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Conștiinciozitatea h antrenamente, 

succeselor viitoarefactor de seamă al
ki U EXISTĂ desigur sportiv
* ' sau iubitor al sportului care si 

nu cunoască cheii suci esclor ex
traordinare pe oare le-a avut și 
continuă să le aibă multiplul cam
pion olimpic și recordman mondial, 
cehoslovacul Emil Zatopek. Și cei 
mai tineri dintre pasionalii spor
tului știu că antrenamentele Iui 
Emil Zatopek sînt cauza victoriilor 
gale strălucite. Nu a fost țară pe 
care să n-o fi vizitat Zatopek și în 
care să nu fi fost întrebat cum se 
antrenează, nu există ziarist care 
să-i fi vorbit lui Zatopek și'care să 
mH fi întrebat și asupra metode
lor sale de antrenament și, însfîr- 
ști, nu există alergător de fond care 
atunci cînd s-a infilnit cu Zato
pek. să nu-1 fi rugat sa-t împărtă
șească ceva din felul său de an
trenament. iar marele campion nu 
s-a arătat niciodată sgîrcit la vor
bă : secretul constă In seriozitatea 
șl conștiinciozitatea antrenamente- 

] lor sale. Cei oare au citit „Victo
ria voinții”, carte care cuprinde 
descrierea vieții lui Zatopek, au 
văzut că atletul cehoslovac își e- 
fectuează antrenamentele pe orice 
Iei de vreme, indiferent dacă se sim
te obosit ori se afiă în deplasare. 
Mai mult decît atît, el își îngreu
iază condițiile de antrenament ast
fel ca în concursuri să se poată 
prezenta cu un surplus de forțe și 
cursa propriu zisă să-i pară mai 
ușoară. Așa, el a reușit la un mo
ment dat să revoluționeze tactica 
ewsei de 5.600 și 10.000 m. prin 
sprinturile sale repetate și să ui
mească specialiștii prin timpurile 
realizate. Dar iată că Zatopek nu. 
a rămas un exemplu izolat. Nu de 
malt, la Festivalul de la București, 
el a avut de luptat serios pentru 
a-I învinge pe atletul sovietic Vla
dimir Kuț, în acest an a cedat în 
fața atletului maghiar Kovacs șt, 
recent de tot, la campionatele euro
pene, a fost întrecut de același Kut, 
în proba de 5.000 m.

Aceste rezultate confirmă spusele 
I kii Zatopek și anume că, pentru a-1 

învinge, adversarii săi trebuie să 
■e antreneze mai mult decît el.

Iată deci cît de importantă este 
problema antrenamentelor, efectuate 
ca seriozitate, conform unui plan 
de lucru bine stabilit și întocmit. 
Desigur că mulți dintre specta
torii galelor de box își mai amin
tesc de meciurile lui N. Linca, în 
care acesta era o adevărată furtu
nă de pumni, pe care adversarii o 
înfruntau cu greu și nu pot să nu 
compare aceste întîlniri cu cele pe 
care le-a susținut în ultima vreme 
maestrul sportului N. Linca. Acești 
spectatori știu că dacă. Linca nu mai 
este același de altădată, aceasta 
se datorește în bună măsură și fap- 
twhii că acest boxer fruntaș nu se 
mai antrenează cu aceeași conștiin

WRNEUL INTERNATIONAL
SOFIA 10 (prin telefon). — La 

8 septembrie a Început în Capitala
R.P. Bulgaria tnrneul internațional 
de fotbal la cane participă echipele 
Honved (Budapesta) Tankist (Pra 
E») Partizan (Tirana) Ba-i (Pe
kin) și T.D.N.A. (Sofia).

La 9 septembrie pe stadionul 
Vasil Lewski, echipa Honved (în 
care nu joacă titularii echipei na
ționale) a învins cu 2-1 (1-1) for
mația Tankist. Pentru învingători 
au înscris Tichî și Szoviăk.

In orașul Dimitrovo, s-au întîlrnt 
echipele Partizan și Ba-i. Victoria 
a revenit fotbaliștilor albanezi cu 
3-1 (2-1).

Vineri la Sofia 40.000 de spec
tatori au urmărit jocul dintre Di- 

U-

ciozitate ca înainte. De asemenea, j 
iubitorii voleiului nu-1 pot compara 
pe jucătorul 1. Șușelescu de astăzi 
cu cel din anii trecuți și în aceeași 
situație se găsesc și alți sportivi 
fruntași care neglijîndu-și antrena
mentele, se prezintă în regres față 
de posibilitățile lor sau se mențin 
la același nivel, deși au posibilități 
de progres

Sînt discipline sportive în care 
chiar antrenorii noștri na au apre
ciat just valoarea unor antrenamen
te susținute, de Intensitate. Astfel, 
chiar la Jegurile Mondiale Univer
sitare de vară de la Budapesta, an
trenorul de stat Ia scrimă al R. P. 
Ung are a arătat, vorbind despre 
sortmerii romi c i, că aceștia nu re
zistă pe parcursul unui concurs m- 
teraațional din cauză că nu au fost 
«Mșmtiți cu eforturile necesare unei 
astfel de întreceri. De asemenea, mai 
sînt și alte discipline sportive în 
care antrenamentul nu reprezintă în 
suficientă măsură sursa de acumu
lare de forte și de ridicare a nive- 
litlui tehnic al sportivilor, iar a- 
ceasta și din cauză că unii sportivi 
și antrenori subapreciază importan
ța antrenamentelor. Ași se explică 
m bună măsură de ce la ciclism, 
schi, lupte, notație și în alte cîteva 
discipline sportivii noștri nu au a- 
thts încă ttn nivel corespuîtzător 
condițiilor pe care le au pentru prac. 
ficarea’ sporturilor respective.

Antrenorii și sportivii noștri tre
buie să înțeleagă că munca din 
timpul antrenamentelor, acea mun
că intensă, conștiincioasă, plină de 
seriozitate este baza succeselor vii
toare. Ei trebuie să ia exemplu în 
primul rt nd de la sportivii sovietici 
și de la acei sportivi care au reușit 
să-și îmbunătățească considerabil 
performanțele datorită perseverenței 
și seriozității la antrenamente. Vie. 
toria lui Vladimir Kuț asupra fui 
Zatopek, excepționalul record al lui 
Krivonosov, rezultatele înotătorilor 
maghiari și atîtea alte performanțe 
care au întrecut toate previziunile, 
dovedesc că limitele posibilităților 
omenești sînt încă necunoscute și 
că, atît sub aspect fizic cît și teh
nic, pregătirea pentru efort joacă un 
rol foarte important în dezvoltarea 
acestor posibilități.

Privind cu toată seriozitatea an
trenamentele și hic-rind cu rîvnă în 
zilele acestora, sportivii noștri, a- 
jirtați de antrenorii lor, Vor reuși 
să obțină rezultate mereu mai bune, 
care să-i situeze printre cei mai va
loroși sportivi din Europa și chiar 
din lume. Exemplul de conștiincio
zitate la antrenamente al colegilor 
lor de sport Iolanda Balaș, loan 
Soler, Iosif Sîrbu, Angelica Ro- 
zearru, Gh. Lichiardopol, Gh. F at, 
trebuie să-i însuflețească pe toți 
sportivii patriei noastre In manca 
for pe tărîmul atingerii unor per
formanțe din ce în ce mai înalte.

DE FOTBAL DE LA SOFIA
riamo Kiev și selecționata B a o- 
rafuhii Sofia. După ihi joc foarte 
spectaculos ta care inițiativa a a 
parțfout pe rînd celor două echipe 
meciul a luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate..

In prima repriză Dinamo a des
chis scorul prin Karpov (min. 16). 
După pauză echipa Sofia egalează 
prin Arghirov (mm. 55) și apoi 
ma-nchează încă un punct prin Ba- 
tev (arin. 64). In min. 89 Dinamo 
egalează prin Soloviov și astfel 
meciul i-a sfîrșit cu rezultatul de 
2-2 (la pauză, 1-0 ta favoarea fot 
baliștilor sovietici). A condus ar
bitrul Zsolt (R.P. Ungară).

Echipa de baschet
Dinamo București 

învingătoare in R. P. Bulgaria
SOMA, 10 (prin telefon de la 

corespondentul nostru) .—Echipa de 
baschet Dinamo București, care În
treprinde un turneu în R.P. Bulga
ria, a jucat la 9 septembrie în ora
șul Pfovdiv, unde a intiitait echipa 
locală Akademik. Victoria i-a revenit 
după prelungiri, formației bucureș 
tene cu scorul de 76-73. Lș pauză 
rezultatul era de 38-31 ta favoarea 
echipei Diaamo, iar la expirarea 
timpului regulamentar de joc sco
rul jndica 65-65. Cei mai buni din 
echipa Dinamo au fost: Folbert, 
cane a marcat 31 de puncte, Nagy 
și Rădueaw.. Din echipa b-trigară 
a-a evidențiat Neicev, care a îns. 
erts 24 de coșuri.

Dinamoviștii vor susține al (foi
le* joc duminică 12 septembrie, la 
Sofia, ta compania echipei locale 
Spartak.

Cea de a VH-a ediție a campionatelor internaționale de atletism ale R. P. aomînp
Loturile de participanti ale R. P. Polone și R. P. Bulgaria
In 1948, cu ocazia desfășurării 

prisnei ediții a campionatelor in
ternaționale de atletism ale R. P. 
Romîne, pe stadionul Republicii 
s-au întrecut atleți din patru țări: 
R. Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. 
P. Romînă și R. P. Ungară. De 
atunci, în fiecare toamnă, numărul 
țărilor participante la acest măreț 
eveniment atletic internațional a 
crescut mereu. Cea mai largă par
ticipare a cunoscut-o ediția anului 
1950, cînd pe stadionul Republicii, 
s-au întrecut atleți din șapte țări. 
Amil acesta, cu prilejul ediției a 
Vil-a, numărul țărilor participante 
întrece cu mult tot ceea ce am Ih- 
tttait ptnă acum. Astfel, ta acest 
an vor participa atleți din peste 
12 țări.

In numărul nostru de joi am 
comunicat lista atlețitor înscriși la 
tatreceri de Federațiile de Atletism 
din Olanda, Danemarca și R. D. 
Germană. Astăzi, vă prezentăm 
mumele atlețitor care vor repre
zenta R- P- Polonă și R. P. Bul
garia.

Republica Populară Polonă va fi 
reprezentată de un lot masiv de 
atleți și atlete, ale căror perfor
manțe vă sînt de acum cunoscute.

Printre alții, vor veni la Bucu
rești următorii: Baranowski,
Kiszka, Stawczyk, Brabanski, Wer- 
blinski, Lewandowski, Potrzebov- 
ski, Kupczyk, Witulski, Chromik, 
Ptonka, Bugala, Zb. Lewandowski, 
Fabrtkowski, Sidlo, Kropidtowski,

Pregătirile fotbaliștilor maghiari 
in vederea meciurilor cu selecționatele R. P. Romine
Puține zile au mai rămas pînă 

ta 19 septembrie, cînd la Buda
pesta și- București se vor întîlni 
echipele reprezentative de seniori, 
A și B ale R. P. Romtae și R. P. 
Ungare.

Selecționatele A și B ale R. P. 
Ungare mi au făcut pînă acum 
pregătiri speciale în cadrul lotu
rilor care au fost formate. Jucă
torii selecționați • se pregătesc însă 
ta echipele lor de colectiv. Cu ex
cepția echipei Honved, toate cele
lalte formații au susținut jocuri 
de campionat, fiind programate 2 
sas» chiar 3 etape pe săptămînă. 
După turneul ta țările nordice, 
unde a obțtaut strălucite succese, 
echipa Honved a susținut 2 me- 
ci-uri de campionat pe care le-a 
cîștigat iar acum jocăiorii se a- 
ftă îmtr-o scurtă • vacanță. Este 
semnificativ faptul că interna- 
țkmafii Puskâs, Kocsis, Czibor,
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Atletul polonez Edward Adame zik a învins la săritura în lungime 
de la Campionatele internaționale din 1948. Anul următor, el a parti
cipat la aruncarea greutății, clasîndu-se al treilea, după Raica ți 

Negruțiu. Anul acesta, Adamczik va participa la săritura cu prăjina, 
probă în care el deține recordul R. P. Polone, cu 4,33 m.

Sprinterul bulgar Anghel Co-lev

Adamczyk, Janiszewski, Krzyzanow- 
ski, Skupny, Radziwonowicz, Walc
zak, Rut, Marie Ilwicka, Fusion, 
Lerczak, Bocian, Grodecka, Csak, 
Klimaj, Elena Dunska, Rozlowska, 
Arndt, Jenei, Tomanowna, Biat- 
kowska, Gawel, Ozog. Mach, Grai, 
Zbikowski, Ivanski, Weinberg, 
Geslewsky, Dobriczka, Schmidt, 
Godzialsky, etc.

R. P. Bulgaria, care participă în 
acest an pentru a treia oară la 
campionatele internaționale ale 
țării noastre, deplasează de ase

Bozsik, Lorânt, Grosits și Budai II 
nu au făcut deplasarea la turneul 
internațional de la Sofi.a, la care 
participă și echipa lor : Honved. 
Dtspă ultima etapă a campiona
tului, desfășurată miercuri, se pot 
trage concluzii interesante. In pri
mul rind s-a remarcat forma ex
celentă a înaintașilor de la Voros 
Lobogo, care au înscris 7 goluri 
formației Dtosgyori Vasas, clasată 
pe locul 9 în campionatul țării. 
Este foarte probabil ea numeroși 
jucători de la Voros Lobogo să fa
că parte din selecționata B a 
R. P, Ungară, care va evolua la 
București. Dintre aceștia, Geller, 
Kovăcs, I. Sandor ți Paloias au 
arătat o formă bună în ultimul 
meci, de altfel ca și Hidegkuti și 
Lantos titulari ai reprezentativei
A. Foarte bine au jucat și ceilalți 
selecționabiili în lotul B: Csordăs 

menea un lot numeros de atleți și 
atlete. Mulți dintre aceștia au7ob
ținut în acest an numeroase per
formanțe de valoare, dintre care 
multe recorduri ale țării lor.

Lotul atlețitor bulgari cuprinde, 
printre alții, pe următori!
Colev, Merdjanov, Alexandr Ne- 
cev, Gh. Necev, D. Vui'tov, Trai? 
cio Mastagarkov, Ștefan Sla:koo, 
Teodor Belcev, Nrcola Dagorov, 
Boris Popov, Veselia Coțcev, M. 
Bîcivarov, Feodor Dolgopolov, Jor
dan Cofev, D. Milev, Luben Gur- 
gujinov, Luben Stefanof, Dirrtltr 
Hlebarov, Chirii Nicolov, I Iris to 
Mladenov, B. Arnaudov, B. Muie- 
șov, T. Popou, ..Boțidar Spiriev, 
Paulina Țoiikofer, Elena Ilkjeva, 
Anca Arbodjieva, Virginia Ange
lova, Veseliră Kolardba, Alexandr 
Cengher, Petr Naidenov, Denko 
Draganski, Giorgi Kaburov, Slo- 
ian Ivanov, Luben Dariailop, Ște
fan Ivanov, etc.

