la puncte pe 
I. Angheloiu (Pitești) ; Gh. Hățiș 
(Galați) cîștigă Ia puncte în fața 
lui I. Bondrea (Oradea).

Cat. cocoș: Vasile Serghee (T- 
mișoara) învinge prin k.o. în repri
za I. pe N. Bălan (Orașul Stalin) ; 
Iulian Mihai (Orașul Stalin) dis
pune la puncte de Gh. Stoian (O- 
radea).

Cat. pană: VI. Moțoc (Pitești) 
termină învingător prin k.o. re
priza II meciul cu D. Dima (Pi
tești).

Cat. semi-ușoară: Mihai Moise 
(Oradea) bate la puncte pe M. 
Mustață (București) ; I. Antonie 
(Oradea)' cîștigă la puncte în fața 
lui N. Bogdan (Pitești).

Cat. ușoară: S. Titișan (Galați) 
dispune la puncte de I. Coteț (Ti
mișoara). Decizia în acest meci 
n-a fost justă, boxerul timișorean 
avind superioritatea. M. Carvan- 
schi (Orașul Stalin) învinge prin
k.o. repriza I pe I. Bastulea (Orăș- 
tie).

Faza de zonă a campionatului republican de popice
TIMIȘOARA (De la subredacția 

noastră).
De curînd s-a desfășurat pe are

nele Progresul și Tehnometal din 
Timișoara faza de zonă a campio
natului republican de popice pe e- 
chipe, care s-a terminat cu o meri
tată victorie a popicarilor din 
Arad.

La probele masculine formația 
Voința Arad, a învins toate ec 
pele participante ocupînd astfel 
primul loc în clasament cu un re
zultat de 3872 popice doborîte. Lo
cul secund a fost ocupat de tînăra 
echipă Voința din Alba Iulia. Din-

marginea consfătuirii 
sportive de elevi
să nu fie interpretate în mod me
canic, ci să fie adaptate la situa
țiile și condițiile locale. Promovă
rile și recrutările trebuie făcute în 
mod larg. Este bine ca un elev 
care a terminat școala sportivă să 
continue să-și desfășoare activita
tea sportivă în cadrul școalei spor
tive pînă la terminarea școalei de 
bază.

In privința organizării s-au 
desprins o serie întreagă de as
pecte. Astfel, școlile nu au înche
gat colective puternice, altele nu 
sînt cunoscute, iar în altele nu 
există legătură între elevii diferi
telor secții, ceea ce duce la un 
slab spirit de colectivitate.

Cu multă atenție trebuie privită 
problema educației politico-ideolo- 
gică a elevilor. întreaga atenție a 
profesorilor trebuie îndreptată spre 
înfăptuirea unor sportivi devotați 
patrifci. Trăsăturile înalte de ca
racter apar la sportivi nu ca un 
rezultat al simplei dorințe sau al 
unui mare număr de recomandări 
moralizatoare ale profesorului, ci 
ele se formează într-o luptă ac
tivă și conștientă cu greutățile. 
Pregătirea multilaterală a elevilor 
se realizează prin: educația poli- 
tico-ideologică, educarea calităților 
morale comuniste și a înaltelor 
trăsături de caracter, pregătire 
multilaterală și specială, pregătire 
tehnică și înalta pregătire tactică.

Pentru realizarea sarcinilor, tre
buie folosită cit mai intens meto
da întrecerilor. Cele zece con
cursuri stabilite de regulament Hu 
trebuie înțelese numai ca manifes
tații oficiale, ci și ca mijloace de 
control în urma unei perioade de 
antrenament. In această privință 
nu se dau „rețete”, ci se reco
mandă cit mai multe concursuri ca 
metodă de îmbunătățire a activi
tății secției în vederea obținerii 
rezultatelor superioare.

Orașul Stalin și Sibiu
Cat. semi-mijlocie: Dumitru Ion 

(Pitești) cîștigă prin k.o. repri
za I meciul cu I. Stoica (Orăștie); 
Erie Nicolae (Oradea) învinge la 
puncte pe N. Dănilă (Oradea).

Reuniunile viitoare vor avea loc 
joi 9 și sîmbătă 11 septembrie iar 
finalele, marți 14 septembrie.

CR. COLUMBOIU 
corespondent

★

SIBIU 8 (prin telefon). — In 
localitate a avut loc în nocturnă 
întîlnirea pugiJ.istică dintre selec
ționatele orașelor Iași și Sibiu. Du
pă întîlniri spectaculoase, desfășu
rate în fața a peste 4.000 specta
tori, victoria a revenit boxerilor si- 
bieni (15—5).

Iată rezultatele tehnice: /. Bo
tez (I) b. p. V. Stoica (S); /. 
Avram (S) face meci nul cu /. 
Teodoru (I); S. Slarc-u (S) b'. p. 
V. Mahu (I); Af. Bejan (S) termi
nă la egalitate cu C. Calenciuc (I); 
A'. Stoica (S) b. p. D. Burlaș (I); 
N. Birsan (S) învinge prin k.o. re
priza II pe I. Gologan (I); V. 
Albu (S) b. p C. Popa (I); /. 
Zigler (S) învinge prin k.o. repri
za IlI-a pe C. Sașeanu (I); A. 
Urdea (S) face meci nul cu /. Bu- 
zac (I); Gh. Negrea (S) cîștigă 
prin abandon repriza Il-a meciul 
cu S. Catană (I).

V. ALEXANDRU 
corespondent

tre popicarii acestei forpnații s-a 
remarcat jucătorul Cornel Solomon 
care a obținut cel mai bun procen
taj (2712 popice doborîte) al com
petiției. Metalul Reșița, clasată pe 
looul trei, a reușit doar o singură 
victorie asupra echipei Voința Cra
iova, iar pe ultimul loc s-a clasat 
Voința Sibiu.

întrecerile feminine ș-au soldat cu 
victoria echipei Flamura roșie 
U.l.A. Arad fostă campioană a 
țării pe anul 1952 care s-a califi- 
ficat astfel pentru finala competi
ției.

Metalul Reșița și 'Minerul Lupeni 
s-au clasat in ordine pe cele'a’te 
locuri.

A. GROSS

Au so&t prmele înscrieri
le Campionatele Internațional e de Atletism ale R. P. R.

Pentru cea de a Vil-a ed’ție a 
Campionatelor Internaționale de 

Atletism ale R.P. Romîne, care se 
vor desfășura la sfîrșitul acestei 
luni, o serie de țări și-au anunțat 
loturile de atleți care vor concura 
la București.

• Astfel, din R. D. Germană, a 
veni-t înscrierea următorului lot: 
Schroder, Schulz, Busser, Dittner, 
Bromherger, Rolf Seliger, Schnei
der, Reinnagel, Herrmann, Botti- 
cher, Meyer, Kramer, Preussger, 
Peukert, Buchmann, Christa Seli- 
ger-Siubnik, Gisela Koller, Anne- 
marie Klaussner, Nora Ohlemann, 
Siegfriede Weber, Ursula Jurswitz- 
Donath, Gisela Zeitz, Doris llandt- 
ke, Wielfriede Tews, Ruth Uckel, 
Jngeborg Gunther, Ruth Wieder- 
hold, etc.

Dintre atleții și atletele din R.D. 
Germană fără îndoială că vă sînt 
cunoscute numele - campioanelor 
Christa Seliger-Stubnik, Ursula 
Jurewitz- Donath, Gisela Koller, 
care au mai participat și la alte 
întreceri pe stadionul Republicii.

• Federația olandeză de atletism 
a trimis înscrierile pentru următo
rul grup de atleți și atlete: van 
Hardeveld (100 și 200 m.), Rulan- 
der (100 și 200 m.), Visser (lun
gime și înălțime), Aret (100 și 
200 m.), v. d. Zande (maraton), 
II. de Kroon (400 și 800 m.), P. 
Nederhand (110 m. garduri și 
înălțime), Bertha van Duyne-Broa- 
wer (100 și 200 m.), F. E. Blan-

Finalele dinamoviadei de atletism pe anul 1954
La sfîrșitul lunii august Consi

liul Central al asociației Dinamo 
a organizat pe stadionul Progre
sul din Oradea finala dinamovia
dei de atletism pe anul 1954. In 
scopul unei cît mai bune organi
zări și a descoperirii de noi și ta
lentate elemente au fost trimiși la 
Oradea antrenorii fruntași Ale
xandru Mazilu și Dezideriu Ște
fan. Merite deosebite pentru buna 
reușită a intrecerilor revin fără 
îndoială și consiliului regional Di
namo Oradea. Iată cîteva dintre 
cele mai bune rezultate obținute 
în finala acestei competiții de 
mase.

Intensă activitate la volei
Duminică se reia

* campionatul feminin la categoria A
La o săp.ămînă după începerea 

întrecerii echipelor masculine își 
reiau activitatea și cele mai bune 
echipe feminine de volei, partici
pante la campionatul categoriei A. 
în prima etapă, care se desfășoară 
duminică, sînt programate patru 
meciuri deosebit de interesante. 
In Capitală se dispută partidele 
dintre echipele fruntașe în clasa
ment : Progresul București—Dina
mo București și Știința I.C.F. — 
Locomotiva București. Interesante 
sînt și meciurile de la Timișoara 
(Progresul Timișoara — Progresul 
Cluj), și de la Ia-și (Flamura roșie 
Iași — Flamura roșie Brăila) care 
opun echipe apropiate ca valoare.

Amintim că la încheierea turului 
pe primul loc se afla echipa Pro
gresul București, neînvinsă, urma
tă în ordine de Știința I.C.F., Lo
comotiva București, Dinamo Bucu
rești, Progresul Cluj, Progresul Ti
mișoara, Flamura roșie Iași, Fla
mura roșie Brăila.

★
In cadrul etapei a Il-a a retu

rului campionatului masculin se 
desfășoară duminică următoarele 
meciuri: Ploești: Metalul — Știin
ța Iași; Arad: Știința — Metalul 
Orașul Statin; Cluj: Știința — 
Știința Timișoara.

■ir
In întrecerile disputate în cadrul 

fazei de zonă au ieșit cîștigătoare 
următoarele echipe : Dinamo IX 
București. Flamura roșie Sibiu, 
Locomotiva Constanța, Voința Ba
cău, Progresul. Timișoara, Flamura 
roșie Tg. Mureș, Locomotiva Cra
iova. Aceste echipe se vor întrece 
între 20—26 septembrie la Bacău, 
în finala campionatului mascu
lin de calificare, urmînd ca 
primele două clasate să participe 
în anul 1955 la campionatul cate
goriei A, în locul celor- ce vor re
trograda.

★
La .sfîrșitul acestei săptăniîni 

vor avea loc la Suceava, Tîrgoviș- 
te, Tg. Mureș, Satu Mare, Rîmni- 
cu Vîlcea, Deva și Roman întrece
ri!.' feminine din cadrul fazei do 
zonă a campionatului de calificare., | 

kers-Koen (80 m. garduri).
Toți acești atleți au mat vizta. 

țara noastră cu prilejul mechtlm 
dintre echipele reprezentative ale 
Olandei și R. P. Romîne, desfășu
rat în luna iun:e la București, pe 
stadionul Republicii.

o Așa după cum am anunțat, 
la această ediție a Campionatelor 
Internaționale vor participa pentru 
prima cară și o serie de atleți din 
Danemarca. Iată înscrierile trimi
se de președintele asociației de a- 
tletism din Copenhaga: Jorgen
Fengel (100 și 200 ni.) Kjeld Ro- 
holn (400 și 800 m.), Gunar N e’- 
sen (800 și 1500 m.), Thyge llior- 
gerssen (5000 și 10.000 m.), Sven 
Risager (400 m. garduri și 890 
m ), Frederik Hange (3000 ni. ob
stacole), Paul Cederquist (disc și 
ciocan), Sven Aage Frederiksen 
(ciocan), Kirsten Roelshoy (80 m. 
garduri și 200 m.), Tove Larsen 
(100 m.), Pernille Rode (înălțime 
și lungime), Ruth Petersen (disc) 
și Agnes Ostergaard (disc și greu
tate).

Firește, deși vine prima oară 
ta București, totuși numele lui 
Gunar Nielsen este cel mai cunos
cut. El a ocupat lecui al doilea la 
Campionatele europene în proba 
de 1500 m.

100 m. plat: Gh. Florescu (Di
namo Oradea) 11,3 sec.; Gh. Bucu- 
rcnciu (Dinamo Or. Stalin), Du
mitru Ivaz (Dinamo Arad), și Du
mitru Oprescu (Dinamo Craiova) 
11,5 sec.; 400 m. plat: Mihai Mi- 
hailovici (Dinamo Timișoara) 54,3 
sec ; 800 nt,: Mihai Varga (Dinamo 
Oradea) 2:07,6; Cristea Cotrocta 
(Dinamo Bacău) 2:08,0; 1500 m. 
Ludovic Ciuraru (Dinamo Cluj) 
4:23,4; 5.000 m. Vasile Weiss
(Dinamo Oradea) 16:21,6: Dumi
tru Cîrstea (Dinamo Baia Mare) 
16:35,6; lungime: Ștefan Săvu- 
lescu (Dinamo Or. Stalin) 6,25

DUPĂ ULTIMELE CONCURSURI DE TIR
Tradil.onalul concurs de tir in- 

ter-asociații, organizat de C.C.S. 
și dotat cu „Cupa de toamnă", a 
fost cîștigat de asociația Metalul 
pentru a treia <»’ră consecutiv.

Primul și cel mai mare succes 
al concursului din acest an a fost 
mobilizarea unui număr mare de 
trăgători, realizată atît prin 
prezența unor noi asociații în ca
drul concursului (Recolta și Avîn- 
tul), cît și prin prezentarea Ia 
probe a unui număr însemnat de 
trăgători din partea fiecărei aso
ciații.

In plus, a fost caracteristică 
pentru acesi concurs, dirzenia cu 
care fiecare trăgător a tras în 
vederea realizării unui punctaj cît 
mai bun în clasamentul pe asocia
ții. Lupta pentru primul loc nu 
s-a terminat decit spre sfîrșitul 
concursului,- cînd asociația Meta
lul a ocupat primele 5 locuri în 
proba „combinată", depășind ast
fel pe Progresul care luase avan
taj în probele de pistol liber și 
pistol viteză. In întreg concursul, 
asociația Metalul a cucerit 4 locu
ri, 1, 2 locuri II, 6 locuri III, 1 lcc 
V și 1 loc VI. totalizînd cel mai 
mic număr de puncte (37), în 
timp ce asociația Progresul a rea
lizat 3 locuri I, 4 locuri II, 1 loc 
III, 2 locuri IV, 1 loc V, 1 loc VI 
și 1 loc VIII, totalizînd 48 de 
puncte cu care s-a clasat pe locul 
II.

La victoria cucerită de reprezen
tativa asociației Metalul, nu au 
contribuit numai trăgătorii frun
tași M. Juverdeanu, Și. Petrescu, 
E. Popovici, A. Tzimscher, P. Go- 
reti..sau maestrul sportului P. 
CișmigiU, ci și rezultatele reali
zate de ceilalți trăgători ai asocia
ției — A. Seceleanu, V. Calomflres- 
cu și I. Elefterescu — care au 
întrecut pe unii din reprezentanții 
asociației Progresul.

O altă caracteristică importantă 
a acestui concurs a fost aceea că 
numeroși trăgători și-au îmbuna* 
tățit recordurile personale. Dintre 
aceștia menționăm pe maestrul 
sportului Emil Popovici (Metalul) 
care a realizat la armă liberă 
combinată 592 pte., performanță 
care este la numai 3 puncte de 
recordul R.P.R. și la 4 puncte de

Atleta Christa Seliger-Stubnik, 
dublă campioană mondială univer
sitară la 100 și 200 m., corecord- 
mană a Europei la 200 m. cu 23,6 

secunde 

m.; înălțime: Dumitru Mihes (Di
namo Oradea) 1,65 m.; grenadă: 
Păun Osiac (Dinamo Oradea) 
69,96 m.; greutate: Gh. Pîrlpg 
(Dinamo Pitești) 10,99 m.; 4x100 
m.: Dinamo Oradea 47,1 sec.

In urma desiășurării întrecerilor 
locul întîi în clasamentul general 
a fost ocupat de Dinamo Oradea 
cu 54 puncte urmat de Dinamo 
Ploești 21 puncte, Dinamo Stalin 
21 puncte, Dinamo Timișoara 21 
puncte.

Ambrozie Ignișca 
corespondent

recordul mondial al probei. Un re
zultat bun a obținut C. Antonescu 
(FI. roșie) care a tras 391 pte. la 

«arma liberă poziția culcat, 371 la 
poziția genunchi și 1106 la proba 1 
3 x 40. De asemenea, A. Tzimscher ' 

(Metalul) și-a întrecut recordul . 
personal cu 22 pte., realizînd la } 
pistol precizie 520 pte. Rezulta- .. 
tul obținut de Elisabeta Mironeseu I 
la armă liberă combinată (582) i 
este numai la 1 punct de norma l 
de maestru, iar cel al trăgătoarei 1 
Ioana Postelnicu (579) reprezintă : 
un valoros record personal.

Odată cu acest concurs, tot în ; 
organizarea C.C.S., a avut loc și 
o probă de talere cîștigată de ; 
Marcel Vasiliu (Locomotiva). Re- . 
zultatele obținute de „taleriști" au E 
fost bune, deși condițiile în care f 
s-a tras nu au fost satisfăcătoare ț 
(instalațiile au funcționat defec- j 
tuos, iar unele aruncătoare nici p 
nu au funcționat). I.E.B.S. trebuie 
să ia măsuri imediate pentru a 
pregăti acest poligon, deoarece în - 
aceste condiții campionatul repu- ' 
blican de la 19 sepfembrie nu va j 
putea avea 'oc.

★
Desfășurată pentru prima dată; 

în țara noastră, Spsrlachiada sin- ! 
dicală de tir pe anul 1954 și-a ■ 
atins pe deplin scorul, aducînd în 
poligoanele de tir numeroase ele-1 
mente noi, dintre care multe au ' 
fost capabile de rezultate remar- 
cjabile.

Gctoria pe echipe a revenit a- 
^ociației Flamura roșie at:t la bă-; 
ieți (2407 pte.), cît și la fete (2338H 
pte.), ca urmare a pregătirii aten
te făcute în prealabil și a dîrze- . 
niei cu care au luptat toți repre-l 
zentanții acestei asociații. Dintre 
trăgătorii și trăgătoarele partici-1 
pante s-au remarcat R. Maziluj 
(Constructorul), Ana Moghioroșit ■ 
(FI. roșie), I. Pothi (FI. roșie),F. 
Elisabeta Popovici (FI. roșie), Ga-j 
briela Foriș (Metalul) și alții, caret' 
învingînd emoția, au realizat per-"' 
formanțe promițătoare. In special. 
Ana Moghioroși, muncitoare frun-F. 
fașă în întrecerea socialistă la fa-LJ 
kiea .„lands Herbak’’ din ClujJ 
care face tir numai de un an, 
reușit să se impună clasîndu-se 
pe locul 1 in proba feminină.



Campionatul
Categoric lucru, tinerii constituie 

o adevărată revelație a finale- 
'or campionatelor de tenis din a- 
cest an. Iată că și în cea de a 
treia zi reprezentanții tinerei ge
nerații au reușit rezultate remar
cabile, pe primul plăti situindu-se 
succesele jucătorilor I. Rakosi, C. 
Chivara și V. Serester.

Continuind meciul său întrerupt 
cu Gh. Cobzuc, Rakosi a reușit 
să-l învingă pe acesta cu scorul 
final de 3-2, realizînd astfel o vic
torie prețioasă și meritată. Este in
teresant de semnalat faptul că de 
data aceasta Rakosi și-a bazat jo
cul mai mult pe atac, reușind ast
fel să aibă inițiativa în majorita
tea acțiunilor. Victoria sa este o 
răsplată binevenită pentru seriozi
tatea cu care se pregătește 'a fie
care competiție.

Un alt jucător din prima linie 
a tenisului nostru a plecat ieri 
steagul în fața impetuozității jocu
lui lui C. Chivaru. Este vorba de 
Tudorel Bădin care a fost învins 
de un Chivaru mult schimbat în 
bine, cu un joc variat și dublat 
de o dîrzenie deosebită.

O altă surpriză plăcută a con
stituit-o comportarea juniorului V. 
Serester care a întrecut pe T. Teo- 
dorescu. Teodorescu este cunoscut 
prin jocul său bine gîndit și de 
aceea victoria tînărului clujean 
este cu atît mai valoroasă. In 
orice caz comportarea lui Serester, 
care dealtfel l-a eliminat cu ușu
rință și pe talentatul Soipa, este 
pe linia generală a progresului 
juniorilor noștri.

O comportare frumoasă a avut

Pe marginea ultimelor
Etapa de duminică a campiona

tului republican de handbal a pro
gramat una dintre partidele cele 
mai importante ale acestei compe
tiții: C.C.A. — Voiața Sibiu, joc 
de al cărui rezultat a depins în 
mare mTsură, în ultimii ani, de
semnarea ocupantului primului loc 
al clasamentului. Distanțată — la 
terminarea turului — de principa
lul său „urmărilor”, Dinamo Ora
șul Stalin, cu patru puncte, echipa 
Casei Centrale a Armatei, avea în 
față, în retur, două jocuri grele, 
care ar fi putut eventual să-i re
ducă perspectivele la locul prim 
în clasamentul final: este vorba 
de jocul cu Voința Sibiu, pe care 
l-a și susținut duminică, și de cel 
de la Orașul Stalin, cu Dinamo. 
Trecînd cu succes peste primul 
obstacol, se poate spune că C.C A. 
și-a consolidat poziția fruntașă. 
Are mai departe un avans de patru 
puncte și, dintre jocurile socotite 
drept hotărîtoare, i-a mai rămas 
doar col cu Dinamo Orașul Stalin.

Victoria obținută de C.C.A. asu
pra Voinței Sibiu (6-4), constituie 
un frumos succes. Din păcate însă, 
întîlnirea dintre aceste, două echipe 
fruntașe ale handbalului nostru 
nu s-a ridicat și din punct de ve
dere tehnic la înălțimea așteptă
rilor. Jccul a fost de nivel mo
dest și numai cîteva rare acțiuni, 
mai ales al echipei C.C.A. în re
priza a doua, ne-au amintit că a- 
sistăm la jocul a două formații 
de frunte. In general, sibien'i nu 
eu fost totuși mai slabi în acest 
meci deeft învingătorii lor. Am pu
tea chiar spune că, pe alocuri, Vo
ința și-a dominat adversarul, mai 
ales în perioada care i-a adus 
conducerea cu 4-3, în prima jumă
tate a reprizei a doua. D'n acest 
moment însă, resursele și pregă
tirea fizică a jucătorilor de la C.C.A 
s-au impus și. după egalare. învin
gătorul s-a conturat clar. Spre 
deosebire de Voința Sibiu, care a 
atacat ..grămadă”, a plimbat exce
siv mingea în jurul cercului de 17 
metri și a tras imprecis spre poar-

O fazu din meciul dintre Șumț-p l.C.F. și Șimța Timișoara, disputat 
duminică in Capitală

individual de ten’s al R. P. R.
și Năstase, care a fost mv.iis cu 
multă dificultate de maestrul spor
tului Marin Viziru. după un joc 
foarte echilibrat și disputat cu 
multă ardoare. Merituoasă este 
și evoluția tînărului Slapciu. care
i-a  învins pe rînd pe doi dintre 
cei mai buni juniori din țară. 
Georgescu și Takaci.

Jocurile din cadrul finalei cam
pionatului individual de tenis al 
R.P.R. continuă astăzi și mîine pe 
terenurile centrului de antrenament 
nr. 2 și Știința Politehnica cu în
cepere de la ora 8 și de la ora 15.

Rezultate tehnice . categoria t-a : 
dublu bărbați turul i. Gh. Viziru, 
M. Viziru — Tănăsescu, llie Ivan
6—1, 6—2, 6—4 ; Grunwald, Bene- 
dek — Bardan, Sooa 6—2, 6—4, 
3—6, 6—0 ; Anghelescu, Teodo- 
dorescu — Cristea, Năstase 6—-8, 
6—3, 6—1, 6—2; T. Bădin, Zacop- 
ceanu — Turdeanu, Baia 6—3, 
6—2, 4—6, 6—0; Cobzuc, Chiva
ru — Rakosi, Georgescu 6—3, 6—3, 
6—0; Wilier, Ghidrai — Dancea, 
Takaci 6—4, 6—2, 6—2; Caralu- 
lis, Schmidt — T. Marinescu, Tu- 
rușanco 6—2, 6—0, 6—1 ; dublu 
mixt: turul I: E. Stăncescu, Cara- 
lulis — J. Grunwald, E. Grunwald 
6—0, 6—0 ; N. Brenner, Dancea — 
L. Avram, Pusztai 2—6, 6—4,
6—2 ; M. Glatt, M. Viziru — I. Be- 
nedek, Benedek 6—4. 6—3 ; Ken- 
defi, Schmidt — M. Dinopol, Tur
deanu 6—3, 6—1 ; R. Tavitian, 
T. Bădin — Komoroczi, Ghidrai 
6—1, 6—0; Ec. Roșianu, Cobzuc 
— M. Niculescu. Bardan 6—4, 
6—1; simplu bărbați; turul II:

jocuri de handbal
tă, C.C.A. a știut în ultima parte 
a întilnirii să joace pe contra
atac, să paseze in adinclme și în 
viteză și, ca urmare a acestui fapt, 
a cîștigat pe merit. Repetăm însă- 
ca nivel general, nici C.C.A. nu 
s-a comportat satisfăcător și cre
dem că nu greșim afirmînd că, tn 
ultima analiză, pregătirea fizică 
superioară a acestei echipe i-a per
mis să cîștige.