★
Din motive de ordin tehnic, da

lele de desfășurare ale celei de a 
Vil-a ediții a campionatelor mter- 
naționale de atletism au fort mo
dificate astfel: vineri 24 septem
brie, sîmbătă 25 și duminică 26 
septembrie. Programul tehnic a1 
concursului nu a suferit nici o mo
dificare.

Primele echipe de ‘participanți 
la aceste întreceri urmează să so
sească în capitala țării noastre Ia 
începutul săptămîn>i concursurilor.

(Vasas Bp.), Virăg și Aspiranyi 
(Dozsa) și interul sting Orosz 
(Kinizsi). In .schimb, fundașii Raj- 
na, Varhidi și Farsang de la Dozsa 
s-au comportat nesatisfăcător în 
fața înaintașilor de la Segedi Ha- 
ladas, care au înscris nu mai pu
țin de 6 goluri.

In vederea întîlnirii de juniori 
R. P. Ungară — R. P. Romînă 
care va avea loc la 18 septembrie 
la Budapesta lotul juniorilor ma
ghiari se antrenează metodic de 
mai multe săptămîni. lată ce scrie 
printre altele ziarul „Neipsport" din 
Budapesta cu privire la ultimul 
antrenament al loturilor de juni
ori : „înaintașii, au pasat exage
rat de mult și astfel au ușurat 
misiunea apărărilor. In cele 2 re
prize de cite 45 minute, am vă
zut foarte puține schimburi de 
locuri și șuturi la poartă”.

SINDICATB.il


Emoții și.
Ani ii vrut să vorbim despre 

activitatea sportivă care pulsează 
din ce în ce mai puternic în sa
tele patriei noastre. Izvoare de in
spirație pentru un reportaj îtl 
acest sens am avut destule: fie
care vizită într-un sat, într-o gos
podărie agricolă colectivă, de stat 
sau S.M.T. îți prilejuiește noi mo
tive de bucurie, care te îndeam
nă să le pui pe hîrtie, pentru ca 
sa le afle întreaga țară. Așa, pe 
Valea Nirajului se înșiruie nu
meroase și înfloritoare gospodării 
agricole colective: Acățari, Cră- 
ciunești, Ciba-Nicolești... în fieca
re comună o gospodărie, iar în 
fiecare gospodărie o rodnică acti
vitate sportivă. La Qiarmata se 
va inaugura în curînd un frumos 
stadion. In Vraneea a fost inau
gurat de curînd, în comuna Năru- 
ja, un mic stadion, simbol al dra
gostei de sport care a încolțit în 
inimile țăranilor muncitori de pe 
aceste meleaguri. Am asistat la 
o demonstrație de lupte în comu
na Luncavița, în Delta Dunării și 
la întreceri de „kureș" în satele 
tătărești ale Dobrogei, la faza ra
ională a Spartachiadei satelor la 
Drăgănești — pe Olt — unde at- 
leții din Stoicănești au cucerit 
cele mai multe titluri — și la un 
meci de handbal în comuna Nicu- 
litel-raionul Tulcea. Pretutindeni, 
aceeași dragoste pentru sport, ini
țiative prețioase, o muncă plină de 
elan și roade.

Precum se vede, destule izvoa
re de inspirație. Am socotit însă 
că „izvorul izvoarelor" îl va con
stitui o vizită la forul central al 
acestei rodnice activități, la oame
nii care conduc și coordonează 
munca tuturor celor pe care îi ad
mirasem în comune și raioane. 
Vedeam dinainte umplîndu-se sa
cul cu imagini și impresii, reînno- 
indu-se fiecare amintire, îmbogă- 
țmdu-se fiecare informație pe care 
o aveam despre sportul la sate, 
cu noi și noi imagini, impresii și 
știri*, culese chiar de la cei mai 
indicați oameni să le cunoască. 
Așa încît am pornit-o spre sediul 
consiliului central al asociației Re
colta...

S-ar fi părut că am dat greș de 
la început. In prima zi, oamenii 
erau în ședință cu responsabilii de 
consilii regionale. Departe de a 
demobiliza, aceasta ne-a umplut 
de bucurie: cînd puteau fi oare 
mai bine informați tovarășii din 
consiliul central, deeît după o a- 
mănunțită analiză cu organele de 
teren ale asociației ?

Dar, cit de departe au fost ilu
ziile noastre -de ceea ce s-a întîm- 
plat în realitate ! Deși după o șe
dință care a durat două zile, deși 
avînd la bază o îndelungată preo
cupare în aceste probleme, tova
rășii din consiliul central al a- 
sociației n-au putut deeît să... ne 
promită că ne vor furniza „date
le" cerute, după o prealabilă des
puiere a rapoartelor venite din re
giuni.

Ciudat, dar așa este! Nici vizi
tele lor prin regiuni și sate, nici 
«uvintele, unele pline de laudă.

Ik

„Mai stai puiul, sa-mi liag ră
suflarea", gifii Georgică, vechiul 
meu prieten, pe care-l reintîlni- 
tem după mulți ani la lași.

, De, dragul meu, te lași greu. 
Nu-i de mirare, cred că ai făcut 
90 de kilograme. Și cînd te gîn- 
dești că erai odată cel mai bun 
sportiv din școală..."

■ •Sport aș mai face și acum. 
Uite aici" și Georgică scoase un 
carnet nou-nouț. pe care mi-l a- 
rătă. „Slnt membru al colectivului 
Progresul Iași. Numai că sport nu 
pot face și., vino să vezi de ce“.

Așa am ajuns să vizitez ștran
dul colectivului Progresul. ,,Zi și 
tu", rosti cu năduf prietenul meu. 
„Ai avea curajul să intri aici ?“

Intr-adevăr, aveai nevoie de cu
raj pentru ca să te aventurezi în 
apa stătută, printre insulele de 
mătasea broaștei carc-i dădeau un 
pitoresc inimitahd bazinului de
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.. dosare
altele pline de critici, rostite în 
susamintita ședință, nici munca 
lor de zi cu zi în resoartele res
pective n-au deșteptat în memo
ria tovarășilor din consiliul cen
tral al asociației Recolta suficien
te amintiri pentru a ne putea vor
bi despre... activitatea lor. Inchi- 
puiți-vă cît de surprinși ați fi da
că, vorbind cu un strungar frun
taș și întrebîndu-1 ce metode folo
sește, v-ar spune :

— Așteaptă puțin, să-l întreb 
pe normator, pe meșter și pe di
rector, să-mi consult notițele pe 
care le-am luat la școala de cali
ficare, să mai întreb prin secție 
și vino peste două-trei ore, că-ți 
vorbesc cît ți-o plăcea...

La fel de surprinși am fost și 
noi cînd l-am auzit pe tov. Kezdi, 
responsabilul cu propaganda și a- 
gitația, răspunzîndu-ne, după ce
l-am  întrebat care sînt preocupă
rile sectorului său, care sînt în
drumările pe care el le dă orga
nelor în subordine și cum sînt ele 
puse în practică:

—- Tovarășe, vă pot vorbi des
pre toate acestea, dar... rapoartele 
din 'regiuni sînt la tov. președin
te, care lipsește momentan. Afară 
de asta, datele nu sînt centrali
zate... e treabă multă... mai tre
ceți dvs...

Există unii oameni cărora cel 
mai minunat apus de soare nu le 
sugerează altceva deeît... venirea 
nopții. Cu ei se pot compara cei 
care, deși sînt în centrul unei 
munci minunate, frumoase, carete 
poate înflăcăra și acapara cu to
tul, nu văd în ea deeît o slujbă ca 
oricare alta, o obligație profesio
nală ce nu trezește în inima lor 
nici un fel de pasiune. Și se pare 
că astfel de oameni au fost cei 
cu care am stat de vorbă la con
siliul central al asociației Recol
ta. Pentru că altfel nu se expli
că faptul că tot ceea ce pe alții 
îi impresionează, ca orice semn 
al vieții noi ce crește azi în sate
le noastre, pe ei îi lasă reci, iar 
realizări care pe alții — străini de 
munca lor — îi entuziasmează, ei 
trebuie să le dibuie prin colbul 
dosarelor

Iar rodul unei astfel de munci 
este cel firesc. El a fost scos în 
evidență chiar în ședința în care 
s-au analizat lipsurile din Sparta- 
chiada satelor, el se vede clar și 
din instructajele pe care (cu mul
tă bunăvoință) ni le-au pus la dis
poziție cei de la Recolta: îndru
mări generale, care trec ușor pes
te probleme de primă importanță, 
ca dezvoltarea complexului G.M.A. 
Ia sate sau constituirea consiliilor 
raionale obștești, „exemple" pozi
tive și negative substituite prin 
rînduri de puncte etc.

Deci, jos, în comune, muncă în
flăcărată, izvorilă din dorința ar
zătoare a țăranilor muncitori de a 
face sport, iar sus, în consiliul 
central al asociației, nepăsarea rece 
a celor ce-ar trebui să generali
zeze și să alimenteze entuziasmul 
celor de jos.

V. ARNĂUTU
CARMEN CONSTANTINESCU

Foileton

face Georgi
înot. Iar dacă ți-ai ți luat totuși 
inima în dinți, ai fi avut de furcă 
cu... batracienele localnice, așa 
că..

,,Ei, și tu, Gicule, ce, numai să 
înoți știi ? Ți-ar folosi mai mult 
ceva gimnastică"...

„Așa ? Hai atunci mai depar
te"... Și, uitînd să se mai oprească 
ca să mai răsufle, Georgică mă duse 
prin sălile de sport ale colectivu-

:<yrv?.*sw’4w

Cit mai muite norme G.M.A. 
trecute ia natație

In vara aceasta ștrandurile au 
fost parca mai populate deeît în aiți 
ani. Și printre cei care și-au petie- 
cut aproape fiecare moment liber pe 
marginea unui bazin s-au a unei ape 
curgătoare au fost și multi tineri 
și tinere, dornici să-și treacă norma 
G.M.A la natație, căpălînd astfel 
posibilitatea de a cuceri insigna 
chiar în acest an. Zeci de mii de 
aspiranți G.M.A. și-au trecut nor
mele în vara aceasta, iar numărul 
lor reprezintă un succes față de anii 
trecu ți.

Dar, să nu uităm că normele de 
natație trecute în cursul unei veri 
nu trebu’c să echivaleze angaja
mentul anual de purtători de in
signă. ci să-l depășească Desigur 
că în primul rînd trebuie să ne pre
ocupăm de cei oare-și trecuseră din 
iarnă normele de schi, astfel încît 
au posib'lit-atea oa, treeîndu-și și 
norma de'natație, să poa’ă deveni 
purtători de insignă chiar în acest 
an. Acest număr odată îndeplinit 
însă — fapt real zat în multe re
giuni — preocupările nu trebuie să 
se oprească aci. Dimpotrivă, munca 
trebu'e continuată cu și mai mult 
elan, pen'ru ca noii aspiranți, care-și 
vor cuceri norma la natație fără a 
o avea pe cea dr sclr să poată 
deveni purtători ai insignei chiar în 
primele zile ale primăverii anului 
1955, după trecerea normei de schi 
în iarna care se apropie. Tată, deci, 
de ce nu ne putem mulțumi cu nu
mărul de norme de natație trecute 
în vara aceasta, ci avem datori-a de 
a angrena noi și no’ tineri în tre
cerea acestor norme, pentru a crea 
astfel posibilitatea realizării de 
purtători de insignă încă din pri
mele zile ale anulu’ 1955.

Or, zilele căldivoase ale lui sep- 
tembr'e oferă din plin posibilitatea 
de a se continua acțiunea atragerii 
maselor de aspiranți G.M.A. în tre
cerea normelor la natațe. In acest, 
scop, consiliile colectivelor sportive 
trebuie să sprijine comisiile de pre- 
găt're și examinare G.M.A. pentru 
a-i putea mobiliza pe asp'r.anții 
G.M.A. în trecerea normelor și pen
tru a putea organiza în acest scop 
noi și noi concursuri. Consiliile re
gionale ale asociațiilor sportive și 
comitetele C.F.S. au datoria de a 
da un patern e impuls acestei ac
țiuni, astfel incit nici o zi dm sep
tembrie să nu se piardă, tar numă
rul aspiranților cu norma de n-ata- 
ție trecută să crească necontenit.

că sport?
lui. Frumoase săli și bine ame
najate, nimic de zis. Numai că 
înaintea noastră păreau să fi tre
cut pe aci vandalii. Dușuri rupte, 
sobe stricate, vestiare murdare și 
deteriorate, geamuri sparte... în 
sfirșit, tabloul pe ■ are ți-l oferă 
clădirile părăsite de mult. „Ei, ce 
spui, poate că ai să mă îndemni 
acum să joc popice, sau să fac tir? 
Dar nici asta nu se poate 1“ /n- 
tr-adevăr, nici asta nu s-ar fi putut 
pentru că poligonul de tir este nă
pădit de buruienile care ascund cu 
grijă țintele, iar popicăria ar pu
tea servi la orice, numai ca popi- 
cărie nu

.,Ai văzut? Și cînd te gîndești ce 
frumoase erau toate acestea odată, 
pe vremea cînd se mai ocupa cîte 
cineva din consiliul colectivului 
de ele 1 Acum, însă... asta-i situa
ția : bazele se ruinează și noi n-a
vem unde face sport 1“
Oare va mai dura mult această 
situație ?

A. 1.

Sport în satele
In satele na.onului Timișoara v ața 

sportivă a luat o frumoasă dezvol
tare, ridicînd activitatea sportivă pe 
o scară superioară. S-a trecut de la 
competițiile de masă, organizate 
period'c, la campionate cu desfășu
rare continuă, ceea ce duce la ridi
carea nivelului tehnic al sportivului. 
Comitetul raional C.F.S. a fost pre
ocupat de această problemă. Au fost 
trimiși pe teren -pentru organizarea 
competițiilor 27 de instructori spor
tivi voluntari. A fost inițiat un curs 
prin corespondență pentru arbitri 
de fo’bal, care au d-at examen și, 
dintre cei 25 de aspiranți, 22 au tre
cut cu succes, rezolvînd astfel lipsa 
care s-a făcut atît de simțită în 
ultimul timp în desfășurarea compe
tițiilor sătești de fotbal. Pe lîngă 
întrecerile de fotbal (40 echipe), po
pice (40 echipe), handbal (24 ech pe), 
oină (12 echipe), Comitetul C.F.S. 
Timișoara .a inițiat organizarea unor 
concursuri menite să atragă în sport 
twt număr cît tn-a mare de femei. 
Pentru dezvoltarea sportului femi
nin, Comitetul C.F.S Timișoara a 
inițiat o competiție sportivă la atle
tism, volei, gimnastică, cursă cu 
obstacole și tir (G.M.A.), pentru 
fete. Concursul e dotat cu o fru
moasă ’cupă, oare va fi înmînată 
colectivului oare va .atrage cel mai 
mare număr de participante. Com
petițiile sînt în toi. La 3 octombrie 
va avea loc la Giarmata finala con
cursului. Cu această ocazie, se va 
inaugura noul stadion din comună.

a De curînd a avut loc la Cluj 
un interesant concurs de înot apli
cativ, la care au participat ech pe 
(2 băieți și o fată) din 19 regiuni 
ale țării, în probele de 100 m. (băr
bați), 50 m. (fete) și înot aplicativ 
(pe echipe)

In proba rezervată bărbaților (100 
m.), s-au remarcat: Iosef Szilassy 
(Arad) 1:09,3, Radu Dumitru (or. 
București) cu 1:15,9, iar dintre fete 
(pe 50 m.) au obținut rezultate mai 
bune Olga Jaba (Timșoara) 39,9 
sec., Maria Enache (Constanța) 42,9 
sec. și Petra Constantin (reg. Bucu
rești) 45,6 sec. Sînt timpuri bune, 
dacă avem în vedere că toți parti- 
cipanțiî au fost sportivi neclasificați. 
Pe primele patru locuri pe echipe 
s-au clasat : 1) Regiuneia Stalin —
1097.5 p..' 2) Cluj — 1107,5 p., 3) 
Regiunea Autonomă Maghiară —
1128.5 p.. 4) București (oraș) —
1139.5 puncte.