O desfășurare interesantă a avut 
și cel de-al doilea meci al cupla
jului din București. Știința t.C.F. 
a reușit surpriza zilei, întrecînd pe 
Știința Timișoara. Timișoren i au 
jucat în primele 10 minute un hand
bal de excelentă calitate: rapid, 
sigur, original orientat tactic. Ca 
urmare, oaspeții au condus la un 
moment dat cu 3-0! Treptat însă, 
timișorenii au cedat ritmul, pentru 
ca în repriza secundă să fie de 
nerecunoscut, înscriind numai 4 go
luri față de cele 7 ale „icefiștiloi", 
Ca și V'oința în meciul anterior, 
studenții timișoreni au pierdut din 
cauza insuficientei lor pregătiri 
fizice, inferioare celei a bucurește. 
nilor. O plăcută surpriză a consti
tuit-o comportarea Științei I.C.r. 
După slaba figură pe care au fă
cut-o în primul joc al turului, 
handbaliștii de la I.C.F. au obți
nut un rezultat neașteptat. Echipa 
a jucat, totuși, inegal. Slab în 
prima repriză, bine — simplu și 
eficace — în cea de a doua. A 
arătat. încă odată, că este o echipă 
de posibilități mai mari de-.ît ar 
lăsa-o să se bănuiască locul tn 
clasament.

După două etape este de subli
niat și comportarea bună a echipe: 
Flamura-roșie Jimbolia care a obți
nut două victorii valoroase. In 
această formație, lost se dovedește 
un excelent concretizator și se 
impune crir.tre jucătorii noștri 
fruntași. Dinamo Orașul Stalin a 
obținut de asemenea două victorii 
în retur, în timp ce Dinamo Bucu
rești a realizat al doilea joc egal 
de la reluarea campionatului.

R. U.

Caraiulis — .Wrilei. 8—10, 6—4,
6 —1, 6—0; Rakosi — Cobzuc 
6—4, 6—4, 3—6, 4—6 6—4; Se
rester — Teodorescu 6—4, 2—6
4—6. 6—4, 8—6: Bardan — Ge
orgescu 4-6 4—6, 6—2, 6—2,
6—2 ; Cirimbei — Beko 6—2, 8—fi'
2—6, 7-5; categoria II-a: simplu 
bărbați: turul II: Slapciu — Șt. 
Georgescu 6-1, 6-2; Takaci — 
Rado 6—3, 2—6, 9—7; Bosch — 
Prundeanu 6—4, 4—6, 6—3; Stan 
Florea — Petrovici 1—6, 8—6,
2— 0, (aband.) ; Mita — Diacones- 
cu 6—2 6—3 ; Burcescu — Gut
man 6—I, 6—1; Naghi — Crișan 
6—2, 7—5 ; Faur — Kisselelf 6—2,
3— 6, 6—2 ; Serester — G. Siiber- 
man 6—3, 4—6, 6—3 ; Sopa — 
Martin 6—1 ,6—3, Halmagy — 
Petre Marin 3—6, 6—4, 6—4; Pou- 
lifcf—Lazăr 6—4. 6—1; Grigorcik
— C. Viziru 6—3, 6—4; Țereanu
— Gebeanu 6—2. 6—1.

Rezultate tehnice: categ. l-a: 
simplu bărbați: turul 111: Cara
tul is — Serester 6-0, 6-4, 6-1 ; 
Schmidt — Pusztai 7-5, 3-6, 6-2, 
6-3; Anghelescu — Turdeanu 6 2, 
6-3, 6-1 ; M. Viziru — Năstase
4— 6, 6-1, 3-6, 6-1, 6-2; Rakosi — 
Cirimbei 3-6, 6-4, 6-0, 6-4; Chivaru
— T. Bădin 8-6, 6-2, 6-8, 7-5; Za- 
copceanu — Bardan 6-1, 8-6, 6-0 ; 
Gh. Viziru — Cristea 6-1, 6-0, 6-3; 
categ. 11-a : simplu bărbați: turul 
lil: Slapciu — Takaci „-6, 6-0, 
6-1 ; Stan Florea — Bosch 6-2, 
6-2; Mita — Burcescu 6-3, 6-4; 
Nagy — Faur 6-1, 4-6, 8-6; Seres
ter — Sopa 6-2, 6-1; Grigorcik — 
Simniceanu 9-7, 6-3; Turușanco — 
Tereanu 8-6, 6-4.

Situația natației 
in orașul Timișoara

Natația era într-a vreme una d'n 
ramurile sportive cu care timișore
nii se mîhdreau. Cum puteau’ fi 
calificate altfel decît excepționale 
performanțele înotătorilor care' cu
ceriseră în 1947, 1948, 1949 prunul 
loc la campionatele naționale, sau 
ale jucătorilor de polo de la Fla
mura roșie Timișoara, de șase ori 
consecutiv campioni ai țării? Dar 
anul 1950 n-a mai însemnat pentru 
natația timișoreană o dezvoltare. 
Se părea totuși că e ceva trecător 
pentru că era de necrezut că aceia 
care aduseseră orașul pe culmile 
natației noastre, vor continua să 
ignoreze cauzele acestei stagnări 
fără sâ ia măsuri. Dar anii urmă
tori au adîncit și mai mult situația 
ce se contura la începutul anului 
1950. Rezultatul: astăzi Timișoaia 
are cinci înotătoare, senioare și 
nici un înotător de valoare, la polo 
a pierdut „hegemonia”, iar acțiu
nea de ridicare a tinerilor înotători 
lasă de dorit. Dacă analizăm cau
zele acestei stagnări, vedem în pri
mul rînd că lipsa unu' bazm aco
perit este ce] mai mare dezavan. 
taj. In felul acesta, sezonul de no
tație durează doar trei luni pentru 
ca în restul timpului activitatea 
să f!e foarte redusă sau inexistentă. 
Dar și colectivele sportive au con
tribuit la decăderea natației la Ti
mișoara. Astfel, colectivul Flamura 
roșie Industria Linei nu are cadre 
tinere, deși antrenorii Bohunițchi 
și Recer ar putea să se ocupe de 
ridicarea acestora. Faptul că ’n Ti
mișoara există un singur înotător 
cu perspective, loan Laszlo. reflectă 
îndeajuns munca formală, fără con
vingere, a antrenorilor.

O S'tuație și mai jalnică se pre
zintă la Știința. Un centru univer
sitar ca Timișoara putea să ofere 
acestui colectiv numeroși studenți, 
iubitori ai acestei ramuri sportive. 
Echipa de polo, care a jucat în 
campionatul de calificare, n-a de
monstrat nici pe departe că acest 
colectiv se ocupă cel puțin de polo. 
Colectivele Locomotiva. Voința și 
Progresul sînt singurele care se 
ocupă, într-o măsură nesatisfăcă
toare însă.. Locomotiva a dat na
tației noastre pe Adolf Greiner, I. 
Braun, N. Pitariu,"înotători cu fru
moase perspective. Vo'nța, deși o 
secție tînără, a apucat pe drumul 
cel bun. Antrenorul Benjamin se 
ocupă serios, avînd sprijinul con
siliului regional al asociației. Îno
tătorul Robert Botz din acest co
lectiv a avut o comportare frumoa
să în cursa Brăila-Galați, sosind 
al 5-lea. Totuși, nici aceste colec
tive nu vor avea realizări serioase, 
dacă nu-și vor crea o bază , de ma
se. Timișorenii au neglijat în mod 
condamnabil creșterea cadrelor noi 
și din această cauză au ajuns la 
acest impas.

★
★ ★

Ștefan Anghe
lescu (Progresul
l.T.B.)  este unul 
dintre tinerii jucă
tori care vor avea 
un „cuvint de spus" 
in finalele campio
natului de tenis al 
R.P.R. lată-l in
tr-unui din me: șu
rile susținute re
cent.

★ ★
★

Incompetența m arb traje la polo pe apă
Intr-un articol arneridi, mai 

precis, după prima etapa ' a retu
rului, a fost ridicată o problemă 
destul de serioasă privind buna 
desfășurare a campionatului repu
blican: problema arbitrajelor.

Abundînd în decizii eronate, ar
bitrajele n-au servit U'ct pe depar
te adevăratului scop, acela de a 
contribui la progresul jocului de 
polo. Situația se prezenta cu atît 
mai grav, cu cît avea un caracter 
general; corespondenții noștri ne 
semnalau dese ori slabele arbitra
je din întreaga țară. Colegiul de 
arbitri de pe lîngă comisia cen
trală n-a analizat însă această si
tuație și ceea ce a urmat a fost 
inevitabil. Meciurile etapei a V-a 
a returului campionatului republi
can au avut o desfășurare cu totul 
anormală, rezultatul final a două 
jocuri fiind influiențat direct de 
slaba calitate a arbitrajelor. La 
jocul Tinărul dinamovist — Pro
gresul Tg. Mureș a fost delegat să 
conducă jocul (trebuie să spunem 
că această primă acțiune a cole
giului a fost cea mai mare gre
șeală) arbitrul T. Balint. De ce 
spunem că a greșit colegiul cînd 
a hotărît acest lucru? Pentru că 
Balint, deși este unul dintre, arbi
trii noștri buni, după un an de 
inactivitate nu era cel mai indicat 
să conducă un joc ce se anunța 
atît de disputat. Intr-adevăr, jocul 
celor două echipe de forțe foarte 
apropiate, a fost extrem de. nervos 
și numai o deciz'e bine gîndită 
putea indica just pe cîștigător. 
Or, fără „antrenamentul” nece
sar Balint a greșit elimfnînd din 
joc, de pildă, pe Vereș (Progresul 
Tg. Mureș) pentru aceeași gre
șeală pe care la echipa adversă

Cupa Regiunii Autonome Maghiare la baschet
Prima ediție a cupei Regiunii 

Autonome Maghiare, desfășurată 
timp de patru zile în orașul Tg. 
Mureș, s-a bucurat de un deosebit 
succes.

La competiție au participat 6 
echipe masculine și 3 echipe 
feminine, care au efectuat cu 
acest prilej și o bună verif; re 
în vederea campionatului de califi, 
care. Clasamentul final a indicat 
următoarea ordine a echipelor: 
masculin : Dinamo Tg. Mureș, Con
structorul Sibiu, Voința Oradea, 
Voința Satu Mare, Locomotiva Tg, 
Mureș, Știința Universitatea Bolyay 
Cluj; feminin: Flamura roșie Tg. 
Mureș, Progresul Satu Mare, 
Voința Tg. Mureș.

Dinamoviștii din Tg. Mureș au 
avut o bună pregătire tehnică și 
fizică, ceea ce le-a permis să des. 
fășoare un joc rapid, cu multă miș
care, spectaculos și ericace. Faptul 
că echipa a fost inconstantă . se 
datoreșfe nervozității jucătorilor 
care, în deosebi în momentele deci
sive, au comis din această cauză 
greșeli grave. Cei mai buni jucă
tori au fost Koos, Berekmeri și Nagy.

Principalul merit în buna com
portare a echipei Constructorul Sibiu 
îl au jucătorii Gușan, Davidescu și 
Albu și in mod special antrenorul 
Szigiszmund Ferencz care a dat o 
adevărată lecție de modul în care 
se conduce o echipă la taim-auturi.

Voința Oradea a avut echipieri 
destul de bine pregătiți, care au 
greșit însă, jucînd mult lateral și 
folosind în mică măsură jocul în 
adîncime sau pătrunderile.

Jucătorii echipei Voința Satu Mare

X

n-a mai sancționat-o. Este vorba 
de aprecierea faulturilor care duc 
la eliminarea jucătorilor în jocul 
de „cîmp” și în jocul din fața por
ții, unde de obicei în lupta pentru 
balon e angajat centrul fix ți un 
apărător advers. Iar A. Kelemen, 
care a jucat mai mult centru lix. 
a fost reținut din acțiuni prin 
mijloace nepermise, care reclama» 
de asemenea eliminarea adversa, 
rului. La cel de al doilea joc din 
București, Progresul — Construc
torul Oradea, arbitrajul lui Paul 
Stroescu a fost cu totul ncinspi- 
rat. Orădenii au plecat „acasă” 
complet dezamăgiți, mai ales c.â 
tnfrîngerea aceasta pune mai acut 
problema retrogradării lor. La fel, 
arbitrul Fr. Leitersdorfer, conduce 
jocul sub influența publicului...

Exemplele date mai sus nu Unt 
izolate. Le-am discutat mai pc 
larg deoarece sînt de dată mai re
centă. Față de această stare de lu
cruri se impun măsuri radicale. 
Prima măsură ar fi delegarea unui 
observator al comisiei centrale la 
fiecare meci. El trebuie să întoc
mească pe marginea arbitrajului, 
un raport ce va fi discutat imediat 
după joc, într-un colocviu la care 
să .participe și ceilalți arbitri aflați 
în orașul unde are loc întîlnirea. 
Apoi, ședințele arbitrilor trebuie 
să capete o sferă mai largă. Pe 
măsura posibilităților, în pauza 
dintre sfîrșitui turului și începutul 
returului sau după sfîrșitui unui 
campionat, arbitrii trebuie să fie 
convocați de comisia centrală de 
natație pentru a ține o serie de șe
dințe în care să analizeze puncteie 
dm regulament asupra cărora exis
tă încă nelămuriri.

G. NICOLAESCU

-c-s

au reușit performanța de a învinge 
echipa Dinamo Tg. Mureș, clasată 
pe primul loc. Această victorie s-a 
datorat în primul rînd colaborării 
dintre jucătorii Szereday și Panta. 
Echipa din Satu Mare a dovedit 
însă insuficientă pregătire fizică 
^rezistență) și un slab procentaj al 
aruncărilor la coș.

Ultimele două clasate, Locomo
tiva Tg. Mureș și Știința Universi
tatea Bolyay Cluj s-au bazat pe cîte 
un jucător (Toth și respectiv-MoI- 
nar), neputînd numai prin acești;/ 
să facă față onorabilă.

întrecerile feminine au fost dina
mice, dar de un scăzut nivel tehnic. 
Din loturile celor trei echipe s-au 
evidențiat Ha(aszy, Zoltan (Fla
mura roșie Tg. Mureș), Kovacs 
(Progresul Satu Mare) și Nagy 
(Voința Tg. Mureș).

Arbitrajele au corespuns, în gene
ral, cele mai bune cupluri fiind A. 
Iohescu (București) — Em. Zol'.an 
(Tg. Mureș) la întrecerile echipe
lor masculine și S. Ferencz (Bucu
rești) — L. Voisa (Tg. Mureș) la 
jocurile echipelor feminine.

Unii arbitri au făcut însă greșeli 
de interpretare. Astfel, M. Elek 
(Tg. Mureș) a apreciat greșit gra
vitatea greșelilor personale, sanc- 
ționînd totdeauna cu două aruncări 
Ia coș (în special în meciul Dinamo 
Tg. Mureș — Voința Satu Mare). 
Ștefan Zoldi (Tg. Mureș) nu a 
permis „ținerea" mingii (exemplu 
meciul Constructorul Sibiu — S*'in- 
ța Cluj).

NERVA POPA 
EMIL BLZAN
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Un antrenament la centrul din Brăila. Se poate vedea cum, folosind 
bora care înconjoară barca, înotătorii își perfecționează bătaia 

picioarelor

Circuitul ciclist al R. P. R
Amănunte tehnice in legătură cu desfășurarea alergării
Ciclismul nostru va cunoaște în 

curînd un eveniment de mari 
proporții : campionatul de mare 
fond pe 1954 (circuitul R.P.R.), 
care se va desfășura în zilele de
3—17 octombrie.

Spre buna știință a celor inte
resați, cicliști, antrenori și aso
ciații sportive, spicuim cîteva pa
ragrafe din regulamentul circui
tului :

La circuit vor participa cicliști, 
membri ai asociațiilor sportive)» 
posesori ai brevetului G.M.A., a- 
vtnd carnetele de legitimare cu 
viza pe 1954. Comisia centrală de 
ciclism are latitudinea să selec
ționeze alergătorii înscriși pentru 
această - competiție.

Pe toată durata cursei cicliștii 
sînt obligafi să poarte pe brațul 
sting și pe spate, deasupra centu- 
rei, în partea stîngă, numărul de 
concurs.

Alergătorul care conduce în 
clasamentul general va purta un 
tricou galben.

In semi etapa cu plecări sepa
rate, concurentul care a ajuns din 
urmă un alt concurent este obli
gat să meargă în urma acestuia 
la o distantă de cel puțin 25 ni., 
sau să-l depășească pe partea 
stingă a șoselei, trecînd lateral la 
o distanță de cel puțin 2 m. El 
va reveni apoi pe partea dreaptă 
• șoselei numai după ce și-a asi
gurat un avans de cel puțin 25
m. Această regulă este valabilă 
și pentru concurentul care a fost 
depășit și vrea apoi să treacă din 
nou înainte.

SPORT LA ZI
• CICLISM. ■— Comisia orășe

nească de ciclism organizează du
minică alergări de fond pe șoseaua 
Urzicen-i pentru următoarele cate
gorii : avansați 150 km., categoria 
IlI-a și neclasificați 80 km., semi, 
curse 50 km., fete 30 km., biciclete 
de' oraș 30 km., cum și o întrecere 
pe 10 km., pentru toți posesorii de 
■biciclete care nu au mai concurat 
pînă acum. Adunarea participan- 
ților la ora 7, pe velodromul Di
namo.

INFORMAȚII
In urma trierii și omologării re

zultatelor concursului Nr. 22 (eta
pa din 5 septembrie) au fost sta
bilite următoarele premii:

Buletine depuse: 140.360.
Premiul I: 5 buletine cu cite II 

pronosticuri exacte a cîte 11.228,80 
lei fiecare.

Premiul II: 101 buletine cu cite 
10 pronosticuri exacte a cîte 416,91 
lei fiecare.

Premiul III: 1504 buletine cu cîte 
9 pronosticuri exacte a cîte 27,99 
lei fiecare.

Premiul I a fost obținut de ur
mătorii:

Toma Aurel — Splaiul Unirii 221 
București.

Pera Sever — str. Bolyai 1 A 
Cluj.

Ign.itovici Gh. — str. Anul 1848 
■— Cluj.

Fâgarjiși Andrei — str. Axente- 
lescu 9 — Reghin.

Suciu ion — str Dr. Alexan- 
dres.-u Bogdan 71 — Orașul Sta
ția

i iști oficială a premiilor apare 
duminică in „Programul PRO
NOSPORT” Nr 22.

*

Ajutorul mecanic este permis, 
atît între concurenți cît și de la 
persoanele însoțitoare, cu excep
ția panei de cauciuc pe care fie
care ciclist este obligat să o înlă
ture singur. Alimentarea este per
misă între concurenți în tot tim
pul desfășurării concursului. Ali
mentarea' concurent ilor de la ma
șinile care urmăresc întrecerea 
este permisă numai în etapa a 
IlI-a la ieșirea din orașul Buzău, 
pe o porțiune de 10 km., în etapa 
a V-a, la ieșirea din Toplița pe o 
porțiune de 10 ’km. și în etapa 
Xll-a, la ieșirea din Bănești, tot pe 
o distanță de 10 km.

Circuitul R.P.R. se dispută in
dividual și pe echipe de asociații, 
alcătuite din cite 5 alergători. 
Clasamentul pe echipe se face 
prin . totalizarea în fiecare zi a 
timpurilor primilor 3 sosiți din 
fiecare echipă. Cîștigătorul de eta
pă va primi o bonificație de 30 
sec., iar cel de al doilea clasat 15 
secunde. Alergătorul care va ter
mina o etapă cu un avans de cel 
puțin 60 sec., față de al doilea 
clasat, va primi o bonificație de 
1 min. In etapele cu porniri sepa
rate (individuale sau pe echipe) 
nu se acordă bonificații.

Se instituie și un punctaj pen
tru desemnarea celui mai bun „că
țărător". Punctele de creastă sînt 
următoarele: etapa a V-a Borsec, 
etapa a Vl-a Feleac, etapa VII-a 
Piatra Craiului și etapa Xll-a 
Predeal. Punctajul pentru cele pa
tru creste este următorul: locul I 
3 puncte, locul II 2 puncte și lo
cul III un punct.

înscrierile se priifîesc pină vineri 
la ora 14, la sediul comisiei, în str 
V. Alexandri nr. 6

• FOTBAL. — Mărfi pe stadio
nul Ciulești Metalul Steagul roșu 
Orașul Stalin a învins pe Locomo
tiva Grivița Roșie cu 2-1 (2-0).

Au marcat: Dumitriu în minutul 
30 printr-un șut puternic de la 
20 m. și Bardatz în minutul 40, 
de la învingători și Andrei Radu
lescu în minutul 53 de la învinși.

Ofonosport
LA 2(1 SEPTEMBRIE SE ÎNCHI
DE CONCURSUL DE VARA AL 
PROGRAMULUI PRONOSPORT

La 4 iulie redacția Programului 
PRONOSPORT a deschis un con
curs de vară alcătuit din cuvinte 
încrucișate și alte jocuri: mono- 
verbe, criptografii, triverbe, pro
bleme de șah etc.

Ținînd seama de necesitatea aju
torului ce trebuie dat participan- 
ților la concurs, redacția Progra
mului PRONOSPORT a organizat 
consultații în fiecare vineri după 
amiază care continuă pină la 20 
septembrie 1954 cînd se închide 
concursul.

Comisia care lucrează la înre
gistrarea plicurilor sosite ca și a 
fiecărei probleme, pregătește lucră
rile pentru grupul de triori care 
la 21 septembrie își va începe ac
tivitatea.

La numeroasele cereri ale parti
cipant lor Ia acest concurs, redac
ția pregătește începerea celui de 
al doilea concurs d-e cuvinte încru
cișate și va ține cont de toate su
gestiile, propunerile și de lipsurile 
ce ie-a avut cu prilejul acestui 
concurs.

Un C€tntru
Curioasă ambarcațiune! O „uni

versală” mai mare ca cele obiș
nuite, cu două rînduri de vîsle și 
cu loc de catarg, pentru prnză. 
Pină aici, nimic deosebit. In 
schimb, barca are de jur împrejur 
o bară de fier, cam la 15 cm. de 
nivelul apei, care o înconjoară ca 
și cînd ar vrea să ofere un sprijin 
cuiva din apă. „O fi vreo barcă 
de salvare" m-am gîndit și am dat 
să plec, cînd m-am întilnit cu tov. 
Mihai Georgescu, antrenor de na- 
tație în Brăila, care mi-a destăi
nuit tîlcul curiozității pe care o 
prezenta ambarcațiunea.

Dar mai întîi trebuie să arăt cine 
este Mihai Georgescu. Ați cunos
cut desigur mulți pasionați ai unui 
sport. Pe cei pasionați de fotbal 
îi întîlnești la tot pasul. Antreno
rul Mihai Georgescu este pasionat 
însă pentru natație. Și pasiunea 
sa îl face și azi să dețină locul 
de „cel mai vîrstnic concurent” în 
multe întreceri sportive. Chiar în 
ziua următoare cunoștinței noastre 
l-am urmărit inotind voinicește în 
cursa de mare fond pe Dunăre, în 
care s-a și clasat pe locul 16 din 
56 concurenți. cu toții mult mai 
tineri ca el.

Or. pasiunea e pasiune! Ea 
nu-ți permite să vezi că într-un 
oraș ca Brăila, situat pe malurile 
unui măre fluviu, natația lîncezește 
pentru că nu s-au creat condițiile 
necesare practicării ei: un bazin, 
fie el chiar și improvizat, pe Du
năre. Pe de altă parte, a încerca 
să înveți pe cineva să înoate sau 
mai ales, a încerca să perfecționezi

CEA DE A VII-a EDIȚIE A CONCURSULUI REPUBLICAN DE AEROMODELE
Astăzi încep la Orașul Stalin în

trecerile celei de a VII-a ediții a 
concursului republican de aeromo
dele. La startul acestei importante 
competiții sportive vor fi prezenți 
aproape 100 de concurenți, dintre 
ce' mai buni constructori de aero- 
modele din țară.

întrecerile concursului republi
can de aeroniodele pe anul 1954 
sînt programate pe o perioadă de 
zece zile, lucru ne mai întî'nît în 
țara noastră la o competiție de 
aeromodele. Aceasta pentru că 
spre deosebire de anii trecuți cind 
concursurile republicane se desfă
șurau pe categorii și la date di

„Cupa Dinamo" la călărie
l ltiinul concurs republican de 

călărie din anul acesta, concursul 
dotat cu „Cupa Dinamo”, va avea 
loc în zilele de vineri 10, sîmbătă 
11 și duminică 12 septembrie a. c. 
pa hipodromul complet renovat din 
orașul Ploești, hipodrom care re
prezintă cea mai bună bază hipi
că din țara noastră.

Ținînd cont de pregătirea călă
reților noștri, de faptul că ei au 
avut pînă în prezent o perioadă 
îndelungată de antrenament, con
cursul republican de la Ploești pro
mite a se ridica la un înalt nivel 
tehnic. Participarea celor mai buni 
călăreți, cum a.r fi de pildă maes
trul sportului Mihai Ținui, Nicolae 
Mihalcea, F. Țopescu, V. Bărbucea- 
nu, 1. Budisan, N. Marcoci, precum 
și a echipelor hipice C.C.A., Dina
mo București, Dinamo Oradea, Di
namo Orașul Stalin, Recolta Plo
ești, Metalul Sibiu și București, va 
contribui la buna reușită a între
cerilor.

Amatorii probelor de dresaj vor 
avea ocazia ca în dimineața celei 
de a treia zi a concursului 
să asiste la desfășurarea probei 
de dresaj categorie „G”, olim
pică; trecerea la organizarea a- 
cestei categorii de dresaj marchea
ză ocreștere a sportului călare din 
patria noastră

Iată programul de desfășurare al 
concursului:

VINERI: dimineață: proba com
binată, dresajul începători, proba 
pentru începători Asoc. Recolta, 
Metalul, Dinamo; după amiază: 
proba dresaj categorie „B”, proba 
pe doi cai (precizie cu obstacole 
de înălțime maximă de 1,30 m,).

SIMBĂTA: dimineață: probă dre
saj categoria „A”, proba de obsta
cole vinătoare nenunrerotată; după 
amiază: proba de ștafetă cu par
cursuri de obstacole, cros, plat.