Concursul a trezit mult interes, a- 
trăgînd peste 2.000 de spectatori în 

| cele două zile de întrecere sportivă.

■ La 20 septembrie, în toate reșe
dințele de regiuni vor avea loc 
concursuri speciale pentru trecerea 
normelor G.M.A. gradul I și II, or
ganizate de asociația Locomotiva în 
cinstea Lunii prieteniei romîno-so-

. v elice și a Congresului Partidului.
■ Asociația Flamura roșie a or

ganizat, în cinstea Lunii prieteniei 
romîno sovietice și a Congresti'.u ; 
Partidului, un campionat de fotbal j

Fiecare vizită făcută într-unul 
din satele patriei noastre te con
vinge odată mai mult că sportul 
este îndrăgit de mase tot .mai 
largi de țărani muncitori care-l 
practică în condiții din ce în ce 
mai bune.

lată-i, de pildă, pe fotbaliștii 
din comuna Curcani (regiunea 
București), care, îmbrăcați în e- 
chipament sportiv, își fac antre
namentul sub conducerea instruc
torului sportiv.

raionului Timișoara
! înzes.ia. cu u.ounc, teren gazonat, 

pistă de atletism, teren, de baschet 
și volei. In general, în raionul Timi
șoara sportul a devenit un drag 
prieten al țăran lor muncitori. La 
fotbal ca și la popice, la oină ca 
și la handbal, iau ființă tot mai 
multe echipe. Activitatea sportivă în 
acest raion este multilaterală și Co
mitetul C.F.S. are inițiative lăuda
bile. Dar, în aceas’ă activitate sînt 
și unele lipsuri. Cu ocazia Sparta
chiadei satelor a reieșit clar că ri
nele colective sportive sătești nu diau 
atenție atletismului. Din cauza me
ciurilor de fotbal, colectivele spor
tive n-au trimis la etapa de raion 
cei mai buni atleți, dovedind astfel 
o lipsă de preocupare față de sec
țiile de atletism. Astfel, rezultatele 
la faza de raion au fost slabe, :ar 
în fin-ala Spartachiadei satelor re
giunea Timișoara n-a putut obține 
rezultate ca în anul 1952. cînd co
lectivul Recolta-Recaș a cîștigat 
Cupa satelor.

Consiliul regional al asociației 
Recolta trebuie să se ocupe în mod 
permanent, nu doar ocazional, de 
atletism, ar Comitetul raional 
C.F.S. Timișoara trebuie să con
troleze pe teren activitatea secțiilor 
de atletism ale colectivelor sportive 
care se parc că după terminarea 
Spartachiadei satelor au intrat în
tr-o vacanță lungă, cu termen ne
limitat.

A. GROSS

la care participă 48 de echipe din 
cadrul asociației. Campionatul a În
ceput la 9 septembrie. In curînd vor 
începe și întrecerile de tenis de 
masă, volei și baschet, organ zale 
de asociație, tot în oadrul sărbăto
ririi celor două mari evenimente.

In scopul de ia siprijiini realizarea 
angajamentelor luate de colectivele 
sale în domeniul muncii G.M.A., 
asociația organizează o „lună 
G.M.A.". în oare se vor desfășura
concursurile pentru trecerea norme
lor de sezon. Concursurile se vor 
desfășura, începînd de luni, pe sta
dionul Veseliei, stadionul C.A.M. și
F. R.B.

Pe aceleași stadioane. începînd de 
miercuri, va avea loc un campionat 
de atletism inter-colective.

■ Comitetul executiv al Sfatului 
popular regional Cluj organizează 
între 10 septembrie și 1 noiembrie 
o competiție dotată cu „Cupa Sfa
tului popular" și care are ca scop 
trecerea normelor G.M.A. Progra
mul de desfășurare a concursurilor
G. M.A. prevede două perioade: una, 
pînă la 1 octombrie, în care se vor 
trece normele G.M.A. la înot, tir, 
cursa cu obsiacole. iar a doua, în
tre I octombrie și 1 noiembrie, cînd 
vor avea loc concursuri de atletism, 
gimnastică și excursii pentru tre
cerea normei de turism La întreceri 
pot participa toți aspiranții G.M A., 
’ar Clina va reveni colo-’’vului ou 
cele mai frumoase realizări.



’ Coborînd pe un drum de apă...
Pe Bistrița ? au spus unii... De 

ce atît de departe ? Și încă și cu 
pluta... Se pare că e foarte peri
culos... Pluta se poate sparge... 
Ai putea fi prins între lemne și 
bolovani... S-au întimplat atitea 
accidente... Intr-un loc mai ales, 
pe la Toance... Mai bine nu ple
cați acolo...

Acestea sînt „încurajările" cu 
care ne-am urcat în tren, la Bu
curești...

Am sosit în Vatra Dornei într-o 
dimineață limpede, senină, înso
rită...

— Vă rog, unde este stafia de 
plute ?

— Mergeți dvs. de-a lungul rîu- 
lui la vale vreo cîțiva kilometri, 
pină la schela Dorna-Arin...

La -schela Dorna-Arin, o căsuță 
de scînduri; n.am întîlnit decît pe 
Gavril llarțapug, un plutaș cu 
mustăți foarte lungi care se căz
nea tocmai să alcătuiască un pa
nou... iar Constantin Seșeanu, 
Visarian, Simbru Dumitru Bighiu 
și Bighiu Toadcr s-au avîntat cu 
cea mai mare dragoste ta pluti- 
tul plutelor rămase pe uscat, după 

Ei și-au 
la sută, 

plutit

pe vre- 
om și 
banii...

puhoiul de primăvară.... 
depășit norma cu sută 
atît la legat,' cît și la 
transport...

— Plutele au plecat 
crăpa de ziuă. a răspuns el 
întrebare — cînd a venit i 
mare de la deal sau, cum îi spu
nem noi, haitul... Ca să prindeți o 
plută, ar fi bine să fiți miine 
în zori mai de vale, în pădure, 
lîngă baraj. Aflînd acestea, am 
plecat din nou la 
rare, printre cătune 
presărate pină sus 
înălțimi.. Și am um
blat -șa 
suri,' cu 
atîrnau 
greu în spate...

...Cînd soarele 
mergea spre as
fințit, am dat de 
o pădure prin care 
șerpuia o potecă 
mică. Lîngă un și- 
pot trăgea din lu
lea un moșneag 
sfătos, bucuros să 
stea de vorbă : 
„Nu prea vine lu
me multă prin pus
tietățile astea de la 
noi... Tot cătunul 
nostru Călinești are 
numai 20 de case... 
Noi stăm sus în 
deal, la ieșirea din pădure, 
guri, numai eu cu baba... („baba" 
Arghira Odogian — aveam 
aflăm mai tîrziu — că 
persoană foarte luminată... 
țase șapte clase primare 
foarte mîndră că fusese

multe cea- 
sacii care 
destuJ de

Și

cînd se
I Ia
apa

drum pe că- 
cu case

pe
rare, 

coaste, pe

glică subțire... Ehei! a spus moș 
Gavrilă, acum, rîul umblă întot
deauna singur noaptea, iar pluta
șii nu mai umblă decît ziua... 
Noaptea nu e voie... Avem protec
ția muncii... iar pietrele cele mai 
mari din rîu, le-au pușcat de cu. 
rind cu dinamită... Dar 
mea mea... umbla bietul 
noaptea ca să-și scoată
Punea un opaiț la coada plutei 
și o pornea la vale... și apoi, de 
se sfărîma de un bolohan, rămînea 
acolo cu oasele pe pietre...

In ziua următoare ne-am luat ră
mas bun de la moșneag și am 
plecat. Barajul înfipt de mîna omu
lui în stîncă, își deschide în fiecare 
dimineață porțile monumentale, 
lăsînd plutele să treacă, cu ajuto
rul apei strînse în lacul său arti
ficial încă din ajun. Și, fiindcă 
există astăzi barajul, plutașii pot 
cina pe îndelete la cantina care-i 
așteaptă cu mîncare caldă și se 
pot odihni pe voie în dormitoare 
pregătite anume pentru ei... Tot 'a 
baraj găsesc găzduire tăietorii de 
lemne din pădure sau turiștii în. 
tîrziați care vin de-a lungul 
lui sau coboară uneori de 
Rarău...

In seara în care am ajuns 
lo, pe o poiană lîngă 
sit un foc de tabără 
lîngă el trei corturi...

Un grup de tineri
Orașul Stalin (printre ei unii 
la uzinele ^Timpuri noi" 
tizanu'")’ se pregăteau 
ia a doua zi pe Bistrița

Intre 
(din 
ciuta

apă am 
aprins

rîu-
pe

aco- 
gă-

Și

e nevoită să treacă pluta). De la 
Zugreni la Broșteni (circa 40 km.), 
sînt 12 purifuri dintre acestea. Și 
în afara lor, tot pe această porți
une, drumul trece prin faimoasele 
„Toance",

— Picioarele sus ! Lăsali-vă pe 
spate!... comandă din cind in cind 
plutașul... Pe urmă întreabă glumeț: 
Mă prinz, că vi-a fost frică... 
„Nuuu“... răspunde toată lumea. 
Deși, ce-i drept, la purifuri, cînd 
trosnește toată pluta din încheie
turi, parcă nu-i a glumă. Dar, pe 
urmă, ' te obișnuiești... Și, cînd 
după multe ceasuri de alunecat Ia 
vale începe să bolborosească și să 
fiarbă apa în jur, ]a Toance, par- 
că-ți vine să întrebi : ,,Cum, as- 
ta-i tot ? Și doar otita ?"

Fiindcă prin faimoasele Toance 
drumul ține (printre stînci ascu
țite și bolovani imenși) cel mult 
cinci minute...

Pe urmă, rîul devine iar pașnic 
și trece prin locuri neasemuit de 
frumoase, ce poartă nume ca în 
povești: Iazul Rău... Cotul Călda
rea... Părul Ursului... Dîmbul 
Vîrcolacului... După Broșteni, de 
unde plutașii pornesc deobicei în 
cea dc a doua etapă (circa 90 
km ), rîul se lățește. Apa. devine, 
cum spun plutașii, „mai moale** și 

dese și 
pe lingă 
pe lingă 
cocoțate

coaste printre brazi, 
cabluri mari de sîr- 

poduri și... pe lîngă 
spală rufele în rîu...

cîțiva kilo-
de comuna Hangu, 

început din nou să 
se 'uțească. lară na 
vîrîm în munți, a 
spus plutașul... Și, 
deodată, ne-a apă
rut în față, imens, 
masiv și violent, în 
lumina asfințitului, 
Ceahlăul.

Mult mai mare 
decît toate celeilalte 
înălțimi din jur, tși 
arunca trufaș um
bra peste aipe...

— Ne oprim aici 
— a spus din nou 
plutașul — că ne 
prinde noaptea. 
Iară miine. dacă 
vreți, mergem mai 
departe, înspre Bi- 
caz și apoi .spre 
Piatra Neamț... 

peste Ceahlău răsă-

In țara noastră crește un ti neret nou, educat într-un spirit 
nou, un tineret asupra căruia se apleacă părintește, îndrumindu-i 
pașii, partidul nostru drag și gu vernul Republicii noastre Populare.

Tăria acestui tineret nu stă numai în pregătirea sa ideologică 
și profesională, ci și în sănătatea sa, in puterea sa de muncă. Spor- 

' tul este astăzi un prieten scump tineretului nostru, oțelindu-l pen
tru munca de fiecare zi, pentru apărarea patriei, lată în foto
grafie un aspect de la o oră de educație fizică ținută cu pionierii | 
la Palatul lor din Cotroceni. I

așezărije omenești mai 
mai rostuite... Rîul trece 
poieni cu tăpșane largi, 
căpițe de fîn ascuțite, 
pînă sus pe 
trece pe sub 
mă, pe sub 
cumetre care

Tîrziu, pe înserat, 
metri înainte

din 
de

Și „Par- 
și ei s-o 
la vale...
Bergher, 

de schi) 
gură.

sportivi

aceștia, Hans 
lotul republican 
dintr.o muzicuță

sa 
era o 

învă- 
și era 

..... .........    aleasă 
bibliotecară într-un sat la 6 Km. 
peste deal, la căminul cultural...)

Seara am fost găzduiți în coli
bă la moșneag. De sus, de unde 
era coliba, se vedea rîul șerpuind 
în vale, negru sclipitor, ca o pan-

Ceilalți de lingă el, ii țineau iso
nul și cîntau... Pe deasupra lor, 
nenumărate stele, iar în jur brazii 
care foșneau...

Ziua următoare, în zori, a por
nit expediția cu plutele. Ne-am 
cocoțat pe o plută sus pe lemne 
și am început să lunecăm pe rîu 
la vale.

— Atenție la purifuri, a spus 
plutașul... (purifuri.e sînt un feț 
de căderi de apă înalte de 1—3 
metri, peste care din loc în loc,

. Intre timp,
rise un ciot de lună. Și atunci am 
știut dintr-odată că a doua zi 
plutașul avea să plece fără noi, 
spre Piatra. Drumul nostru peste 
apă s-a terminat în seara aceea. In 
schimb, a doua zi avea să înceapă 
o ascensiune dintre cele mai fru
moase, peste munți...

MARIA IRIMIE

Radio
In cadrul emisiunilor radiofo

nice se.vor transmite următoarele 
cîntece sportive în săptămina de 
la 13 la 19 septembrie : „Marș 
sportiv" de Eugen Kofler (vineri 
17 septembrie, ora 5.00, pe 1935 
m.), emisiunea „Cîntece sportive și 
de tineret de compozitori romîni" 
(sîmbătă 18 septembrie, ora 7,30, 
pe 351 m.), „Cîntec sportiv" de 
Ido Kahan (duminică 19 septem
brie, ora 8.00, pe 351 m.) și
„Marș* sportiv" de Racov (dumini
că 19 septembrie, ora 15,30, pe 
351 m).