DUMINICA: dimineață: proba de 
obstacole vinătoare mijlocie, proba 
de dresaj categorie. „G” „Olimpi
că”, proba de vinătoare ușoară; 
după amiază: proba rezervată ju
niorilor și fetelor proba de vînă- 
toare grea cu obstacole de înălți
me maximă de 1,40 m. cu baraj 
la precizie. In nocturnă va avea 
loc o probă de durată (obstacole 
de 1,20 tn.) și program cultural 
sportiv.

de antrenament puțin obișnuit
un înotător fără a avea un bazin, 
este foarte greu. E foarte greu 
mai ales pentru antrenor, care în 
astfel de condiții trebuie să stea 
tn permanență in apă, fapt care 
nu numai că-i dăunează dar nici 
nu-i permite să observe și să cori
jeze pe înotători.

Și din ăceastă preocupare s-a 
născut ideea adaptării unei bărci 
pentru nevoile antrenorului de no
tație. Punerea în practică a ideii 
a fost simplă: materialul l-au con
stituit deșeurile fabricilor din oraș, 
cițiva muncitori inimoși au înțeles 
să sprijine această inițiativă lu- 
r.rînd Voluntar, iar cheltuielile au 
fost minime. In prezent, barca are 

-multiple întrebuințări. Ea trans
portă pe tineri peste Dunăre, la 
plajă. Aci, tinerii intră în apă și 
Jintn'du-se de "Bara înconjurătoare, 
pot să-și facă antrenamentul pen
tru mîini sau picioare. Panourile 
care Căptușesc barca, joacă în aceste 
împrejurări, rolul plutelor, cu aju
torul Cărora începătorii își perfec
ționează bătaia picioarelor, iar din 
barcă, antrenorul îi observă, îi co
rijează și le dă indicații...

In fond, chestiunea e simplă, ca 
„oul lui Columb”. Dar iată că ea 
a contribuit mult la dezvoltarea 
natației în Brăila. In fiecare an, 
trec prin mîna antrenorului cca. 
150 de tineri și tinere care învață 
înotul. Unii dintre ei, ca Gh. Pițu, 
frații Toțnescu, E. Soroceanu, suro
rile Ghemenis, etc. au obținut bune 
rezultate în anii trecuți, în cursa 
de mare fond pe Dunăre, colecti
vul Progresul din care fac parte.

ferite, în acest an întîlnirea aero- 
modeliștilor noștri fruntași cuprin
de probele tuturor celor cinci cate
gorii clasice. De altfel, inițiativa 
Aeroclubului Central, de a concen
tra toate categoriile înir-un singur 
concurs, a fost primită cu satisfac
ție de către masele ’argi de aero- 
modeliști întrucît procedeul folosit 
în anii precedenți a influențat în 
mod negativ asupra performanțelor 
realizate.

La întrecerile care încep azi la 
Orașul Sta’in lipsesc o serie de 
aeromodeliști cunoscuți și apreciați 
de iubitorii acestui sport, cum ar 
fi: Anania Moldoveanu, Ștefan Be-

O întrecere ciclistă de 6 zile: 
„CURSA PRIETENIEI”

TIMIȘOARA (De la subrtdacția 
noastră). Comitetele regionale 
C.F.S. Timișoara, Arad și Hune
doara' organizează o competiție 
ciclistă de lung kilometraj, denu
mită „Cursa Prieteniei“. Competi
ția se desfășoară intre 27 septem
brie și 3 octombrie și are drept 
scop popularizarea ciclismului în 
rîndurile oamenilor muncii din cele 
trei regiuni.

Traseul alergării măsoară 653 
km. și este împărțită în următoa
rele etape.

Etapa 1, 27 septembrie. Alba Iu- 
lia-Brad, 128 km.

Etapa 11, 28 septembrie, Brad- 
Ineu 108 km.

Etapa IU, 29 septembrie, Ineu- 
Arad, 82 km.

ACTIVITATEA LA FOTBAL
Sosirea echipei cehoslovace Ruda Hvezda
Mîîne urmează să sosească in 

Capitală echipa de fotbal ceho
slovacă Ruda Hvezda, din Bratis
lava. Cum se știe, oaspeții vor 
susține duminică pe Stadionul Re
publicii o întîlnire cu Selecționata 
tineretului din R.P.R.

Biletele pentru acest meci se 
pun în vînzare începînd de az' 9

Jocul Progresul 
disputa

O interesantă întîlnire în ca
drul campionatului categoriei B 
la fotbal se dispută sîmbătă în 
Capitală: Progresul F.B.-Metalul 
București în seria l-a. Intre aceste 
două echipe bucureștene există o 
veche rivalitate sportivă. Meciul 

ORA DE ÎNCEPERI' A JOCURILOR DE DUMINICA

Toate jocurile din campionatul I programate duminică, vor începe 
de fotbal al categoriei B, oare sînt ' la ora 16.30,

ciasîndu-se anul trecut pe locul UI 
în clasamentul general. Și în acest 
an, frații Ghinescu, Stere Gheor
ghiu, Ștefan Constantin și antreno
rul M. Gheorghiu și-au reprezentat 
asociația și, deși n-u s-<au clasat pe 
primele locuri, au avut pregătirea 
necesară pentru a termina cu toții 
cursa, lucru pe care nu l-au reușit 
alți concurenți, pregătiți în con- 
drțiuni mult mai puțin... improvi
zate.

Cu mai mult sprijin din. parlea 
comitetului orășenesc C.F.S. și 
mai ales din partea colectivelor 
sportive (în afară de Metalul U.M. 
Progresul, colectivele din Brăila 
manifestă un total dezinteres față 
de natație) se pot realiza lucruri 
și mai frumoase. Desigur că, ini
țiativa antrenorului M. Georgescu 
n«u poate rezolva problema natației 
în Brăila și nu este admisibil ca 
într-un oraș de importanța Brăilei, 
acesta să fie unicul mijloc de pre
gătire a înotătorilor. Dar această 
inițiativă este prețioasă pentru că 
ea a deșteptat un larg interes al 
tineretului pentru natație și pentru 
că, urmată și în alte regiuni unde 
momentan nu există decît condiții 
naturale pentru practicarea înotu
lui, ea poate da roade la fel de 
frumoase. Și, în primul rînd ea 
dovedește că chiar atunci cînd con
dițiile sînt vitrege nu ai dreptul 
să stai cu mîinile încrucișate, ci, 
vorba dunărenilor, „trebiue să dai 
din mîini dacă vrei să nu te îneci".

V. ARNÂUTU

nedek, Ștefan Purice și alții, care 
se află la concursul internațional 
de aeromode'e de la Moscova. Cu 
toate acestea întîlnirea de 'a Ora
șul StaFn se anunță foarte intere
santă, întrucît în aeromodelism exis
tă un numeros și valoros lot de 
tineri constructori de aeromodele. 
Amintim de inginerul Mihail Lă- 
zărescu (Orașul Stalin), Andrei 
Georgescu și Tamara Georgescu 
(Bacău) ș.a.

Programul aciuatului concurs re
publican prevede întreceri la cate
goriile : planoare, propulsoare, mo- 
foniodele (sbor liber) și U-conlrol 
și de viteză (sbor captiv).

30 septembrie, zi de repaos la 
Arad.

Etapa IV, 1 octombrie, Arad- 
Timișoara-Caranșebeș, 152 km.

Etapa V, 2 octombrie, Caranșe- 
beș-Reșița, 64 km.

Etapa VI, 3 octombrie, Reșița- 
Lugoj-Buziaș-Timișoara, 119 km.

In afară de cicliștii din regiunile 
Arad, Timișoara și Hunedoara, care 
vor lua parte la această întrecere, 
organizatorii vor invita șt alergă
tori din orașele : Cluj, Oradea, Tur- 
nu-Severin, Orașul Stalin, Tg. Mu
reș și Craiova.

înscrierile se primesc pînă la 20 
septembrie, pe adresa comitetului 
C.F.S. Deva. str. 23 August nr. 10.

septembrie, ora 9 dim. ia: ca
sele de bilete ale Stadionului Re
publicii, în bd. Hajdeu; Agenția
Dinamo în șos. Ștefan cel Mare;
agenția C.C.A. în bd. 6 Martie; la 
agenția Pronosport din str. Ac-
Briand nr. 6 și la casa de vis-a- 
vis de panoul Pronosport, în bd. 
N. Bălcescu.

F. B. — Metalul București 
sîmbătă in Ciulești

se va disputa pe Stadionul din 
Giulești, cu theepere de la ora 
16.30. In deschidere la ora 14.45 
va avea loc întîlnirea de fotbal din
tre echipele Teatrul C.F.R. Giu- 
lești-Teatrul de Estradă al Arma
tei.



Noutăți tehnice și observații asupra probei ț 
de săritură in înălțime la campionatele europene 

de la Berna
Proba masculină de săritură in 

înălțime se anunțase pentru Ber
na să fie la un nivel tehnic foarte 
ridicat. Era presupus acest fapt 
ținindu-se seama de performanțele 
remarcabile cu care cei mai mulți 
dintre participant se prezentau la 
campionatele europene de la Ber
na. In afara recordmanului euro
pean al probei, suedezul Bengt 
Nilsson (2,10 m.), alți opt săritori 
se prezentau cu performanțe care 
oscilau ca valoare între 1,98 m. 
și 2,00 metri.

Cu toate acestea se poate afir. 
ir>a că săritura în înălțime nu a 
fost nici de data aceasta, ca de 
altfel și la trecuta ediție a cam
pionatelor europene din 1950, la 
nivelul celorlalte probe ale între
cerilor. Timpul excelent din ziua 
concursului, locul de sărit bine 
pregătit și mai ales diferența de 
două zile care a existat între ca
lificări și finală, au fost factori 
favorabili pentru înregistrarea 
unor rezultate bune. Nu trebuie 
să uităm că la Jocurile Olimpice 
din 1952 de la Helsinki, califică
rile și finala probei de săritură în 
înălțime s-au desfășurat în aceeași 
zi, ceea ee evident a dus la o di
minuare a performanțelor sporti
ve. Dacă acum la Berna n-au fost 
înregistrate totuși performanțe de
primă mărime, faptul acesta nu 
trebuie să apară ca o curiozitate, 
deoarece acest fenomen nu este o 
noutate pentru istoria marilor 
competiții atletice internaționale. 
El are o dublă explicație :

— a). Numărul mare de concu- 
renți de valoare determină în con
curs pauze mari între încercările 
fiecărui săritor în parte și sărito
rii nu au ajuns încă să se obiș
nuiască cu aceste pauze. Tot din 
acest motiv durata concursului 
propriu zis a ajuns să fie neobiș
nuit de mare, consumînd pe con- 
cureniți atît din punct de vedere 
fizic, cît mai ales din punct de 
vedere nervos.

—■ b). In scopul obținerii unui 
loc cît mai bun în clasamentul fi
nal, săritorii caută să aibă cît mai 
puține încercări. Din acest motiv 

' ei intră în concurs la înălțimi in
termediare mai mari. Dacă Bengt 
Nilsson și-a făcut prima încerca, 
re Ia 1,90 m. (deci cu 20 cm. sub 
recordul său personal) aceasta 
este un lucru normal, dar Fa- 
brikowski (R. P. Pot), Lewan- 
dovski (R.P.Po!.), Băhr (Germa
nia Occ.), Stepanov (U.R.S.S.), 
Marjanovici (Jugoslavia) și Wahli 
(Elveția), care au performanțe 
obișnuite cuprinse intre 1,94—1,98 
m., nu este normal să-și în
ceapă concursul la 1,85—1,90 m. 
In acest caz înălțimea mini
mă inițială este destul de mare 
pentru cei mai sus amintiți și 
ei trebuie să o sară neapărat din 
prima încercare pentru a putea ob
ține un loc în clasament. Acest 
fapt provoacă în general o cris
pare accentuată și mișcări lipsite 
de coordonare, iar randamentul 
este în orice caz- mult -mai scăzut. 
Așa se explică că Lewandovski 
(1,90 m.), Stepanov (1,93 m.),
Băhr (1,90 metri), Fabrikowski 
(1,85 m.) n-au mai putut obține 
performanțele lor obișnuite spre

Sportivii sovietici participanți la campionatele europene,
s-au reîntors in patrie

Moscova (Agerpres). — Pass 
transmite :

La 6 septembrie s-a reîntors în 
patrie venind din Elveția, echipa 
de atletism a Uniunii Sovietice, 
care a participat la campionatele 
europene de la Berna. La acea
stă competiție, sportivii sovietici 
au cucerit primul loc pe echipe, 
precum și 20 de medalii de aur, 
11 de argint și 10 de bronz.

Bogata activitate 
a atleților maghiari

Budapesta (Agerpres). — M.T.l. 
transmite:

După campionatele europene de 
atletism, care au luat sfîrșit la 
Berna, atleții maghiari vor sus
ține in continuare o bogată acti
vitate competițională. Intre 17 și 
19 septembrie, la Budapesta, se 
vor desfășura campionatele de at
letism ale R. P. Ungare pe anul 
1954. In zilele de 2 și 3 octom
brie, tot la Budapesta, vor avea 
loc întîlnirile internaționale dintre 
echipele R. P. Ungare și Finlan
dei (băieți) și R. P. Ungare și 
Angliei (fete). 

deosebire de atletul bulgar Beleev 
care a început ca și în alte con
cursuri la 1,80 m. In felul acesta 
el și-a găsit ritmul cel mai bun și 
a sărit toate înălțimile inclusiv 
1,93 m. din prima încercare, asi- 
gurindu-și astfel un ioc printre pri
mii șase, concurent i în finala pro
bei, cu toate că această cifră nu-i 
poate asigura un loc în clasamen
tul primelor 30 de performante 
europene din acest an.

Privind în ansamblu, din punct 
de vedere tehnic, desfășurarea pro
bei, pot afirma categoric că stilul 
care a dominat la Berna a fost 
rostogolirea laterală și numai doi 
participanți (Nilsson și Wahli) au 
aplicat rostogolirea ventrală, iar 
alți doi (Lewandovski și Marjano. 
viei) au sărit cu foarfecă dublă. 
Cel mai tehnic, și nu întâmplător, 
a fost Bengt Nilsson care chiar 
dacă nu și-a confirmat acum 
performanța recordului european 
sărind aci doar 2,02 m., cu care a 
și cîștigat titlul de campion, el 
a arătat însă înalta sa valoare 
prin perfecta execuție tehnică a 
rostogolirii ventrale. Bengt Nils
son folor-ște un stil puțin obiș
nuit printr-un plonjon exagerat, 
care pare mai degrabă de dome
niul acrobației decit de acela pro- 
priu-zis al săriturii în înălțime. 
Procedînd în acest fel, Nilsson spe
culează Ia maximum eficacitatea 
stilului său, însă cu riscul de a 
doborî ștacheta cu picioarele. Ela
nul de opt pași, foarte aritmie cu 
două sărituri mai mici intercala
ta dintr-un unghi de aproape 
35—40 gr., este urmat de o des
prindere foarte originală : piciorul 
de atac (dreptul) nu ajunge la 
nivelul și deasupra ștachetei, așa 
cum se procedează în mod obiș
nuit, ci capul și brațul drept sînt 
primele părți ale corpului care 
trec dincolo de ștachetă. In acest 
moment ele coboară în mod verti
ginos, ridicînd deasupra ștachetei 
bazinul și picioarele. Aterizarea se 
face în braț, umăr și spate. Ea 
este însă foarte primejdioasă, în 
cazul cînd terenul de aterizare nu 
este mai ridicat decit nivelul so
lului și nu este alcătuit dintr-o 
compoziție foarte moale. După pă
rerea mea, cu acest stil Bengt 
Nilsson este capabil ca într-o bu
nă zi să stabilească un nou re
cord mondial al probei, dar iot 
cu acest stil el ar putea obține 
uneori și rezultate mult sub va
loarea obișnuită fiindcă acesta 
este mai degrabă stilul perfor
manțelor senzaționale, decît al re
zultatelor constante.

Dintre ceilalți participanți am 
putut remarca simplitatea stilului 
de rostogolire al lui Lanski (R. 
Cehoslovacă), ca și forța în pi
cioare a 'ui Beleev.

La întrecerile din cadrul cam
pionatelor europene de la Berna, 
eu nu am putut participa deoare
ce mă resimt încă de pe urma 
unui accident suferit în luna iulie, 
chiar la piciorul de bătaie, și de 
pe urma căruia nu m-am restabi
lit pe deplin.

ION SOTER 
maestru al sportului

Aproape toți particiipanții la cam
pionatele din Eiveția, vor lua parte 
la campionatele unionale de atle
tism care încep la 11 septembrie ș 
la Kiev. Amatorii de sport din j 
Uniunea Sovietică așteaptă cu un ; 
mare interes, evoluția noilor cam- 
pioni europeni Vladimir Kuț, Mi
hail Krivonosov, Leonid Scerba- 
kov și a celorlalți atleți frun
tași.

A luat sfîrșit 
concursul international 

de aeromodelism de la Moscova
Moscova (Agerpres). — Tass 

transmite :
La Moscova, a luat sfîrșit con

cursul internațional de aeromo
delism, care s-a desfășurat timp de 
mai multe zile pe aeroportul Tu- 
șino. In urma înregistrării rezu'ta- 
ielor obținute la cele cinci probe, 
a fost întocmit următorul clasa
ment pe echipe :

1. R. Cehoslovacă, 2. U.R.S S., 3. 
R. P. Ungară, 4. R.S.S. Ucrai
neană, 5. R. P. Polonă, 6. R.P.R., 
7 R. D. Germană, 8. R. P. Bul
garia.

Demonstrație sportivă de mase pe stadionul Vasil Levski din Sofia cu prilejul sărbătorim 
zilei culturii fizice

——------------------- —----- *

Zece ani de sport nou in R. P. Bulgaria
De-a lungul secolelor zbuciuma

te ale trecutului, așezarea geogra
fică apropiată a sortit popoarelor 
romin și bulgar o evoluție istorică 
aproape comună. Robia otomană, 
exploatarea capitalistă și mai re
cent, jugul fascist au lovit in e- 
gală măsură cele două popoare 
despărțite de apele albastre ale 
Dunării. Nu-i de mirare deci că 
năzuințele și lupta lor pentru li
bertate au purtat un caracter co
mun, că ambele și-au căutat prie
ten și sprijinitor la răsărit, din 
partea marelui și puternicului po
por rus. Ajutorul său a fost totdea
una prompt. Prin sacrificiile și sîn- 
gcle bravilor ostași ruși, popoarele 
ramîn și bulgar au reușit să rupă 
lanțurile sclaviei otomane. Și tot 
din Răsărit a venit pe meleagurile 
pămînfului lor soarele libertății, ri
sipind întunericul celui mai feroce 
jug pe care l-a cunoscut omeni
rea, jugul dominației naziste. In 
neuitatul an 1944. la un in
terval de numai două săptăimîni, 
Armata Sovietică biruitoare a dat 
popoarelor romîn și bu’gar liberta
tea dorită de veacuri.

Zece ani este o perioadă scurtă 
în viața unui popor. Dar cîte trans
formări structurale, cîte lucruri noi 
nu s-au ivit în acest timp în Bul
garia ! Un avint nemaiîntilnit a 
fost înregistrat în toate domeniile 
de activitate. Planuri îndrăznețe, 
realizări grandioase, caracterizează 
realitățile de astăzi ale harnicului 
popor vecin și prieten. In această 
atmosferă de avînt și progres con
tinuu s-a încadrat și mișcarea spor
tivă care a realizat în cei 10 ani 
de viață liberă, un salt calitativ și 
cantitativ imens .

Aspectul principal, care te im
presionează cînd faci cunoștință 
cu mișcarea de cultură fizică din 
R.P. Bulgaria, este caracterul a- 
dinc de masă pe care l-a căpă
tat sportul în această țară. In spri
jinul cuvintelor noastre vin, cifrele. 
Este suficient să arătăm că în anii 
care au trecut de la eliberarea 
țării numărul sportivilor a crescut 
(ie aproape 10 ori în R.P. Bulga
ria. Jn momentul de față asociațiile 
sportive voluntare numără 10.355 
colective sportive, cuprinzînd în 
rîndurile lor peste 900.000 de mem
bri. Dintre aceștia 600.000 sînt pur
tători ai insignei G.T.O., complex 
sportiv introdus în anul 1948 și 
care a devenit baza sistemului de 
educație fizică în R.P. Bulgaria.

Pentru prima dată în istoria ță
rii sportul a cuprins tineretul să
tesc. Pentru oamenii muncii de pe

Comentariile presei italiene 
după campionatele europene 
de natație, sărituri și polo pe apă

Roma (Agerpres).— Tass trans
mite :

Ziarele italiene comentează pe 
larg desfășurarea campionatelor 
europene de natație, sărituri și polo 
pe aipă care s-au desfășurat de cu- 
rind la Torino.

„Nimeni nu poate egala pe spor
tivii sovietici la sărituri — scriu 
ziarele „Stampa Sera” și „Carriere 
dello sport". Ziarul „Tutto Sport" 
scrie „Participarea strălucită a 
sportivilor sovietici pe arena euro
peană trebuie considerată ca un e- 
veniment deosebit". Ziarul remarcă 
în special succesul sportivilor so
vietici la concursurih de sărituri. 
Toate ziarele subliniază că partici
parea sportivilor din țările Europei 
răsăritene la campionatele europe
ne de natație a dat acestei compe
tiții o mare însemnătate și i-a ridi
cat prestigiul. Ziarele remarcă ma
rele succes a', sportivilor maghiari. 

ogoare a test creată asociația spor
tivă „Uro-jai" (Recolta) în cadrul 
căreia activează 250.000 membri. In 
fiecare an în satele din R.P. Bul
garia au loc întrecerile Spartachia- 
dei republicane sătești, care aduce 
pe terenurile de sport mereu noi 
și noi tineri.

Regimul burghezo-moșieresc de 
tristă amintire a lăsat urme grele 
și în mișcarea sportivă. Aceasta 
s-a simțit în numărul cu fotul in
suficient de stadioane și terenuri 
care nu puteau satisface nici pe 
departe cerințele mereu sporite ale 
tineretului.

Statul popular, sprijinitorul cel 
ma*i fidel al mișcării sportive, a 
purces curînd la remedierea aces
tei lipse. Au fost alocate sume im
portante pentru construcțiile spor
tive. La ora actuală există în R.P. 
Bulgaria șapte stadioane mari și 
moderne in orașele Sofia, Plovdiv 
Pleven, Dimitrovograd ș.a. Sta
dionul Vasil Levski din Sofia, cel 
mai mare al țării, este o mîndrie a 
poporului bulgar. In afară de a- 
ceste mari baze sportivii bulgari 
au la dispoziție 8.700 terenuri de 
fotbal, 4300 terenuri de volei, 600 
terenuri de baschet, 1900 piste 
G.T.O., un mare număr de săli de 
gimnastică, bazine de înot, velo
dromuri, baze de schi, dintre care 
cea de la Vitoșa beneficiază de 
un schi-lift modern. Sînt în curs 
de construire și vor fi terminate în 
curînd stadioanele de la Tîrnovo, 
Ruse, Gibrovo, Petric și .Savlikeni. 
Un mare stadion a fost terminat 
la Plovdiv și va fi inaugurat cu 
prilejul zilei de 9 septembrie.

Paralel cu dezvoltarea de mase 
și cu îmbunătățirea neconteni'ă a 
bazei materiale a crescut mereu 
aspectul calitativ, de performanță 
al sportului bulgar.

Sportivii din R.P. Bulgaria, o- 
cu.pă acum un loc de cinste în a- 
rena internațională Un avînt deo
sebit au cunoscut sporturi ca bas
chet, volei, atletism, fotba', șah, 
box, gimnastică ș.a.

Jucătorii de volei și de baschet 
din R.P. Bulgaria se bucură acum 
de o faimă internațională. Ei au 
concurat cu succes în competiții de 
primă mărime cum ar fi campio
natele europene și mondiale. Dețin 
locuri de frunte în arena mondială 
baschetbalistele și voleibalistele din 
țara prietenă. Recent, căpitanii e- 
chipelor de baschet ale țării, Do- 
brinca Djambazova și Constantin 
Totev, au primit titlul de maeștri 
emeriti ai sportului.

Campionatul de fotbal al R. P. Ungare
Budapesta, b (prin telefon). — 

Ieri s-a disputat cea de a XlII-a 
etapă a campionatului de fotbal al 
R. P. Ungare. Echipa campioană 
Voros Lobogo în mare vervă de 
joc a învins cu scorul de 7-1 e- 
chipa Diosgyiiri Vasas prin punc
tele înscrise de Hidegkut’ (2), 
Sandor (2), Palotas, Kovacs I și 
Lantos din 11 m. Pentru învinși a 
înscris Peller (Voros Lobogo) în 
proprie poartă. Szegedi Haladas a 
furnizat o mare surpriză învin- 
gînd cu categoricul scor de 6-2 
(3-1) echipa fruntașă Dozsa. Go
lurile au fost înscrise de Rozs- 
noyi (5) și Csâki, respectiv Aspi- 
rânyi și Toth M. Echiipa Vasas 
Budapesta a întrecut cu 3-1 (2-1) 
formația minerilor Salgotarjani 
Banyâsz prin punctele marcate de 
flovski, Cserdăs și Szilagyi. Pen

*

Avintu' mișcării atletice din R.P. 
Bulgaria se poate întrevedea din 
faptul că toate recordurile țării di
nainte de 1944 au fost întrecute, 
cifre noi, superioare, iuîndu-le lo
cul. Dintre acestea, de valoare in
ternațională sînt rezultate ca 10,4 
sec. pe 100 m. plat, realizați de An- 
ghel Kolev, 12,1 sec. și 24,8 sec. 
pe 100 și respectiv 200 m. ai Ve- 
selinei Kolarova, 58,20 m. la arun
carea ciocanului obținuți de Boris 
Popov, 4,15 m. la săritura cu pră
jina realizați de D. Hlebarov. Anul 
trecut atletul A. Gavrilov a cîști
gat cursa de 100 m. plat la în
trecerile prietenești din cadrul Fes
tivalului, iar în acest an B. Popov 
a cucerit medalia de aur la cea 
de a Xll-a ediție a J.M.U de va. i.