Concerte
Iubitorii de muzică ușoară vor 

putea asculta în curînd ..O seară 
de muzică pe stadion". Este 
vorba de un concert de muzică 
ușoară sportivă și de tineret or
ganizat de colectivul sportiv Vo
ința Prestări servicii. Concertul 
va fi dirijat de J. Reininger și 
S. Malagamba. In program : „Gata 
pentru muncă și apărare" de A. 
Giroveanu, „Talpă II" de S. Cos- 
man, „Cîntece sportive" de Duna- 
ievschi, „Pronosport" de Nel.l Mar
tini, „Hora staccato" de Grigoraș 
Dinicu, „Gigei" de Marius Mihail, 
„Vino să mă iei duminică la 3“ 
de H. Mălineanu, „Și Maria face 
sport" de M. Block, „La schi" de

N. Kirculescu, „Marșul aviatorilor" 
de Soloviov Sedoi ș a. Voce: N- 
Rafael, artist emerit al R.P.R, 
Iolanda Mărculescu, solistă a Tea
trului de Operă și Balet, Simona 
Cassian, Willy Donca, Maria Tă- 
nase, Gică Petrescu. Mara A4ăli- 
nea-nu-Dumitrașcu și Trio Grigori». 
Momente vesele: Radu Zaharescn 
și Horia Șeibănescu.

Reviste
Peste cîteva zile va apare nr. 9 

al revistei „Stadion", cu urmă
torul cuprins: Odihnă și sport; 
Scrisoare din Franța; Flăcăii din 
Domișoara ; Kureșul ; Bărcile -cu 
ptoze ; Baschet bal iștii sburători; 
Două salturi, două recorduri; Pen
tru tinerii boxeri; In Budapesta, 
orașul sărbătorii sportive; Daru
rile sportivilor bulgari; Mașina de 
scris sportivă ; îmi permiteți ?; 
Campion olimpic prin W.O..; o 
pagină de șah și cuvinte încru
cișate etc.

Filme

In curînd va rula pe ecranele 
cinematografelor filmul documerr- 
tar sportiv „800 de kilometri pe 
Dunăre". Filmul a fost realizat 
de operatorul A. Plăcintaru, In 
regia Iui N. Blidaru, iar textul este 
semnat de V. Amăutu și V. Ranga.

începută în ziua de 4 iulie, tradi
ționala întrecere sportivă de mase 
campionatului de poltatloci G.M.A. al 
R.P.R s-a încheiat recent, prin dis
putarea finalelor, la Mediaș. Orga
nizată pentru prima oară la noi în 
țară anul trecut, după exemplul glo
rioasei mișcări de cultură fiz că și 
sport din Uniunea Sovietică, această 
importantă competiție sportivă a 
intrat în tradiția marilor întreceri 
sportive din țara noastră.

Întrecerile finale, ca și întreaga 
desfășurare a competiției, au arătat 
limpede că în cea mai mare parte a 
regiumlor țării complexul G.M.A. 
a pătruns adînc în mase. Acest fapt 
a fost și mai evident acolo unde a 
existat, o temenică preocupare pen
tru campionatul de poliatlon G.M.A., 
unde strînsa colaborare dintre comi
tetele C.F.S. și colectivele sportive 
a dus în mod firesc la obținerea 
unor rezultate bune. Astfel, în Ca
pitală, numai în raionul Grivița 
Roșie au participat la faza pe co
lectiv a camponatului 702 concu
renți, ceea ce reprezintă un frumos 
succes fată de cifra de anul trecut 
(500).

De asemenea mai pot f: consem
nate aci o altă serie de succese, cum 
ar fi acela că în orașul Brăila, în 
timpul primei etape, 70 de tineri au 
devenit purtători ai insignei G.M.A. 
gr. II. In regiunea Suceava, orga
nizarea întrecerilor din cadrul cam
pionatului de poliatlon G.M.A. a fă
cut posibilă confecționarea apara
telor necesare utilării a 8 piste cu 
obstaco'c. iar în reg unea Craiova 
s-a desfășurat cu acest prilej o in-

Despre lipsurile unei importante competiții
tensă muncă de popularizare a în
trecerii, deci și a complexului. în 
rîndurile oamen lor muncii.

Insă, cu toa'.e aceste succese, des
fășurarea campionatului de poliatlon 
G.M.A. el R.P.R. a arătat că în pri
vința complexului G.M.A. și, In spe
cial, a felului de organizare a aces
tei întreceri, mai există încă lipsuri 
serioase. Și, ceea ce e mai grav, 
este tocmai faptul că aceste lipsuri 
sau manifestat în faza de mase a 
competiției.

Unele regiuni, ale căror comitete 
C.F.S. regionale, raionale și oră
șenești au muncit superficial, au 
avut un număr insuficient de par
ticipant la prima etapă a campio
natului. Exemple de acest fel sînt 
regiunile Arad (741 de concurenți), 
Ploești (703 concurenți) și Cluj (741 
concurenți). Reiese de aci că în 
regiunile respective munca de orga
nizare a primei etape, lipsa de ope
rativitate în executarea sarcinilor, 
precum și lipsa de preocupare a 
comitetelor C.F.S. au fost factorii 
care au determinat în cea mai mare 
măsură realizarea unui așa de mic 
număr de participant!. Și, cu atît 
mai gravă este situația regiunii 
Cluj, tinde angajamentele pe linia 
gradului II al complexului G.M.A. 
sînt departe de a fi îndeplinite.

O altă lipsă manifestată cu oca- 
z'a desfășurării campionatului de 
poliatlon a fost aceea că bună parte 
din activul comitetelor C.F.S. și al 

colectivelor sportive nu au înțeles 
sau nu au vrut să înțeleagă însem
nătatea acestei competiții, care a 
vea scopul de a crea condiții optime 
de concurs pentru trecerea norme
lor G.M.A. In loc să folosească pri
mele etape ale campionatului pentru 
trecerea unui număr cît mai mare 
de norme, multe colective sportive 
și ch ar comitete C.F.S. au neglijat 
această problemă. Cazul comitetului 
regional C.F.S. Constanța, care a 
organizat doar etapa regională, este 
concludent în această privință.

Unele comitete C.F.S., precum și 
unele consilii ale asociațiilor spor
tive, lipsite de o justă orientare, 
nu și-au dirijat princpalele eforturi 
spre colectivele sportive cu mari po
sibilități, cum ar fi Flamura roșie 
Gh. Gheorghiu-Dej din București. 
Metalul Uzinele de Tractoare Orașul 
Stalin. Flamura roșie tanoș Herbak 
din Cluj, etc.

La rîndul lor, colectivele sport’ve 
nu au fost preocupate să-și asigure 
ajutorul tehnicienilor, tar aceștia au 
privit cu multă ușurință desfășu
rarea primelor etape ale campiona
tului. Ar putea fi dați ca exemplu 
negativ antrenorii Papaianopol (Fla
mura roșie Gh. Gheorgh’u-Dej), Tă- 
năsescu (Voința) și încă multi alți!.

Introducerea probei de înot nu a 
constituit un bun prilej ca această 
disciplină sportivă să pătrundă a- 
dînc în mase, fapt dovedit prin 
aceea că la întrecerile finale au fost 

concurenți (Filofteia Diaeonescu din 
reg. Pitești și Maria Andone din 
rcg. Bacău), care aproape că nu 
știau să înoate

Cel mai important la capitolul lip
suri este însă felul cu totul neprin
cipial în care au fost privite între
cerile primei etape a campionatu
lui de mare parte din colectivele 
sportive și comitetele C.F.S. Anali- 
zînd acest aspect al problemei, vom 
remarca faptul că majoritatea celor 
care au greșit au adus ca pretext 
numărul mare de competiții de mase 
(Spartachiada sindicală, concursurile 
populare, etc.). Astfel, în unele re
giuni (Timișoara, Hunedoara, etc.) 
concursurile nu au fost organizate 
la toate cele 6 probe prevăzute de 
regulamentul campionatului, iar mo
dul defectuos în care s-a muncit în 
primele faze ale campionatului s-a 
reflectat în celelalte etape, care, în 
loc să aibă un caracter sărbătoresc, 
au avut loc într-o grabă nejustifi
cată. In unele reg’uni. la faze re
gională a campionatului, datorită 
felului superficial în care au mun
cii responsabili G.M.A. ai comite
telor regionale, la întreceri au par
ticipat foarte puțini concurenți. E- 
xemple: Baia Mare 2 partîcpahți, 
,C1uj 9 participant!. O totală lipsă 
de răspundere ’ a arătat comitetul 
reg’onal C.F.S. București, care nu 
șî-a trimis concurent iii nici măcar 
la finală.

In sfîrșit, nu pot fi trecute cu ve
derea nici lipsurile man festate de 
serviciul G.M.A. din direcția orga
nizatorică . a Comitetului pentru 

I Cultură Fizică și Sport de pe lîngă 
Consiliul de M'niștri, care nu i-a 
controlat și nu i-a sprijinit ta 1imp 
pe responsabilii G.M.A. ai comitete
lor regionale C.F.S., lipsindu-- do 
o justă îndrumare. Cea ' mai mare 
parte a lipsurilor s-au reflectat evi
dent în lipsurile constatate cu pri
lejul desfășurării finalelor de la Me
diaș. Astfel, comisia de organizare 
nu a fost fermă și consecventă în 
măsurile luate, arbitrii nu au fost 
judicios selecționați etc.

După terminarea întrecerilor de la 
Mediaș, s-a desfășurat o șed nță de 
analiză a activității G.M.A,, la care 
au participat responsabilii G.M.A. 
din toate comitetele regionale C.F.S. 
Cu acest prilej, a ieșit în ev’dență 
faptul că, deși în cadrul campiona
tului de poliatlon au fost realizate 
unele succese, totuși această compe
tiție a rămas în urmă față de gra
dul actual al dezvoltării mscării 
sportive din țara noastaă. Pe vi for, 
comitetele C.F.S., asociațiile si co
lectivele sportive vor trebui să-si 
intensifice eforturile, pentru a asi
gura succesul campionatu-'u' de po
liatlon G.M.A. al R.P.R.

t pnpr>T
Șeful Serviciului G M.A. din 

Comitetul pentru Ciilivrr’i
Fiz’că și Snort de pe I ngă 

Cons’t .<| de M'n’stri
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3Faza le' zonă a campionatului republican de popice '
Zilele trecute s-au disputat In o- 

rașele Timișoara. Baia-Mare, Roman 
și Ploești întrecerile fazei de zonă 
a campionatului republican de po
pice pe echipe.

O desfășurare interesantă au a- 
vut-o jocurile disputate la Baia 
Mare, la care au participat popicari 
din Tîrgu Mureș. Oradea, Cluj, Sa- 
lonta și S-atu Mare. Echipa mascu- 
1 nă Metalul Cluj, care a prezentat 
un lot omogen și bine pregătit din 
punct de vedere fizic și tehnic, a 
reușit să învingă în finala turneu 
Iui puternica formație Progresul O- 
radca. la o diferență de 5 popice 
dobcrîte. Victoria obț'nută asupra e- 
ehipei Progresul Oradea constituie 
un frumos succes al metalurgișfilor. 
In urma acestui rezultat, ei au o- 
cupat primul loc în clasamentul ge
neral Din echipa învingătoare s-a 
remarcat prin precizie în lovituri 
Iosif Nikola, care a do’.orît 247 po
pice

Progresul Oradea. Voința Tîrgu 
Mureș șl Progresul Satu Mare, care 
s-au clasat. în ordine, pe celelalte 
locuri, au arătat unele lipsuri, atît 
în pregătirea fiz'că, precum și în 
tehnica lansării b lei

Turneul masculin desfășurat Ia 
Ploești s-a terminat cu o meritată 
victorie a echipei locale Flacăra. 
Popicarii ploeșteni, pe lîngă o bună 
cunoaștere a color tre> stijuri de

Rezultatele galei de box
Boxerii de la Metalul 23 Au

gust au cîștigat cu un scor cate
goric (14—4) întîlnirile lor cu pu- 
giliștii ieșeni. Dar, fiecare din 
cei aproape 3.000 de spectatori 
care au asistat la gala de la tea
trul 23 August și-au dat seama 
că la Iași se găsesc multe elemen
te de valoare, tineri pugiliști, care, 
în primul rînd, au dat dovadă de 
curaj și combativitate. Din pă
cate însă, mai toți boxerii ieșeni 
suferă de aceleași lacune. Atacă 
„descoperiți“, nu-și dozează efor
turile și nu arată preocupări pen
tru o tactică bine definită. Din a- 
ceste motive, după ce încep vije
lios meciurile, ieșenii sînt în cele 
din urma depășiți de adversari. 
Antrenorul N. Florescu trebuie să 
se ocupe cu mai multă stăruință 
de remedierea lipsurilor tehnice ale 
elevilor săi.

Foarte bine s-a comportat tînă- 
rul ieșean /. Teodoru (cat. mini
mă), care l-a depășit pe C. Bala- 
ban (Metalul). O gravă greșeală 
de apreciere a juriului nu i-a ofe-

Dacă ai să intri intr-un maga
zin I.D.M.S., ai să-ți poți da sea
ma și. aci, foarte limpede, cit de 
mult a pătruns sportul în masele 
largi de oameni ai muncii.

Să intrăm, de pildă, în magazi
nul cu materiale de sport din str. 
Lipscani nr. 79. Chiar de la in
trare, ai de întîmpinat un adevă
rat „flux” și „reflux” de cetățeni 
și cetățene, care intră și ies, iar 
alții, grupați în fața vitrinei, pri
vesc obiectele frumos aranjate. In 
magazin, vînzătoarele Alexandra 
Georgescu, Nina Mitran, Teodora 
Vlad și celelalte abia prididesc să 
satisfacă cererile numeroasei clien
tele. Și nu este de fel o treabă 
ușoară să ai de-a face cu sule și 
sute de cumpărători într-o zi. L'nii 
din ei știu precis ce vor, alții a- 
leg, cercetează, răscolesc un rail 
întreg, întreabă și apoi... pleacă.

Se mai întîmplă să te trezești 
în magazin cu un cetățean oare
care, venit cu o falcă în cer și una 
în pămînt, care îți reproșează: păi, 
bine tovarășă, cum o să apară tata 
mea pe terenul de volei cu chiloți
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ărunoare a bilei, au luptat cu multă 
dîrzenie. S-a remarcat în deosebi 
Ioan Dinescu. care a practicat un 
joc eficace, rea-lizwid în partida cu 
Avîntul Pitești cel mai mare rezul
tat : 265 pop ce doborîte.

Sub nivelul obișnuit s-au pre
zentat componențil echipei Recolta 
M.A.S. București, care au ratat nu
meroase bile, din cauza insuficientei 
lor pregătiri.

La Roman și Timișoara, Progre
sul Roman și. respectiv, Voința A- 
rad -au avut comportări bune, reu
șind să se califice pentru finala 
competiției.