Cunoscuți și apreciați pentru 
dîrzenia și măiestria lor tehnică 
sînt fotbaliștii bulgari. Valoarea 
crescută a acestui sport în R.P. 
Bulgaria o arată* rezultatele valo
roase obținute de reprezentativa 
Sofiei în cadrul recentului turneu 
întreprins în U.R.S.S.

Succese importante a înregistrat 
de asemenea mișcarea șahistă din 
R.P. Bulgaria. Printre jucătorii 
țării se află trei maeștri internațio
nali : Zdravko Mitev, cîștigătoru! 
turneelor de la Miedzizdroje și 
București, Alexandr Zvetkov și O- 
leg Neikirch.

Un rezultat de valoare europeană 
a fost realizat de înotătorul Ghin- 
cev, care a parcurs 100 m. în mai 
puțin de un minut.

Vorbind despre sportul de per
formanță din R.P Bulgaria, tre
buie neapărat să subliniem ma
rile perspective care stau în fața 
lui. Aceste perspective sînt deschi
se de uriașa participare la mișca
rea sportivă a tineretului țării. R.P. 
Bulgaria are reprezentative puter
nice de juniori în sporturi ca fot
bal, șah. box, atletism etc. Din 
rîndurile lor se ridică necontenit 
vîrfuri noi care completează rîn- 
durile maeștrilor.

Sportivii bulgari sînt mîndri de 
succesele obținute și plini de a- 
dîncă recunoștință față de partid 
și guvern, care în grija părintească 
față de dezvoltarea culturii fizice 
le-a pus la dispoziție condiții mi
nunate.

Dar ei nu se vor opri aici. Pas 
trioți înfocați, credincioși partizani 
ai păcii, înflăcărați constructori ai 
socialismului, ei sînt ferm hotărîți 
să întreacă și aceste succese, să 
pășească spre noi și noi victorii 
pentru gloria patriei lor.

tru învinși a înscris Vadas. După 
un joc de bună factură, Rinizsi a 
întrecut echipa Sztalin Vasmii cu
4-2  (2-1). Golurile au fost înscrise 
de Dekâni, Matrai, Lang și Borc- 
sos, respectiv Bedi. Dorogi liă- 
nyăsz a întrecut echipa Lokomotiv 
din Szombathely eu 3-0 (3-0) prin 
golurile înscrise de Balmai, Poz- 
soni și Vardai. Un singur meci s-a 
terminat la egalitate: Gydri Va
sas — Csepeli Vasas 0-0.

După 13 etape în clasament con
duce Honved cu 18 puncte din 10 
jocuri, urmată de Voros Lobogo 
cu 18 puncte din 13 jocuri, Kinizsi, 
Vasas Izzo și Vasas Budapesta cu 
15 puncte din 13 jocuri.



SELECȚIONATA l-a A ORAȘULUI BUCUREȘTI-F. C. AUSTRIA 3-0 (2-0)
Stadionul 23 August a înregistrat 

Ieri un nou record de asistență: jo
cul dintre selecționata I a orașu
lui București și clubul vienez F.C. 
'Austria a fost urmărit de peste 
100.000 de spectatori. Aceștia au 
așteptat cu viu interes evoluția am
belor echipe și în parte așteptările 
lor au fost satisfăcute. Selecționata 
bucureșteană — în special — și 
fotbaliștii vienezi au contribuit prin 
comportarea lor la realizarea unui 
spectacol sportiv de calitate, desfă
șurat înțt-o notă de perfectă spor
tivitate.

Selecționata a oîștigat acest meci 
cu 3—0 (2—0), ca urmare a unui 
joc mai iute, mai agresiv și mai e- 
ficace. Echipa bucureșteană a im
pus încă din prima repriză un ritm 
rap:d, care a surprins pe oaspeți, 
și i-a împiedicat să-și desfășoare 
jocul. înaintașii noștri au jucat foar
te bine în prima repriză cînd au 
practicat un fotbal variat, cu multe 
acțiuni și contraatacuri spectacu
loase, cu schimburi de locuri și 
schimbări de joc surprinzătoare. 
După pauză însă, atacul a slăbit 
și a acționat individual. La aceasta 
a contribuit desigur și descomplec- 
tarea atacului prin accidentarea lui 
Petschowski, dat și faptul că unii 
jucători nu au suficientă rezistență. 
In schimb, apărarea a mers con
stant bine. A jucat cu multă dîrze- 
nie, a intervenit oportun respingînd 
toate acțiunile vienezilor și a sus
ținut acțiunile liniei de înaintare. 
A avut și ea o scurtă perioadă de 
cădere după pauză, însă și-a reve
nit In general, echipa a jucat mai 
bine decît la ultimul joc, a avut 
mai ir,uit echilibru între comparti
ment? și a atacat mai derutant, 
cu acțiuni de contraatac surprinză
toare. Formația din prima repriză 
a dat un randament mai mare. 
Pregătirea fizică dar mai ales pre
cizia în loviturile la poartă, lasă 
încă de dorit Echipa nu poate duce 

■<în același ritm rapid tot meciul și 
înaintașii nu știu să fructifice situa
ții de 3 marca goluri.

F. C. Austria a fost un bun par
tener. A supus echipa la efort, fă- 
cînd-o să se verifice serios din 
toate punctele dș vedere. Apărarea 
elastică și sigură în intervenții 3 
vienezilor a pus mereu probleme 
înaintașilor noștri, iar jocul lent, 
dar cu pase precise și derutante ale 
înaintașilor i-au silit pe apărătorii 
noștri să se întrebuințeze foarte se
rios. Oaspeții au practicat un fot
bal caracteristic școalei vieneze: 
lent, combinativ, plin de fineți—care 
au scos în evidență controlul excep
țional al balonului. Jocul lor insă 
a fost lipsit de hotărîre și eficaci
tate. *

La ora 16.45, în frunte cu arbitrul 
D. Schuldcr, au intrat pe teren e

chipele. Ele au început partida în 
următoarele formații : -

SELECȚIONATA BUCUREȘTI 1: 
Toma-Zavoda II, Apolzan, Băcuț I, 
Călinoiii, Serfozo-Paraschiva, Ni- 
cușor, Ozon, Petschowsky, Suru.

F. C. AUSTRIA : Ondreiska- 
Fischer, Stotz, Svoboda - Ocwirk, 
Schleger-Hofbauer, Kominek, Ma
lik, Sabetzer, llannnerl.

Echipa noastră începe puternic 
așa cum ne-a obișnuit în ultimele 
ei partide. Fotbaliștii noștri impri
mă din primele minute un ritm viu 
întîlnirii. Se acționează mai ales 
prin Ozon care, se vede cu ușurin
ță, este păzit cu multă atenție de 
titularul reprezentativei Austriei, 
stoperul Stotz. Totuși, în min. 2 a- 
tacantul nostru centru trece de ad- 

. versarul lui direct, dar Ondreiska 
iese la timp și culege mingea. La 
poarta cealaltă, Sabetzer ii crează 
lui Malik o bună situație de șut, 
dar aceasta trage peste bară (min. 
7). Trei minute după aceea avem 
o bună ocazie de a deschide sco
rul : Petschowsky îl lansează „prin
tre” pe Ozon, care, șutează scurt, 
dar Stotz salvează în corner. Tot 
Ozon este pe rundul de a marca 
(min. 11), dar de data aceasta por
tarul austriac boxează în ultima 
clipă balonul. Nu trec de ctt. două 
minute și același Czon se află sin
gur cu portarul, dar șutează nepla
sat astfel că Ondreiska are timp 
să lovească mingea cu punrud 
trimițînd-o în co-ne-

Selecționata București I, merge 
bine în atac. Ea reușește să surprin
dă apărarea oaspeților prin rapidi
tatea acțiunilor. O combinație Bă- 
cuț-Suru-Petschowsky se termină cu 
un șut „întors”, pe nepregătite, al 
ultimului, pe care Ondreiska îl a- 
pără cu dificultate (min. 17). In 
min. 21, Petschowsky, rănit pără
sește terenul. In locul lui va intra, 
peste patru minufe Farmati, ca 
îtindaș stînga Băcuț trece mijlo
caș stingă ia, Serfoz’» inter stînga. 
Fotbaliștii noștri continuă să aibă 
inițiativa. F.C. Austria impresio
nează prin pregătirea tehnică a ju
cătorilor, prin ușurința cu care ei 
ies din situațiile dificile, prin repe- 
z!ciunea cu care părăsesc defensiva. 
Un contraatac al austriecilor se ter
mină cu o lovitură tare a lui Komi- 
nek, dar mingea trece pe lîngă 
b ară.

Selecționata București I, deschide 
scorul în min. 27: Ondreiska a- 
runcâ mingea cu mina, Suru o in
terceptează și îl deschide în adînci- 
me pe Ozon, Acesta trage pe lingă 
Stotz și Ondreiska, în plasă : 1—0

După ce Ozon pierde o nouă si
tuație de marcare (min. 30), echipa 
noastră își mărește avantajul (min. 
40) : Serfozo trimite înainte Iui 
Ozon aflat pe post de inter stînga. 
Acesta sprintează — din poziție de 

ofsaid — pină la linia de corner, 
de unde centrează precis la Nicu- 
șor, căruia nu-i rămîne decît' s-o 
reia direct în poartă : 2—0.

In ultimul minut al reprizei Pa- 
taschiva este în situație clară de 
a înscrie: după ce ÎI întrece *pe 
Svoboda și rămîne singur cu On
dreiska el trage pripit și portarul 
F. O. Austriei prinde, printr-un salt 
admirabil, balonul.

După pauză asistăm la o puter
nică revenire a oaspeților. Ocwirk 
începe să țină mai puțin balonul și 
să deschidă mai precis, lung, ex
tremele. Echipa noastră încetinește 
ritmul jocului. Interii nu mai vin 
destul de repede și des Înapoi. îna
intarea nu mai reține mingea. In 
această perioadă apărarea noastră 
a reușit, prin decizia și bunul pla
sament de care a dat dovadă să 
destrame acțiunile echipei F. C. 
Austria, în atacul căreia Baumgar
ten. Pichler și Melchior au înlocuit 
pe Hofbauer, Malik și respectiv, 
Sabetzer. In minutele acestea Ko- 
rninek încearcă cel mai des poarta 
(min. 51,57), nimerind_ odată bara. 
Noi răspundem cu acțiuni surprin
zătoare, mai ales pe extrema dreap
tă unde Gîrleanu, care i-a luat lo
cul după pauză lui Paraschiva, îi 
dă mult de lucru lui Svoboda prin 
viteza și impetuozitatea sa. Nicușor 
trage peste poartă din poziție clară 
(min. 58), iar Schleger îl imită în 
fața buturilor apărate de Toma, la 
două minute după aceea. Ocwirk 
trage pe jos, o lovitură liberă (min. 
65). și balonul trece pe lîngă poartă. 
Echipa noastră depășește perioada 
de slăbiciune și începe să atace tot 
mai insistent. Ea găsește tot mai 
des descoperită, apărarea aus
triacă dar. în poartă, Ondreis
ka nu se lasă înșelat cu una 
cu două. El intervine excelent (min. 
75,80) salvînd goluri aproape gata 
făcute. Totuși, în min. 85 portarul 
austriac nu mai poate ajunge min
gea trimisă de Nicușor care... lo
vește însă bara. Cu două minute 
înainte de terminare o combinație 
rapidă și pe poartă între Băcuț I- 
Serfbzb-Nicușor-Ozon se termină cu 
un șut sec al ultimului, astfel că 
mingea se odihnește în plasă: 3—0

Dintre cei 27 jucători care au e- 
voluat pe stadionul „23 August” cei 
mai buni ni s-au părut: Ondreiska, 
Stotz, Fischer, Schleger, Kominek 
(F. C. Austria) și Apolzan, Zavoda 
II, Nicușor, Ozon, Girleanu și Pet
schowsky (Selecționata Bucureștii).

Arbitrul D. Schulder a condus 
bine. Nu a fost însă, ajutat uneori 
de arbitrii de tușe și din această 
cauză, de pildă nu a sancționat of
saidul la acțiunea din care s-a 
marcat golul al doilea.

, PETRE GATU
EFTIMIE IONESCU

Cu toată opoziția apărătorului aus triac, Nicușor a șutat spre poartă.

C.C.A. a întrecut U.D.A. Praga cu 24-3 (13-3)
Purtătorii culorilor Casei Centra

le a Armatei au reușit să în
scrie în palmaresul echipei lor o 
categorică victorie asupra puterni
cei formații U.D.A. Scorul final al 
jocului a fost de 24—3, iar Ia pau
ză învingătorii conduceau cu I3—3. 
Se vede ușor chiar din aceste cifre 
că rugbiștii de la C.C.A. au păstrat a- 
celași ritm de joc pe tot parcursul me
ciului. Ei au fost de altfel puși în fața 
unor adversari cu o excelentă pre
gătire fizică, cu o putere de luptă 
deosebită, în fața unor adevărați 
atleți înzestrați cu o remarcabilă 
viteză. Analizînd în mod serios jo
cul echipei U.D.A. din meciul cu 
Dinamo, bucureștenii au găsit so
luțiile cele mai juste pentru a putea 
cîștiga întîlnirea. Astfel, ei au fă
cut un joc variat, at icînd cînd cit 
linia de 3/4, cînd prin combinații 
între jucătorii de la deschidere și 

• înaintași. In margine ei au opus 
dîrzeniei jucătorilor cehoslovaci tm 
joc organizat, pitecis, tehnic. Astfel, 
prin Mehedinți miUtarii au cules 
cele mai multe baloane, dar foarte 
bine chibzuit, mereu în alt loc din 
tușe astfel ca aces1 jucător să nu 
po ită fi marcat în permanentă. Ju
mătatea la deschidere Chiriac a a- 
vut mai multă inițiativă ca deobi- 
cei și lui i s-au datorat două în
cercări reușite de coechipierii săi. 
Bine au jucat și Paul Merghișescu, 
I. Danciu, N. Ghiondea, N. Pădu- 
reanu și Penciu.

U.D.A. nu a părut de loc obo
sită în urma meciului susținut du 
minică cu Dinamo. Jocul ei a fost 
la fel de viguros, contra atacurile 
la fel de prompte (așa s-a și în
scris de altfel singura încercare a 
oaspeților) și am putea spune că 
echipa a făcut mai puține greșeli 

de ordin tehnic decit în primul 
meci. Scorul a evolu at în felul ur
mător : în min. 7 Chiriac atacă pe 
lîngă grămadă, Merghișescu îl ur
mărește, primește balonul și înscrie 
aproape de centru. Transformarea 
este reușită și C.C.A. conduce cu
5—0. In min. 19 Cerny, aflat pe 
partea stînga a terenului culege din 

zbor un balon șutat greșit de un ju
cător de la C.C.A și intră In tere
nul de țintă în plină viteză fără 
a putea fi oprit: 5—3 pentru C.C.A. 
De abia în min 33 scorul este mo
dificat prin transformarea unei lo
vituri de pedeapsă în favoarea gaz
delor : 8—3. Imediat după această 
fază Mehedinți are o frumoasă pă
trundere personală, în urma cule
gerii unui balon în spatele liniei de 
3/4 și înscrie aproape de centru. 
Transformarea fiind reușită, bucu
reștenii conduc cu 13—3. In repri
za a doua primul minut aduce încă 
trei puncte echipei C.C.A. în urma 
transformării unei lovituri de pe
deapsă acordată după un ofsaid 
comis de U.D.A • 16—3. In această 
parte a jocului intră pe ter i Că- 
pușan, Kramer și Niculescn în for
mația C.C.A. In min. 22 Kobera pa
sează Ia aproximativ 25 m. de țintă 
fundașului Drastik și Mehedinți a- 
tent urmărește și înscrie din noii, 
încercarea est? transformată: 21—3. 
Ultimele trei puncte ale învingători
lor au fost cele mai frumos realiza
te: la un contraatac pe partea în
chisă este lansat Radu Velnda care 

I după o cursă spectaculoasă își de- 
I pășește toți adversarii și marchează 

ultinia încercare a meciului: 24—3. 
I Arbitrajul competent al lui C. Mun- 

teanu a ajutat bunei desfășurări a 
i jocului.

EM. VALERIII

Selecționata orașului Sofia — selecționași II 
a orașului Bucureștii 4-1 (2-0)

SOFIA, 8 (prin telefon). — Pe 
stadionul „Vasil Levski” în fața 
a 40.000 de spectatori, a avut loc 
întîlnirea de fotbal dintre selecțio
nata orașului Sofia și selecționa
ta fi a orașului București. ~

Selecționata orașului Sofia din 
care au făcut parte majoritatea ju
cătorilor din prima echipă repre
zentativă a R P. Bulgaria, a jucat 
foarte bine întrecînd toate așteptă
rile și a obținut victoria cu scorul 
de 4-1 (2-0). Victoria selecționa
tei Sofiei este pe deplin meritată, 
ea fiind obținută în urma unui joc 
rapid, cu combinații în viteză, cu 
schimbări de joc de pe o parte a 
terenului pe cealaltă și cu șuturi 
trase puternic și prin surprindere. 
Selecționata secundă a orașului 
București a jucat sub valoarea sa 
normală, lăsîndu-se surprinsă de 
jocul rapid, al adversarilor.

In plus, în repriza a II-a, mulți 
dintre jucătorii noștri nu au mai 
avut suficiente resurse fizice pen
tru a rezista ritmului impus de 
jucătorii bulgari. Ene, Neagu, Du
șan, Pereț și Victor Dumitrescu au 
jucat sub așteptări. In schimb, Hi- 
dișan — în special în prima re
priză — a jucat foarte bine. Ava- 
silichioaie — introdus în repriza 
secundă în locul lui Neagu — a 
•legat linia noastră de înaintare 

Jocul începe în nota de dominare 
a bulgarilor și ritmul rapid impus de 
către ei surprinde echipa noastră. In 
min. 14, Arghirov trage prin sur
prindere de la 25 m și marchea
ză, Voinescu plonjînd cu în'.îrzk-re 
Dună acest gol echipa noastră 
trece în atac, luptă dirz pentru f e 
care minge și este ne nnnctu! de 3 
gala. însă Dragoman în min. 2j 
și Pereț cu capul în min. 25 trimit 

mingea în bară.
In min. 35 selecționata Bucu

rești beneficiază de o lovitură de 
11 m. la un hends în careu comis 
de Panaiotov II. Ene trage pe lîngă 
■bară, ratînd astfel egalarea. Bul
garii profită de descurajarea echi
pei noastre și atacă insistent, însă 
apărarea noastră rezistă pînă in 
min. 45 cînd, după un luft al lui 
Dușan și o învălmășeală în fața 
porții Colev înscrie: 2-0.

După pauză, tot echipa Sofiei 
domină și în min. 48, înscrie prin 
Milanov care a tras imparabil de 
la 10 m.: 3-0. Atacul nostru reu
șește să reducă din scor în min. 
59. Golul a fost înscris de Avasili- 
Chioaie. Cinci minute mai tîrziu, 
la o ciocnire a lui Pahonțu cu Ia- 
nev, albit ul accrdă cu ușurință 11 
m. Execută Ianev însă Maros' 
prinde. Încurajată, echipa noastră 
trece în atac. însă din nou bara 
oprește șuturile lui Ene în min. 67 
și 75. Ultimul gol este înscr's în 
min. 81 prin Milanov la o învălmă
șeală în fața porții noastre.

Jocul care s-a desfășurat într-o 
deplină notă de sportivitate a fost 
condus corect de arbitrul Zsolt 
(R. P. Ungară) care a fost ajutat 
la tuse de C. Mițran (R.P.R.) și 
Hristov (R.P.B).

Formațiile:
BUCUREȘTI II: Voinescu (Ma- 

rosj din min. 46)-Pahonțu. Dușan, 
V. Diimitrescu-IIidișan. P. r -ț-A- 
vram (Suciu din mi i. 70), Tătarii, 
Ene, Neagu (Avasilichidaie din 
min 46j, Dr igom." ■

SOFIA: Iosifov-Visilev, Pana- 
iotov II, Gpranov-Țanov, Petkov- 
Milanov 1, Arghirov (Stefanov din 
min. 46), Panaiotov I, Colev. Ia
nev.

' Guvernul italian a interzis 
echipei maghiare de polo 

să joace la Genova
ROMA, 8 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Postul de radio „Oggi in Italia" 

transmite știrea că guvernul ita
lian a interzis echipei maghiare de 
p’olo pe apă, cîștigătoarea campio
natului european de la Torino, să 
joace la Genova din motive de „or
dine publică”. In același timp e- 
cliipei maghiare i s-a cerut să 
părăsească Italia.

In cercurile sportive italiene — 
spune postul de radio Oggi in Ita
lia — care au avut prilejul să ad
mire nivelul înalt al jucătorilor 
maghiari, această măsură a pro
vocat o adîncă indignare.

Întâlnirea de lupte 
R.S.F.S.R. - R.P.R.
ROSTOV, 8 (Agerpres).— 1 ASS 

transmite:
Lotul luptătorilor romîni, care 

se află de mai multe zile în vi- 
• zită în U.R.S.S., a evoluat la Ros

tov. Sportivii romîni au întîlnit o 
selecționată alcătuită din cei mai 
buni luptători din R.S.F.S.R. Ni'- I 
meroși spectatori au fost prez.enți 
în incinta circului din Rostov pen
tru a urmări întrecerile. în am
bele echipe au figurat luptători de 
valoare ca Soloviov (R.S.F.SR.), 
Satvorian (R.S.F.S.R), campion 
mondial pe anul 1953, Pojidaiov 
(R.S.F.S.R.). Onoiu (R.P.R.), Po
povic! (R.P.R.), Bujor (R.P.R.) și 
alții. S-au disputat 8 -întâlniri din
tre care 7 au fost câștigate de 
luptătorii sovietici.

OLIMPIADA DE ȘAH
La Amsterdam, în sala Apollo, 

continuă jocurile din cadrul celei 
de a Xl-a olimpiade de șah.

In runda a IlI-a o comportare 
excelentă a avut echipa R. P. BuL 
garia care a întîlnit puternica for
mație a Argentinei. La capătul 
unui meci care s-a prelungit și a 
doua zi, șahiștii bulgari au reușit 
un rezultat de egalitate: 2-2. Mi- 
nev a făcut remiză cu marele ma
estru internațional Najdorf, iar 
Milev cu Bolbochan. Tinărul Bo- 
bekov l-a învins pe Rossetto. E- 
chipa Argentinei a obținut egala
rea abia după întrerupere cind 
campionul țării, Panno, a cîștigat 
la Zvetkov.

Echipa U.R.S.S. a înregistrat o 
nouă victorie cîștigînd cu 3-1 în 
fața Austriei (Smîșlov — Robatsch 
1-0, Bronstein — Beni ‘/2 - */2, Ke- 
res — Guber 1-0 Gheller — Lok- 
venk >/2-'/2).

Iată și celelalte rezultate ale 
rundei: grapa I-a: Grecia — O- 
landa l'/a - l’/a (1), Islanda — Fin
landa 3’/2 - ’/2. Grupa II-a : Italia 
— Irlanda 3-0 (1). R. Cehoslova
că — Canada 2‘/2-l’/2. Grupa 
Hl-a: Israel — Saar 3-1, Norve
gia — Franța 2-2, Danemarca — 
Suedia 2-2. Grupa IV-a: R. P. 
Ungară — Elveția 3-1, Germania

Ktidla Viasti (R. Cehoslovacă)- Flamura roșia U.T.A.
2-0 (1-0)

PRAGA. 8 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite:

La 7 septembrie s-a desfășurat în 
localitatea Olomouc, pe stadionul 
„Păcii”, a doua întîlnire de fot
bal dintre echipele Kridla Vlasti 

Occidentală — Columbia 2-2, Bel
gia — Luxemburg 3-1.

fn grupele a IlI-a și a IV-a au 
fost disputate și întil-nirile din cea 
de a IV-a rundă. Iată rezultatele: 
Grupa IlI-a: Israel — Norvegia
3- 1, Saar — Jugoslavia 2'/2 - I /2 I 
Danemarca — Franța 3'/2 - ’/2- Gru
pa IV-a: Elveția — Luxemburg
4- 0, Anglia — R. P. Ungară 2*/2 - 
P/2, Germania Occidentală — Bel
gia 3'/2 - ‘/2.

Iată cum se prezintă clasamen
tele în cele patru grupe: grupa 
I-a (după 3 runde) : U.R.S.S. 11 
p.; Islanda 8 p.; Olanda 7 p. (o 
partidă întreruptă) ; Austria 5l/2 p.; 
Grecia 2 p. (o partidă întreruptă); 
Finlanda l'/2 p.; Grupa II-a (după 
3 runde) : R. Cehoslovacă 8*/2 P-: 
R. P. Bulgaria 8 p. ; Argentina 7 
p.; Canada 6'/2 p. : Italia 4R2 p. 
(o partidă întreruptă) ; Islanda ’/2 
p. Grupa III-a (după 4 runde) : 
Suedia 8’/2 p. (din 12 partide) ; 
Israel și Jugoslavia 7*/2 p. (12); 
Danemarca 7 p. (12) ; Franța și 
Norvegia 7 p. (16) ; Saar î'/2 p. 
(16). Grupa IV-a (după 4 runde) : 
R. P. Ungară ll'/2 p. (din 16 par
tide); Germania Occidentală 9*/2 P- 
(12) ; Belgia 7 p. (16) ; Anglia și 
Elveția 6'/2 p. (12) ; Columbia 6 p 
(121 : Luxemburg 1 p. (16).

și Flamura Roșie din Arad.- De 
data aceasta victoria a revenit fot
baliștilor cehoslovaci cu scorul de 
2-0 (1-0). Punctele au fost înscrise 
de Susser și Polgar.
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