La probele feminine de la Baia- 
Mare. Flamura roșie „Ludovic 
Minszki" Tîrgu Mureș a reeditat 
succesul de anul trecut. De altfel, 
această victorie confirmă progresul 
jucătoarelor ech’pei din Tîrgu Mu
reș. Meritul principal în rezulta
tul acestei forma {R îi revine tine
rel jucătoare Margareta Szemani, 
care a dovedit din nou că este una 
dintre cele mai bune Jucătoare ale 
țării.

Locomotiva P.T.T.-București (faza 
Ploești), Flacăra Med'aș (faza Ro
man) și Flamura roșie UTA Arad 
(faza Timișoara) au dovedit mari 
posibilități, obținînd frumoase vic
torii, care Ie-a adus primul loc în 
clasamentul zonelor respective.

TRAIAN IOANIȚESCU

de la teatrul „23 August”
rit însă satisfacția unei meritate 
victorii, el trebuind să se mulțu
mească cu un rezultat de egali- 

[ tate. Celelalte rezultate tehnice: 
Cat. hîrtie: A. Bariciu (M) b.p. Val. 
Mahu (I) Cat. muscă: C. Calenciuc 
(I) b.p. M. Cristea (M). Cat. co
coș: D. Buriaș (I) a început foar
te bine, trimițindu-1 pe P. Dumi
trescu (M) la podea în repr. I-a. 
Apoi, metalurgistul și-a revenit, 
cîștigînd la puncte. Tot în limi
tele cat. cocoș, C. Paznicu (I) a 
terminat la egalitate cu P. Vălean- 
ca (M). Cat. pană: Gh. Zdmfi- 
rescu (M) l-a învins prin k. o. 
repr. III pe I Gologan (I), Cat. 
semi-ușoară : Marin Ion (M) cîș- 
tigă prin k.o. tehnic repr. II în 
meciul cu C. Popa (I). Tot la cat. 
semi-ușoară, V. Eșeanu (M) l-a 
învins la puncte pe C. Săseanu. 
In ultimul meci al serii, disputat 
în limitele cat. mijlocie, Gh. Si
mian (M) și-a făcut k.o. adver
sarul S. Catană (I) în repriza 
Il-a.

G.M.

Intr-un magazin I. D. M. S.
de ciclism? Ce, vrei să rida cele
lalte fete de ea?

Și vînzătoarea, mereu amabilă 
și calmă, zîmbește îngăduitoare, 
primește înapoi chiloții de ciclism, 
îi schimbă cu un șort sau cu chiloți 
pentru volei, deși știe foarte bine 
că adevărul este de partea ei și 
că, ieri, clientul indignat de azi 
nu a știut precis ce anume i se 
spusese de acasă să cumpere.

Și orele de muncă se scurg 
pe nebăgate de seamă, căci vre
mea trece foarte repede cînd ai de 
servit peste o mie de cumpărători 
pe zi, în medie, după cum ne in
formează tov. N. Constantine-cu, 
gestionarul magazinului. La aceș
tia trebuie să mai adaugi cel pu
țin alți o mie de cetățeni care in
tră în magazin, întreabă, sau răs
colesc rafturile fără să cumpere.

Intre timp, stăm de vorbă cu 
cîțiva dintre cumpărători. Iată, de 
pildă, săteanul Velicu din comuna 
Buturugeni, raionul Mihăești, în
soțit de fiul său Ion, în vîrstă de 
17 ani. A venit să-i cumpere iui 
Ion echipament sportiv, căci toată 
ziua îl „bîrîie” la cap că vrea să 
facă sport. Elevul Emil Mitran a 
cumpărat un tricou maro cu gal

Mai multă atenție construcției 
aeromodelelor de viteză

In momentul de iâță, construcția 
aeromodelelor planoare, propulsoare 
sau motomodele a încetat de a mai 
fi singura preocupare a tinerilor 
aeromodeliști. Aeroinodeliștil noștri 
se ocupă cu aceeași intensitate și 
de construirea aeromodelelor de vi
teză, care capătă din zi tn zi o tot 
mai largă răspîndire. Și acest lucru 
s-a putut constata cu ușurință mai 
ales cu prilejul ultimelor concursuri 
și tn deosebi la actualul concurs 
republican, care se desfășoară la 
Orașul Stalin, unde participants la 
aceste categorii sînt foarte nume
roși.

In curînd timpul nu va mai fi 
favorabil manifestațiilor aeromode- 
listice tn aer liber. Totuși, preocu
pările pentru construcția aeromode- 
lelor moderne va trebui continuată și 
în perioada următoare cu aceeași in
tensitate, cu deosebirea că tn locul 
demonstrațiilor tn aer liber — cu 
care ne-am ob'șnuit în ultimul timp 
— tinerii vor trebui să studieze li
teratura tehnică de specialitate șl. 
totodată, să experimenteze neconte
nit noi și noi tipuri de modele.

O contribut e însemnată la dez
voltarea categoriilor cfas'ce de ae- 
romodele îl aduc tn momentul de 
față uzinele Steagul roșu din Ora
șul Stalin, care au început fabrica
rea în serie a motorașelor mecanice 
,,M.G.“. In plus, mai în fiecare cerc 
de aeromodele există ctte un tînăr 
care dispune de ursul sau două mo
torașe mecan'ce. Dacă, totuși, există 
și unele locuri unde această bază 
materială lipsește, prin grija comi
tetelor de întreprindere sau Institu
ție, pe lîngă care funcționează cercu
rile de aeromodele, se va putea crea 
posibilitatea de rezolvare și a aces
tei probleme. Fără îndoială însă că 
la început lucrurile nu vor fi deloc 
ușoare. Dar, orice început e greu.

Avînd baza materială necesară a- 
sigunată, conducerea cercului de ae
romodele poate trece de îndată la 
înfăptuiri și mai mart. Șl, în pri
mul rînd, va trebui să dea impor
tanță însușirii unei tehnici avansate 
tn arta construcției aeromodelelor de 
viteză de către toți membri cercului. 
Și cu siguranță că, dacă se va munci 
astfel, dacă -la fiecare membru din 
conducerea cercului de aeromodele 
va exista dorința de a asigura ti
nerilor constructori o act!vittate bo
gată șl multilaterală, rezultiatele 
bune nu vo.r tnttrzia să se arate.

B. MARICA

★

★ >

Fr. Ambruș (C.C.A.) este un 
boxer sobru și eficace, Iată-l 
aci, în meciul cu Stan Bogoi (Lo
comotiva Brăila), pregătindu-se să 

aplice o nouă lovitură, după ce 
adversarul său a eschivat cu gre
utate o laterală. In această inttl- 
nire, Fr. Ambruș a obținut vic
toria la puncte.

★ ★

★

ben, și-1 îmbracă pe Ioc. Emil 
Mitran are 15 ani și este elev la 
școala Nr. 11. In cursul vacanței 
a lucrat la o cooperativă meșteșu
gărească de metalurgie, pînă cfnd 
a început școala. Cum și-a luat 
„leafa”, își cumpără și echipa
ment. I-a luat și fratelui său un 
tricou și mai are de cumpărat și 
o minge de volei, pe care o cer
cetează cu atenție de cunoscător. 
Colectivistul G. Diaconu, de Ia 
G.A.C. „Drum Nou" din raionul 
Oltețu, regiunea Craiova cumpără 
un trening. „Este pentru fratele 
meu mai mic, de 19 ani, care e 
în colectivă cu mine și tare mult, 
îi place sportul. Eu, deh, după cum 
vedeți, sînt invalid și nu pot să 
fac sport. Să facă însă ăștia micii 
sport, dacă nouă nu ne-a fost cu 
putință cînd eram de vîrsta lor".

Cînd te uiți la ceas, nici nu-ți 
vine să crezi că au și trecut două 
ore de cînd ai intrat în acest ma
gazin, în care cumpărători și vîn- 
zătoare roiesc necontenit, în timp 
ce mărfurile din rafturi scad, scad 
mereu. A doua zi însă, la ora de 
deschidere a magazinului, raftu
rile vor fi din nou pline, în aștep
tarea cumpărătorilor.

i EM. I.

In regimul nostru democrat popular sportul aeromodelist a că
pătat o largă răspîndire. In foto grafie: cîțiva tineri muncitori
execută o lansare tn grup.

Dmamo întilnește Constructorul București la rughi
După cele cîteva meciuri inter

naționale, care au făcut să treacă 
aproape neobservată reluarea cam
pionatului categoriei A la rugbi, 
iată că întîlnirile pentru cucerirea 
titlului de campion rețin acum în
treaga atenție a rugbiștilor și a 
publicului pasionat de acest sport.

Și, trebuie să recunoaștem, cea 
de a doua etapă a campionatului 
are prin ce pasiona dacă vom a- 
răfa că Dinamo debutează în tu
rul de toamnă jucînd în compania 
foimației Constructorul, care s-a 
dovedit în plină ascensiune de for
mă la sfîrșitul primei părți a cam
pionatului. Despre Dinamo nu avem 
de spus prea multe, echipa fiind 
bine cunoscută pentru calitățile ei, 
verificate și în recentul joc inter
național cu U.D.A. Praga. In 
schimb,, despre Constructorul pu
tem arăta că aceasta este echipa 
de l-a care se așteaptă rezultate 
surpriză în actuala ediție a cam
pionatului. Constructorul a făcut 
meciuri inegale ca valoare, în pri

*
Campionatul feminin de volei — categoria A
Trei din cele patru întîlniri pro

gramate mîine în oadrul prunei etape 
a returului campionatului feminin de 
volei la categoria A sînt deosebit de 
importante pentru alcătuirea clasa
mentului, Pe prim plan se situează 
meciul dintre echipele bucureștene 
Locomotiva și Știința ICF, clasate 
pe locurile 3 și 2, cu cîte 12 și, res
pectiv, 13 puncte. In tur, partida 
a prilejuit o luptă dîrză și a fost 
cîștigată de studente cu scorul de 
3-2.

A doua partidă în ordinea impor
tanței este cea de la Timișoara, 
unde echipa locală Progresul (locul 
6 în cltasiament, cu 9 puncte) primește 
vizita ‘formației Progresul Cluj (lo
cul 5 în clasament, cu 10 puncte). 
In tur, clujencele au învins cu 3—2.

Programul complet al primei eta
pe a returului campionatului femi
nin la categoria A este următorul : 
București: Progresul-Dinamo Bucu
rești (teren Progresul ITB, ora 9) ; 
Locomotiva-Știința ICF (teren Pro
gresul ITB, ora 10); Timișoara: 
Progresul-Progrestd Cluj; Iași: Eta
ni ura roșie Iași - Flamura roșie 
Brăila.

★
Tot mîine se desfășoară jocurile

Campionatul republican de polo
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

ȘTIINȚA CLUJ 2-5 (2-2)
Deși viu disputat, jocul a fost 

confuz ambele echipe comițînid 
multe greșeli. Araniossi, în formă 
bună, a realizat majoritatea punc
telor. Au marcat: Araniossi (4), 
Maxim pentru Știința Cluj ți 
Bădiță, Angelescu pentru Progre
sul. S-au remarcat: Araniossi,
Maxim și Negrea dela învingători 
și Bădiță, Vasiltu și Angelescu 
dela învinși.

ȘTIINȚA CLUJ : Muler, Negrea. 
Doleanu, Maxim, Lorintz, Aranio
ssi, Loghin

PROGRESUL BUCUREȘTI: Pre- 
cup, Vasiliu, Angelescu, Bădiți, 
Dumitru,, Popescu, Bendu. 
TÎNĂRUL DINAMOVIST — FLA
MURA ROȘIE TIMIȘOARA ?r—ă 

(0—1)
Timișorenii au jucat simplii și 

eficace, cîștigînd o prețioasă vic
torie în deplasare. Jucătorii de la 
Tînărul Dinamovist au înotat mult, 
dar fără rost, înghesulnd jocul în 
fața porții adverse și ușurtnd în 
felul acesta sarcina apărării timi
șorene. Au marcat : Torok (2), 
Man pentru învingători și Kelemen 
și Zahan pentru învinși. S-au re
marcat : Torok, Weinreich și Man 
de la Flamura roșie și Zahan și 
Kelemen de la Tînărul Dinamovist.

FLAMURA ROȘIE TIMIȘOARA: 
Moga, Gavrdă. Torok, Nines. Wein
reich, Sălăjan, Man. TINARUL 

măvară, cauza principală fiiiîd lip
sa de sudură dmtre jucători. Acum 
această deficiență a fost remedia
tă și echipa se prezintă mai omo
genă, jucătorii valoroși pe care-i 
numără formația avînd posibilita
tea să-și pună cunoștințele In 
slujba colectivului lor.

Formația campioană, C.C.A., se 
deplasează la Orașul Stalin pen
tru a se întîlni cu Constructorul 
din localitate, într-un joc în care 
victoria nu le poate scăpa bucure- 
ștenilor.

In Capitală, Grivița Roșie pri
mește vizita formației Progresul 
Sănătatea, iar cealaltă reprezen
tantă a asociației Progresul-FInan- 
țe Bănci întîlnește Știința Bucu
rești. Iată de altfel programul com
plet ad etapei : Parcul Copilului 
ora 9: Locomotiva Gr. Roșie. Pro
gresul Sănătatea. Teren Progresul 
F.B.: ora 17: Progresul-Știiwța. 
Teren Dinamo: ora 17: Dinamo- 
Constructorul Buc. Orașul Statin: 
Constructorul-C.C.A.

etapei a Il-a a returului campiona
tului masculin al categoriei A. La 
Cluj, echipa studenților din locaB- 
tiate joacă cu Știința Timișoara (ta 
tur: 3—2 pentru clujeni), la Arad 
echipa looală Știința întîlnește Me
talul Orașul Stalln (în tur: 3—8 
pentru studenți). iar la Ploești Me
talul va înfrunta Știința Iași (în tun 
3—2 pentru Metalul).

★
Echipele feminine participante ta 

campionatul de aal.ficare poirticipă 
azi și mîine la jocurile din cadrul 
fazei de zonă. E un eveniment des
tul de important, iar pregătirile fă
cute de orașele gazdă (Suceava, 
Tîrgoviște, Tg.-Mureș, Satu Mar®, 
Rîmnicu Vîlcea, Deva și Roman) 
dovedesc acest lucru. Echipele cla
sate pe primul loc în fiecare zonă 
se calif că pentru finală.

★
In Capitală, campionatul orășenass 

va fi reluat duminica viitoare. Pen- 
tru a se asigura întrecerilor ceta 
mai bune condițiuni de desfășurare, 
l<unf îa ora 18 va avea loc la sediul 
comitetului orășenesc o consfătuire 
a delegaților tuturor echipelor par
ticipante.

DINAMOVIST : Samoilă, Kelemen, 
Măndoiu, Cociuban, Zahan, A. to
nes cu, Bordi.

PROGRESUL—METALUL CLUJ 
9-3 (5-2)

TG. MUREȘ (prin telefon de ta 
subredacția noastră).

După un joc de slabă facturii 
tehnică, în care ambii portari «a 
jucat slab, gazdele au ctștîgdt 
comod această partidă. Au marcata 
Both (7), Retegy (2) pentru hnrta- 
gători și Schuler (2), Hegyesrf 
pentru învinși. S-au remarcat; 
Both, Kelemen de la Progrewd 
Tîrgu-Mureș ți Scfraler de la Me
talul Cluj.

PROGRESUL TTRGU-MURHSi 
Mayer, Fodor, A. Kelemen. Boat, 
Riga. Meder, R elegy.

METALUL CLUJ : Hiring, Rada, 
Drotlef, Sarcadi, Heggessi, Bana, 
Schuler. NERVA POPA

★
Etapa a VH-a programmed! 

sîmbătă și duminică următoarele 
meciuri :

București: Dinamo Tg. Mureș 
— Progresul București (ani ta 
ștrandul Tineretului, orele 17) ;
C.C.A.  — Progresul Cluj (mîine 
la ștrandul Tineretului, ora 9.30) ; 
Tînărul Dinamovist — Știința Cluj 
(ora 10,30).

Timișoara: Flamura Roșie — 
Metalul Cluj.

Oroda : Constructorul — Pro
gresul Tg. Mureș.



Campionatul republican de handbal
In campionatul republican de 

handbal e programata mîine o e- 
tapă a cărei caracteristică este 
„asaltul” pe care echipele codașe 
îl dau pentru a cîștiga poziții mai 
hune în clasament. Acest asalt a 
început de altfel încă din etapa 
trecută, cind unele echipe din 
periferia clasamentului (Știința7 
I.C.F., Flamura roșie Cisnădie, 
Recolta G.A.S. Variaș) au obținu! 
victorii importante. Aceste echipe

• susțin mîine jocurj foarte grele. 
Astfel, Știința l.C.F. primește re
plica echipei Dinamo București, 
Flacăra roșie Cisnădie se depla
sează la Jimbolia, iar Recolta 
G.A.S. Variaș joacă în deplasare 
cu Metalul Reșița. Și mai greu 
este jceul pe care-1 au de susți
nut actualii deținători ai „lanter 
nei roșii”, studenții clujeni, care 
joacă la Sibiu cu redutabila for
mație locală Voința. Primele două 
clasate, C.C.A. și Dinamo Orașul 
Stalin joacă în deplasare, la Ti
mișoara și, respectiv, Ploești. In- 
snrșit, la Iași, un meci echilibrat:

i Știința — Metalul Timișoara.
Cel mai interesant joc al etapei

' ni se pare cel de la București. 
Dinamo București a făcut pînă a- 
cum, în retur, două jocuri egale,

----------------- -- —
■ j

Mai multă atenție
Recent s-a încheiat cel de al

IV-lea campionat republican de
■ compoziție șahistă. El s-a bucurat 

de o participare sporită față de anii 
trecuți, o dovadă în plus că a-

;■ ceasta ramură a șahului începe să 
capete o mai largă răspîndire.

In edițiile precedente ale cam
pionatului R.P.R., titlurile au fo«i 
cucerite aproape exclusiv de pro- 
blemiști tineri, care manifestă un 

! talent și o forță de creație de-a 
dreptul remarcabile. Creșterea în 
această specialitate șahistă se face 
totuși mult prea încet. Lipsesc con
cursurile cu caracter popular, pu- 

i (inele competiții păstrează încă un 
, caracter restrîns, iar campionatul 

. republican, organizat anual, păcă
tuiește prin sistemul său de dis- 

iputare într-o sirgtnră etapă. Acea
sta creează diferențe valorice prea 

imari între însoriși, descurajîndu-i 
în egală măsură pe consacrați și 
pe incepători. Primii nu se arată 

'interesați de un concurs cu nivel 
nu tocmai ridicat, iar debutanții 
se tem de o concurență prea pu
ternică. In afara acestui campio
nat, problemiștii au la dispoziție 
în mod obișnuit numai con
cursurile organizate de publicația 
de specialitate „Revista de Șah“. 
Din lipsă de spațiu, însă aceasta 
nu poate da publicității decît lu
crările cele mai bune și din nou în
cepătorii sînt îndepărtați de la în
trecere. In sfîrșit, fruntașii nu au 
concursuri tari, lipsindu-le între
cerile internaționale. Astfel se fa
ce că, în uriașul progres pe care-1 
inregistrează mișcarea șahistă din 
ara noastră, o singură ramură, 
jahul artistic, rămîne simțitor în 
irmă.

Valoarea arătată de tinerii com
pozitori șahiști, cîteva importante 
juccese peste hotare ( cum a fost 
nedalia de bronz cucerită de P. 
Farago la olimpiada șahistă de la 
Helsinki 1952), interesul arătat 
>entru recentele concursuri de 
leslegări, iată cîteva indicații pre- 
ioase care obligă forurile cotnpe- 
ente să acorde mai multă impor- 
anță șahului artistic.

★

Uitimul campionat republican de 
ampoziție șahistă a mobilizat u« 
>tal de 22 de participant la cele 
probe clasice: probleme în 2 mu- 

iri, probleme în 3 mutări și ate
ii de final. Fiecare probă a avut 
te o secție cu temă impusă șl 
ta cu temă la liberă alegere. Ar- 
trajul a fost asigurat de com- 
rzitori din R. Cehoslovacă: dr.

Palkoska, VI. Pachman și ma- 
trul sportului J. Fritz.
Iată clasamentele (prima cifră 
prezintă locul ocupat la tema 
ipusă, iar a doua — tema li
ră) :
2 mutări T. V. Cuciuc (FI. Ro- 
; Constanța) — campion al 
PR. — III, I 2. M Aschenazi 
ocomotiva Buc.) — II, V 3. U. 

dintre care cel receni (cu Metalul 
Timișoara) constituie un remarca
bil succes. Studenții de la l.C.F. 
au la activ o recentă victorie a- 
supra Științei Timișoara. Se anun
ță o luptă strînsă și un joc fru
mos. In tur, dinamoviștii au învins 
cu 7-6.

Jocul Dinamo București — Ști
ința l.C.F. se dispută mîine pe 
stadionul Dinamo, tnceplnd de la 
ora 11.15.

Iată clasamentul înaintea aces
tei etape:

1. C.C.A. 15 14 1 0 179: 73 29
2. Dinamo Orașul

Stalin 15 12 1 2 169: 83 25
3. FL. Roșie
Jimbolia 15 11 1 3 137: 81 23

4. Metalul
Timișoara 15 9 2 4 119;107 20

5. Voința Sibiu 15 8 2 5 108: 88 18
6. Metalul Reșița 15 7 1 7 136:119 15
7. Dinamo Buc. 15 5 4 6 107:113 14
8. Flacăra Ploești 15 5 0 9 80:107 12
9. Știința Iași 15 $ 0 9 96:137 12

10. Știința Tim. 15 5 0 10 96:115 10
11. FI. Roșie

Cisnădie 15 4 2 9 98:123 10
12. Știința l.C.F. 15 5 0 10 89:121 10
13. Recita Varia» 15 8 1 11 76:121 7
14. Știința Cluj 15 2 1 12 64rlW 5

șahului artistic!
Friedberg (Progresul Buc.) — V, 
III 4. L. Loewertton (Constructo
rul Buc.) — Vili II 5. S. Her
land (Voința Buc.) — VII, IV 6.
5. Balcu (Locomotiva Buc.) — 
I, XI 13 participanți.

3 mutări 1. A. F. lanovcic (Pro
gresul Orașul Stalin) — campion 
al R.P.R. — II, II 2. V. Cuciuc 
(FI. Roșie Constanța) — V, III
3— 4. U. Friedberg (Progresul 
Buc.) I, 0 3—4. S. Herland (Vo
ința Buc.) — 0, I 5. S. Balcu 
(Locomotiva Timișoara) — IV,VI
6. V. Nestorescu (Știința Buc.)' — 
III. 0 11 participanți.

Studii 1. Em. Dob-escu (Știința 
Buc.) — campion al R.P.R. — 
I, V 2. I. Iliescu (Progresul Buc.) 
— V, II 3. P. Farago (Știința 
Cluj) — II, VI 4—5. L. Loeventon 
(Constructorul Buc.) — VI, IV
4— 5. C. Ștefaniu (Progresul Buc.) 
III, VII 6. G. Teodoru (Știința 
Buc.) — 0, I II participanți.

Comentînd rezultatele, trebuie 
remarcată în primul rînd prezența 
în rîndul participanților a regre
tatului maestru S. Herland, care 
în ultimele luni ale vieții sale, 
deși greu suferind, a compus lu
crări pentru campionatul țării.

De un înalt nivel calitativ stat 
lucrările prezentate la secția sta
diilor de final, cea mai dificilă 
specialitate a compoziției șahiste. 
Cu atît mai frumos e succesul tî- 
năruJui student Em. Dobresctt, 
care știe să imbine perfect latura 
artistică a compozițiilor sale cu 
o cercetare profundă a finalurilor 
de. partidă. De notat că, pentru 
a treia oară consecutiv, reputatul 
P. Farago este învins de partici
panți tineri.

Alegem ca exemplificare studiul 
unui alt compozitor tînăr, G. Teo
doru. care a ocupat primul loc la 
tema liberă.

Enunțul este: Albul joacă ți 
ctștigă. Soluția prezintă o luptă 
foarte subtilă între piesele albe și 
negre : 1. Cd6! b2 2. e8D T:e8 
3. Tb7+ Rc5 4. C:e8 Cb4! 5. c:b+ 
Rc6 6. Tc7+ Rb6 7. b:a mat; 1... 
T:e7 2. Cc8+ Rc5 3 C:e7 b2 4. 
Till Rc4 5. C:c6 R:c3 6. Ra3 cîș- 
tigă.

Flacăra Mediaș întîlnește A vin tul Reghin 
m campionatul categoriei B la fotbal

Nu sînt puțini iubitorii fotbalu
lui care ar dori să ocupe dumini
că un loc în tribunele stadionului 
din Mediaș. Interesul lor este în
dreptățit, pentru că Mediașul găz
duiește în această zi una dintre 
cele mai importante întîlniri ale 
categoriei B: Flacăra Mediaș—A- 
vîntul Reghin Două echipe aflate 
la egalitate de puncte (20) pe 
primele două locuri ale clasamen
tului seriei a doua. Două echipe 
care au dovedit în întrecerile de 
pînă acum că sînt pe deplin în
dreptățite să lupte pentru locul 
fruntaș al clasamentului. Avîntul 
Reghin suportă în partida de mîi
ne handicapul deplasării. Echipa 
are însă un avantaj din alt punct 
de vedere: are un joc mai puțin 
decît medieșenii și Metalul Baia 
Mare, care este și ea la egalitate 
de puncte cu Flacăra și Avîntul. 
Dar să revenim la meciul de la 
Mediaș. Flacăra este o formație 
mai rutinată, cu jucători care fac 
parte de multă vreme din această 
echipă. Anul acesta echipa din 
Mediaș a înregistrat un salt față 
de plafonarea din ultimii ani. mal 
ales datorită revirimentului care 
s-a produs în această formație 
prin introducerea cîtorva jucători 
tineri. Alături de Szabo, Luca, 
Szasz. Papai etc., joacă acum ele
mente noi, ca Binder, Langa, 
Orosz. Medieșenii (antrenați de 
Csilag) practică un joc de bună 
calitate, în care se pune mult ac
centul pe realizarea unor acțiuni 
combinative.

Aspect dintr-o întrecere a caia celor de dublu băieți.

Cek 14 zile ale unei excursii model
La încheierea anului școlar 1953- 

1954 mul ți elevi și studenți și-au 
petrecut o parte din zilele vacan
ței cutreierînd diferite regiuni ale 
țării, cunoscîndu-le frumusețile și 
bogățiile.

Una din școlile unde excursiile 
de sfîrșit sau început de an de în
vățătură au devenit o tradiție este 
școala . pedagogică din Năsăud.

Anul acesta, la începutul vacan
ței școala pedagogică din Năsăud 
a organizat o excursie de 14 zile. 
Lucrările de pregătire a excursiei 
au fost făcute de un colectiv de 
conducere în colaborare cu orga
nizația IJ.T.M. și G.C.F.S. — rado
nul Năsăud.

Grupul de excursioniști a cu
prins 26 de elevi și 6 profesori.

Iată cum a decurs această excur
sie.

După plecarea din Năsăud, ex
cursioniștii au făcut prima oprire 
la Cîmpia Turzii. unde au vizitat 
fabrica „Industria sîrmei”. Elevii 
au putut vedea cu acest prilej cup
toare electrice pentru prelucrarea 
oțelului, laminoare, filiere speciale 
pentru tras sîrma șf multe altele.

Al doilea popas a fost făcut la 
Turda, unde au fost vizitate fabri
ca de sticlă, mormîntul lui Mihai 
Viteazul și Cheile Turzii. La fabri
că elevii au urmărit cu interes 
deosebit trasul tuburilor de sticlă, 
suflătoarele automate dotate cu e- 
chipament tehnic primit din 
U.R.S.S.. fabricarea termoselar, etc. 
La mormîntul lui Mihai Vi
teazul, elevii au ascultat prelege
rea prof. V. Sonea despre viața și 
luptele acestui domnitor. In sfîr
șit, la Cheile Turzii, excursioniștii 
au admirat pitorescul acestora și 
totodată amenajările făcute de 
C.C.S. (poduri, poteci betonate, 
marcaje, etc.) pe traseul cheilor.

Sosiți la Abrud, excursioniștii au 
pornit îndată spre Detunata. Foto
grafii au luat difer'te imagini ale 
coloanelor de bazalt, iar geologii 
au ridicat mostre pentru colecții
le școl'i lor și ale dtora din raio
nul Năsăud. (n ac.eași zi, s-a por

Avîntul este o echipă de luptă, 
de elan. A realizat multe perfor
manțe de valoare datorită comba
tivității jucătorilor.- Antrenorul 
Schwartz a reușit însă să impri
me și un caracter de mai mare 
tehnicitate echipei. Se observă că 
fotbaliștii din Reghin sînt preocu
pați să încadreze elanul lor în- 
tr-un joc mai organizat. Avîntul 
are un mijlocaș cu posibilități 
(Veszi) care creează multe a- 
tacuri și dispune în înaintare de 
jucători care știu să profite de 
slăbiciunile apărării adverse 
(Constantinescu, Catană). Din 
prezentarea aceasta succintă se 
vede că la Mediaș se întîlnesc 
două echipe apropiate ca forțe nu 
numai prin configurația actuală a 
clasamentului, ci și prin potenția
lul lor de joc.

★

In această etapă. principalul
urmăritor al Progresului F. B. 
în lupta pentru locul frun
taș. Metalul Steagul roșu Orașul 
Stalin întîlnește pe teren propriu 
un adversar dificil: Progresul Si
biu. Sibienii au pornit-o slab 
în retur, dar este de contat pe 
dorința lor de reabilitare, de re- 
cîștigare a terenului pierdut.

In categoria B nu se dispută 
însă numai aceste jocuri. In alte 
14 orașe ale țării, cei ce iubesc
fotbalul iau mîine drumul stadio
nului. Dintre aceste 14 jocuri, sînt 
de remarcat întîlnirile de la Cîm- 
pina (Metalul — Locomotiva Tr.

nit spre Roșia Montană. Pe drum, 
grupul botaniștilor au umplut mul
te file în’ ierbar, găsind printre 
altele specii interesante de Orhi- 
dacee la poalele Detunatei.

In împrejurimile centrului minier 
Roșia Montană au fost vizitate ve
chile așezăminte miniere romane: 
lacurile de acumulare, galeriile de 
exploatare și șteampurile. In Gura 
Roșiei, unde au coborî t cu micul 
tren electric, au putut fi văzute 
șteampurile noi, puternice, precum 
și diferite procedee de captare a 
aurului prin amalgamare sau reac
tivi speciali.

La Cîmpeni, grupul de elevi și 
profesori a asistat la un tîrg în 
,,Țara moților”. Străbătfnd Valea 
Ârieșului pînă aproape de izvoarele 
acestui rîu. excursioniștii au ajuns 
la peștera Scărișoara, pe care au 
vizitat-o timp de două zile, în cea 
de-a două zi cu ajutorul unui grup 
de speoilogi aflați 3colo.

De la Scărișoara, elevii din Nă
săud au străbătut 25 km. pînă la 
cabana C.G.S. Padis-Tomașca. La 
aproape o oră și jumătate de a- 
ceastă cabană se află Getlțile Po
norului, un alt interesant fenomen 
carstic, care a fost vizitat în amă
nunțime de elevi.

După un drum la fel de lung, 
dar plăcut prin frumusețea locurilor 
străbătute, elevii au ajuns la Stîna 
de Vale de unde au cobortt cu tre
nul forestier pe Valea Iadului. A- 
junși la Cluj, excursioniștii ru vi
zitat grădina botanică a Universi
tății Dr. V. Babeș și muzeul ar
heologic al Institutului de istorie.

Așa a decurs excursia elevilor 
școlii pedagogice din Năsăud; o 
excursie din care ci s-ui înapoiat 
nu numai cu eșantioane geologice 
șt speologice, cu plante și fl ituri, 
dar și cu frumoase amintiri care 
îi vor lega pentru totdeauna de lo
curi!;- văzute, văi și muriți, ape și 
cîmpii, pămurt din pămîntul patriei 
noastre, pe zi ce trece mii bogată, 
mai înfloritoare

(după corespondența trimisă de 
prof, wlimpia ltiniieș).

I Severin), unde joacă două echipa 
j vecine în clasament, Craiova. (Lo

comotiva — Flacăra Pitești), e- 
chipe aflate în zona retrogradării, 
Cluj (Locomotiva — Flamura ro
șie Cluj, derbiul orașului Cluj), 
Burdujeni (Flamura roșie — Di
namo Galați) echipele cu cele mai 
bune performanțe din ultima eta
pă, Focșani (Progresul — Flamu
ra roșie Bacău), meci în care Pro
gresul va căuta să continue șirul 
frumoaselor comportări din ulti
ma vreme.

Iată programul complet al eta
pei a cincea a returului:

SERIA l-a:

Metalul Clmpina — Locomotiva 
Tr. Severin, Flamura roșie Sf. 
Gheorghe — Metalul Uzinele de 
tractoare Orașul Stalin, Metalul 
Steagul roșu Orașul Stalin — Pro
gresul Sibiu, Locomotiva Craiova- 
Flacăra Pitești.

SERIA Il-a: Metalul Baia Ma
re — Locomotiva Arad, Flacăra 
Mediaș — Avîntul Reghin. Mine
rul Lupeni — Locomotiva Oradea. 
Metalul Reșița — Progresul Satu 
Mare, Constructorul Arad — Di
namo 6 București. Locomotiva 
Cluj — Flamura roșie Cluj.

SERIA III-a: Flamura roșie 
Burdujeni — Dinamo Galați, Me
talul Ploești — Metalul Brăila, 
Dinamo Bacău — Știința lași, 
Dinamo Birlad — Locomotiva 
Pașcani. Progresul Focșani —Fla
mura roșie Bacău. Locomotiva) 

Constanța — Flamura roșie Bu- 
hușl.

Activitatea la canotaj
Canotorii își continuă activitatea 

in toată țara. Caiaciștii și catro- 
iștii, în special, se pregătesc pen
tru finalele campionatului republi
can de caiac-canoe, care — după 
cum se știe — se vor desfășura pe 
lacul Snagov, peste două săptă- 
mîni. La sfîrșitul săptămînii tre
cute, ei s-au întrecut în cadrul ia- 
zei de zonă a acestui campionat 

De un remarcabil succes s-au 
bucurat întrecerile sportivilor 
bucureșteni, care s-au întîlnit pe 
lacul Herăstrău. Cu acest prilej, , 
s-au remarcat o serie de elemente 
tinere, care au „dat de lucru” se
rios sportivilor consacrați. Iu ceîe 
mai multe probe victoria le-a re
venit sportivilor de la Dinamo, a 
căror superioritate la caiac-- anoa 
este recunoscută. Totuși, ei au a- 
vut adversari puternici în tinerii 
reprezentanți *aj asociațiilor Loco
motiva și Constructorul, care au 
repurtat cîteva frumoase victorii. 
Astfel, Constructorul a ocupat to
cul prim la caiac fete 3006 m, 
(Maria Navasart), caiac 4 băieți 
10.000 m. ș (Satmari, Stretcovici, 
Reb, Văgălău), precum și primul 
loc în clasamentul inter-asociații 
pentru numărul mare de partici
panți. Reprezentanții asociației 
Locomotiva au cucerit victrria la? 
caiac 2 fete pe 500 m. (cu echipa
jul R. Petrescu, Victoria Grigores- 
cu) și caiac 2 băieți pe 1000 m. 
(formația C Grigorescu, C Pe
trescu). Tot două victorii au re- 
purtat și canotorii de la Voința., 
La simplu caiac fond, Mihai Ba- 
linrt l-a întrecut pe E. Oprea de la 
Dinamo, iar la caiac fete 3000 m. 
echipajul Voința (Lucreția Ște- 
fănescu, Alexandrina Bîrlează) a 
întrecut formațiile Flamura roșia 
și Constructorul.

In celelalte probe au cîștigat 
sportivii de la Dinamo. Iată rezula 
țațele:

Canoe simplu b. 10.000: D. Di- 
mofte (Dinamo). Caiac 2 b. lO.OOOt, 
Dinamo (I. Budacec, P. Neculcea). 
Canoe 2 b. 10.000: Dinamo (Stru-s 
lovici, Dinulescu). Caiac simplu 
băieți 1000 m.: Petre Borisov (Di
namo). Canoe simplu b. 1060 m.i
S. Ismailciuc (Dinamo). Caiac 
fete simplu 500 m.: Ecaterina Ber- 
lescu (Dinamo). Caiac 2 băieți 
500 m.: Dinamo (C. Mibalache, 
S. Andreescu). Canoe 2 băieți 
1000 m.: Dinamo (F. Rtbarovici, 
I. Torok). Caiac 1 băieți 500 md, 
Mircea Anastasescu (Dinamo)^ 
Canoe 10+1: 1. Dinamo.

Sportivii de la Casa Centrală a 
Armatei au ieșit învingători în 
proba de caiac 4 băieți pe 1000 
metri.
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Ca^pjonatiil de tir 
al Capitalei

Campionatele individuale de tir 
ale Capitalei pentru maeștri și ca
tegoria I-a, au început pe poligo
nul Tunari ieri, cînd au fost de 
semnați campionii la probele de 
armă liberă combinată (30 focuri 
50 m. + 30 focuri 100 m.) mas 
culin 'și feminin și pistol precizie 
(60 focuri) masculin.

La proba de armă liberă com- 
nm.ată, titlul de campion al Capi
talei i.a reven>t maestrului sportu
lui Petre Cișmigiu (Metabil IPRO
MET). care .realizînd 591 puncte 
l-a întrecut pe Dinu Vidrașcu 
(C.C.A.) cu 3 puncte și pe Ștefan 
Popescu „(Progresul I C.A.S.) cu 4 
puncte. Iată celelalte rezultate : 1. 
A. Secelean-u (Metalul IPROMET) 
585 pct. 5. M. Toader (C.C.A.) 583 
pct. 6. V. Enea (C.C.A.) 580 pct
7. V. Panțuru (Dinamo) 579 pct.
8. P. Atanasiu (Știința O. B.) 579 
pct. 9. I. Mitrașca (Dinamo) 579 
pct. 10. C. Antonescu (FI. Roșie 
Comerț) 578 pct. 11. G. Săvulescu 
(Voința Prestări Servicii) 578 pct.

La fete, în lupta pentru primul loc, 
totalizînd 589 pct., Elisabeta Mi- 
ronescu a reușit Să cucerească tit
lul de campioană, întrecînd-o pe 
maestra sportului Lia Sîrbu cu 2 
puncte și pe Maneta Juverdeabu 
cu 3 puncte. Performanța realizată 
de noua campioană a Capitalei 
egalează recordul R.P.R. deținut 
de maestra sportului Rodica Gro- 
zea. Iată celelalte rezult .te : 4 
Marilena Vidrașcu (Constructorul 
I.P.C.I.) 576 pct. 5. Felicia Iovă- 
nescu (Progresul Invățămînt) 574 
pct. 6. Florica Fogoroș (Dinamo) 
573 pct. 7. Anca Ciortea (Metalul 
IPROMET) 568 pct. 8. Ioana Pos- 
telnicu (FI. Roșie Comerț) 564 pct. 
9 Ana Mânu (FI. Roșie Comerț) 
563 pct 10. Vasilica Nicula (Di
namo) 563 pct.

Și la proba’ de pistol precizie, 
campionul a fost cunoscut abia 
după efectuarea ultimului foc.

T. Manicatide l-a întrecut pe I. 
Pieptea cu un singur punct, tota
lizînd 526 pct. față de 525 pct. 
realizate de I. Pieptea. Iată cele
lalte rezultate: 3. Z. Deak (Pro
gresul Sănătatea) 512 pct. 4. M. 
Dochiliță (C.C.A.) 511 pct. 5. Gh. 
Corbescu (C.C.A.) 505 pct. 6. L. 
Cinlea (C.C A.) 502 pct. 7. I. Nițu 
(Dinamo) 500 pct. 8. I. Elefterescu 
(Metalul IPROMET) 498 pct. 9. I. 
Cărpineanu (C.C.A.) 498 pct. 10 
A. Tzimscher (Metalul IPROMET) 
‘,97 pe*

Concursul continuă astăzi, înce
pi nd de la ora 9. cu desfășurarea 
probei de 50 talere. Mîine se vor 
desfășura ultimele prvue: armă li
beră- 3 poziții cîte 40 focuri și pis
tol viteză 30 focuri).

ISABELA MĂRDĂRESCU

INFORMAȚII
»

— COMPI.EIATi CI11.T 
BTJLETrNECE —

Pe talonul Nr. 1 al buletinelor 
de participare la concursul PRO
NOSPORT, în josul spațiului lăsat 
liber pentru completarea numelui, 
pronume’ui, localităț.., etc., se gă
sesc im-primate cuvintele „comple
tați citeț". Nu întîmplător PRO
NOSPORTUL soFcită cu atîta in- 

stență ca datele personale ale 
participantului să fie scrise citeț. 
Dacă vreun premiat ar lua parte 
la întocmirea listelor nominale ale 
celor premiați, ar putea să con
state că nu e o treabă ușoară 
să descifreze „hieroglifele" cu care 
mulți, foarte mulți dintre cei ce 
iau parte la concurs completează 
esențialul, în cazul că sînt premi
ați : numele, pronumele -i a ’resa.

Cu toată munca depusă de sa- 
lariații PRONOSPORTULUI, nu 
totdeauna descifrarea este exactă, 
ceea ce dă loc la comunicări de 
nume greșite — ș-emiații nepu- 
tîn-d să-și încaseze astfel pre
miile la timp și fiind obligați 
să facă vizite PRONOSPORTULUI 
pentru a cere rectificarea erorilor. 
Sînt și cazuri, cum e acela al 
tov Muscă Alexandru (dacă des
cifrarea a fost făcută corect) — 
din raionul Cluj, care la concursul 
Nr. 20 din 22 august a com-pletât 
buletinul cu Nr. 93488 și care a 
obținut premiul III, dar nu i se 
pot remite banii, deoarece nu poa
te fi desc’f'aiă localitatea unde 
își are doniiciFul

Participanții la roncursul de nro- 
nos':-*-r:

sP-ipn i pupi i
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Campionatul
Campionatul individual *de tenis 

al R.P.R. a ajuns xîn faza finală. 
Eri după-amiază s-au desfășurat 
sferturile de finală ale probei de 
simplu bărbați (cat. I). întrecerile 
s-au caracterizat prin dîrzenia cu 
care s-a jucaț, uneori chiar și în 
detrimentul valorii tehnice. In
tr-adevăr, in cele patru meciuri 
masculine care s-au disputat ieri, 
jucătorii nu au avut decît un sin
gur țel: să învingă... Din cauza 
aceasta, nivelul tehnic al întîlni- 
rilor a fost scăzut. Astfel, în par
tidele Rakosi-Chivaru și Șt. An- 
ghelescu-Marin» Viziru, cunoștin
țele tehnice și tactice au fost lă
sate de o parte, în favoarea am
biției cU care fiecare jucător și-a 
apărat șansele. A fost și o excep
ție. Este vorba .de meciul dintre 
Gh. Viziru și Cornel Zacopceanu. 
în care C. Zacopceanu a fost o a- 
devărată revelație. Cu un joc la 
fileu deosebit de sigur, cu lovituri 
puternice și variate de pe fundul 
terenului, reprezentantul Progresu
lui Finanțe Bănci s-a ridicat per
manent la valoarea adversarului 
său, reușind uneori chiar să-l do
mine. Rutina și experiența și-au 
spus însă în cele din urmă cu- 
vîntul și Gh. Viziru, actualul 
nostru campion, s-a calificat în 
semifinala competiției, în care îl 
va întîlni pe I. Rakosi.

D’naiAov-ada de fotbal
Piih^ll, 10 (prm Lu.unj. — 

Joi au început întrecerile din ca
drul turneului fina’ de fotbal. Iată 
rezultatele înregistrate joi și vi
neri : Constanța — Orașul Stalin- 
0-3 (0-2) ; Suceava — Timișoara
2- 0 (2-0) ; Tg. Mureș — Ploești
3- 2 (2-1) ; Pitești — Craiova 4-1 
(2-1) ; Tg. Mureș — Constanța 
3-2 (2-2).

Clasamentele — seria I: Craiova, 
Pitești, Timișoara și Suc-eava, cîte 
2 puncte; seria II: Tg. Mureș 4 
puncte, Orașul Stalin și Ploești 
cîte 2 puncte, Constanța 0 puncte. 
Jocurile continuă simbătă; iar du
minică are loc finala.

GR. VARABIESCU, corespondent

Locomotiva Grivița roșie 
intilnește mîine 

Constructorul Craiova
Locomotiva Grivița Roșie susține 

mîine dimineață un n-ou joc a- 
micaL Feroviarii primesc replica 
formației Constructorul din Craio
va, care joacă în seria I a Di
viziei B. Partida se va disputa 
pe stadionul Giulești, începind de 
la ora 10.30.

^onosport
că sînt obligați să scrie citeț nu
mele și adresa, pentru a ușura în 
acest fel munca de întocmire a lis
telor de premii și a putea fi siguri 
astfel că vor primi premiile la 
timp.

PROGRAM L PRONOSPORT 
Nr. 22

Duminică 12 septembrie apare 
„Programul PRONOSPORT" Nr. 
22, cu următorul sumar:

— Buletinul săptămînii (un co
mentariu al concursului Nr. 24 — 
etapa din 19 sept.).—,,TOTO“ în 
R.P. Ungară. Rezultatele tuturor 
meciurilor internaționale susținute, 
de echipele reprezentative de fot
bal ale țării noastre, din anu.l 
1922 și pînă acum. — Clasamentul 
întîlnirilor internaționale susținu
te de echipele reprezentative ale 
țării noastre cu alte echipe na
ționale. — Informații PRONO
SPORT. — Poșta noastră. — Tă- 
năsache PRONOSPORT - carica
turi. — Ei și PRONOSPORTUL- 
epigrame de Jack Berariu și V.
D. Popa. — Lista oficială a pre
miilor concursului Nr. 22 (etapa 
din 5 septembrie).

Programul PRONOSPORT este 
tipărit în două culori și costă 50 
de bani.

Programul concursului 'Nr. 24 
(etapa din 19 septembrie) cuprin
de meciurile internaționale R. P. 
Ungară (A) — R. P. Romînă
(A). R. P. Romînă (B) — R. P. . 
Ungară (B) R. P. Ungară (ju
niori) — R. P Romînă (juniori). 
Norvegia — Sn'd'a și mtîlni-î din 
ampionatul categoriei B al țării 

noastre.

individual de tenis al R. P. R.
Surprizele -nu au lipsit nici în 

întîlnirile feminine. Astfel, la ca
tegoria I, Nina Brenner a elimi
nat-o pe Rodica Tavitian, iar tî- 
năra Ecaterina Roșianu a între
cut-o pe Iulia Benedek.

Un lucru important, care trebuie 
subliniat, este prezența în număr 
mare a spectatorilor. La nici un 
alt campionat nu s-a înregistrat 
un asemenea succes de public și 
faptul acesta arată că tenisul a 
început să placă maselor.

Rezultate tehnice: categoria I-a: 
simplu femei: turul II: Irina Po- 
nova — Komoroczi 6-0, 6-3; Nina 
Brenner — Rodica Tavitian 6-1, 
1-6, 6-1; Rodica Andreescu — Li- 
via Avram 7-9, 6-2, 6-2; Matilda 
Glatt — Mariana Dinopol 7-5,
6-0;  Carolina Siegler — Sanda 
Butărescu 6-0, 6-1; Ecaterina Ro
șianu — Iulia Benedek 6-3, 6-2; 
Mariana Niculescu — Li.a Dobo- 
șiu 4-6, 6-3, 6-4; Eva Stăncescu— 
Eleonora Roșianu 6-0, 6-0; dublu 
mixt: turul II: E, Stăncescu, Ca- 
ralulis — Orenschi, Cirim.bei 6-1, 
6-1; M. Glatt, M. Viziru — N. 
Brenner, Dancea 7-5, 6-2; Ken- 
defi, Schmidt — R. Tavitian, T. 
Bădin 6-3, 6-4; I. Ponova, Gh. 
Viziru — Ec. Roșianu, Cobzuc 6-3,

Houtăti în regulamentul finalei campionatului 
motociclist de regularitate, rezistență și turism

Pregătirile pentru finala campio
natului motociclist de regularitate, 
rezistență și turism continuă să 
se desfășoare cu o intensitate me
reu crescîndă. Au mai rămas pu
ține zile și motocicliștii, în afara 
pregătirii mașinilor pentru aceas
tă grea cursă, trebuie ei înșiși 
să-și completeze pregătirea fizică 
prin cit mai multe ieșiri cu moto
cicleta, atît -pe drumuri asfaltate, 
cit și pe șosele cu pietre și praf.

Deși finala camoionatului din 
acest an se va desfășura tot de-a 
lungul a zece zile (opt etape cu 
două zile de odihnă) traseul mă
soară de data aceasta 3.165 km. 
Iată, de altfel, etapele circuitului 
motociclist ai R.P.R. :

Etapa l-a : București — Alexan
dria — Tr. Măgurele — Corabia,
— Caracal — Craiova — Tg. Jîu.

Etapa It-a: Tg. Jiu — Petro
șani — Hațeg — Caransebeș — 
Reșița — Lugoj — Timișoara — 
Arad.

Etapa III-a: Arad — Deva — 
Orăștie — Sebeș — Sibiu — Me
diaș.

Etapa IV-a : Mediaș — Blaj — 
Alba Iulia — Abrud — Brad — 
Beiuș — Oradea — Cărei — Satu 
Mare.

Etapa V-a : Satu Mare — Baia 
Mare — Vad — Săceie — Vatra 
Dornei — Bistrița — Beclean — 
Dej — Cluj.

Etapa Vl-a: Cluj — Turda — 
Tg. Mureș — Reghin — Toplița
— Didrău — Turghoș — Piatra 
Neamț — Roman — Tg. Frumos
— Iași.

Etapa VII-a: Iași — Vaslui — 
Bîrlad — Tecuci — Focșani — 
R. Sărat — Buzău — Intorsura 
Buzăului — Orașul Stalin.

Etapa VIIl-a: Orașul Stalin — 
Predeal — Sinaia — Cîmpina — 
Ploești — București.

După cum se poate vedea, unele 
etape ale finalei campionatului de

Azi 10.30: Tînărul Dinamovist-Știința

Tenis. — Terenurile Centrului de 
antrenament Nr. 2, ora 8 dimineața 
și 15 : finalele campionatelor R.P.R.

Tir. — Poligonul Tunari, ora 9 
dim: campionatele individuale ale 
Capitalei.

Polo. — Ștrandul Tineretului, ora 
17: Dinamo Tg. Mwreș-Progresul 
București.

Mîine

Tenis. — Terenurile Centrului de 
antrenament Nr. 2, ora 8 dim. și 
15- finalele campionatelor R.P.R.

Tir. — Poligonul Tunari, ora 9 
dim. : campionatele individuale ale 
Capitalei

Polo. — Ștrntl’til Tineretului, ora 
9.30: C.C.A.-Progresul Cluj; ora

6-8,. 6 2; categoria Il-a: dubiu 
bărbați: sferturi de finală: Prun- 
deanu, Diaconescu — Serester, 
Takaci 2-6, 8-6, 6-2, 7-5; Silber- 
man, Bosch — Dornic, Crișan 6-1, 
6-1, 6-0; Baia; Slapciu — Stan 
Florea, Halmagy 6-2, 6-1, 6-3; 
Rado, Sopa — Georgescu, Kisse- 
leff 8-10, 6-2, 6-2, 6-0; dublu fe
mei: sferturi de finală: L. Doboșiu, 
EL Roșianu — Petruța, Brenner 
6-3, 8-6; Bosch, Barașch — Blan
kenberg, Stocloza 6-3, 6-3; Lazăr, 
Eleonora Stan — Ressu, Teodo- 
reanu 6-3, 3-6, 6-4; simplu femei: 
sferturi de finală: Eleonora Ro
șianu — Lazăr 6-2, 6-4, Petruța — 
Ălariarm Niculescu 6-4, 6-4; Lia 
Doboșiu — Mariana Barasch 6-0, 
6-4; simplu bărbați: sferturi de fi
nală: Serester — Poulief 6-2, 6-2; 
6-4; Mita — Faur 6-2, 6-0, 6-3.

Rezultate tehnice:

Categoria I-a.—simplu bărbați— 
sferturi de finală: C. Caralulis— 
A. Schmidt 3-6, 6-1 6-1 7-5; Șt. 
Anghelescu—M. Viziru 1-6, 5-7,
6- 2, 6-1, 6-3; I. Rakosi—C. Chi- 
varu 4-6, 3-6, 6-2, 6-3, 6-2; Gh. 
Viziru — C. Zacopceanu 2-6, 6-2,
7- 5, 6-2.

Jocurile vor continua astăzi și 
mîine pe terenurile Centrului de 
antrenament nr. 2 cu începere de

I la ora 8 și de la ora 15.

regularitate, rezistență și turism 
din acest an depășesc distanța de 
500 km. Pe acest considerent și 
ținînd seama de faptul că rezer
voarele de benzină ale unei ma
șini, indiferent care i-ar fi capa
citatea, nu pot cuprinde combus
tibilul necesar parcurgerii unor 

astfel de distanțe, organizatorii au 
hotărît ca aproximativ la mijlocul 
fiecărei etape concurenții să o- 
prească pentru jumătate de oră 
pentru alimentarea mașinilor. La 
aceste așa numite semi-etape, a- 
Iergătorii vor găsi camioane uti
late cu toate cele necesare umple
rii rezervoarelor. Bazîndu se pe 
același considerent, și anume că. 
de data aceasta, etapele sînt deo
sebit de lungi și, deci, concurenții 
vor fi obligați să meargă in cursă 
7—8 ore și chiar mai mult fără 
întrerupere, organizatorii au ho
tărît ca, la seniietape, unde moto
cicliștii vor putea face umplerea 
rezervoarelor, să mai întîrzie pu
țin pentru a se alimenta. Semi-eta- 
pele vor coincide desigur cu un 
post fix de control. Aci, pe fișele 
de bord ale concurenților, va fi 
notat timpul de sosire și li se va 
da apoi plecarea în cursă, exact 
după jumătate de oră, în ordinea 
sosirilor.

Anul acesta, organizatorii au ți
nut seama pentru prima dată și 
de dificultatea șoselelor în fixa
rea mediilor orare pe care aler
gătorii vor trebui să le respecte 
în acoperirea diferitelor etape. Me
diile orare vor fi în funcție nu nu
mai de dificultatea traseului, dar 
și de capacitatea cilindrică a di
feritelor motociclete. Datorită a- 
cestor măsuri, binevenite, motoci
cliștii au posibilitatea să alerge 
în așa fel, îneît mașinile să nu 
se degradeze complet la termina
rea probei.

G. Șt.

VIUJ.
Lupte. — Sala din Sir. Logofăt 

Luca Stroici Nr. 13 (Batistei colț 
cit V. Lascăr), ora 10: Constructo- 
rul-Locomotiva Timișoara.

Fotbal. — Stadionul Republicii, 
ora 16.30: Flacăra Ploești-Ruda 
Hvezda Bratislava. — Stadionul 
Giulești, ora 10.30: Locomotiva Gr. 
Roșie-Construetorul Craiova (ami
cal). — Stadionul Progresul F. B 
(str. dr. Staicovici), ora 10.30: 
Progresul F. B.-Flacăra Ploești 
(campionatul republican de juni
ori).

Volei. — Teren Progresul I.T.B., 
ora 9: Progresul-Dinamo București. 
Ora 10: Locomotiva-.Știința l.C.F.

Handbal. — Stadionul Dinamo, 
ora 11.15: Dinamo București-Știin- 
ța I. C. F (câmp. republican).

Hochei pe iarbă. — Sta ’ionul Di
namo, ora 9, finala campionatului 
Capitalei : Dinamo Buciweștl-Fla- 
mura roșie București.

.■ BOX. Orașul Stalin (prin te
lefon). Campionatele de box ale 
Asociației Dinamo se apropie de 
sfîrșit. Reuniunea de joi seara s-a 
desfășurat în fața a peste 2.500 
spectatori. Meciurile, de un bun 
nivel tehnic, s-au terminat cu ur
mătoarele rezultate:

Cat. muscă. Fr. Ambruș 11 (O- 
rașul Stalin) învinge prin k.o. repr. 
III pe Eug. lonescu (Galați). Cat. 
cocoș. Eug. Moldoveanu (Orașul 
Stalin) b.p. V. feodorescu (Ora
dea). Cat. pană. 1. Ambruș (Ora
dea) b.p. V. Filiuță (Orașul Sta
lin) Cat. semi-ușoară. M. Miclăuș 
(Oradea) b.p. /. Antonie (Ora
dea). P. Ruptureanu (Galați) b.p. 
Moise Marcel (Oradea). Cat. u- 
șoară. C. Kiss (Orașul Stalin) b.p. 
N. Cristea (Oradea). Cat. semi- 
mijtocie. Ion Mantoma (București) 
cîștigă prin k.o. tehnic în prima 
repriză meciul cu Gh. Ciuciu (O-, 
rașul Stalin). Mircea Vlad (Ora
dea) b.p. /. Stoica (Orăștie). Cat. 
mijlocie mică. V. Bogoi (Orașul 
Stalin) învinge prin k.o. tehnic 
repr. I pe Gh. Glngă (Timișoara). 
Ivan Nicolaie (București) b.p. V- 
Galescu (Galați). Semi-finalele au 
loc sîmbătă seară. __ ,

C. PORUMBOIU 
corespondent

■ CICLISM. Concursurile de 
fond, programate pentru mi ine pe 
șoseaua Urziceni; au fost amînaie 
din motive tehnice, pentru dumi
nică 19 septembrie.

■ BASCHET. Cele mai impor
tante întîlniri din cadrul etapei a 
II-a a campionatului orașului 
București se desfășoară după ur
mătorul program : AZI, teren 
Știința., de la ora 17,30: Flamura 
roșie’ MIU - Știința ICF (mas
culin); Voința — SMTCF (femi
nin); Știinta Politehnica — Pro
gresul F. B.. (masculin); MÎINE, 
teren Progresul 1TB, de la ora 19: 
Flamura roșie MIU — Științai ICr 
(feminin):. Locomotiva PIT — 
Metalul Energia (masculin).

Alte meciuri se mai dispută azi 
pe terenul Dinamo (ora 17) ți 
mîine pe terenurile Dinamo ți 
Știința (de la ora 8).

■ ALPINISM. De curînd, o e- 
chipă de alpinism a asociației Fla
mura roșie, compusă din Paul 
Holitzer, Gh. Russu și Vasile loa- 
chim, a făcut o premieră alpina 
în muchia dintre Țimbale (masi
vul Piatra Craiului). Această pre
mieră este propusă de gradul IV 
și durata escaladei a fost de: trei 
ore, lungimea traseului fund de 
trei lungimi de coardă.

— Duminică 5 septembrie, echi
pele Voința și Metalul au executat 
ture aloine pentru clasificare, în 
masivul Bucegi. Astfel, echipa de 
alpinism a asociației Voința, avmd 
crp de coardă pe Paol 'Fosocos, a 
efectuat Pintenul Văii Albe tra
seu de dificultate 5 B în timpul de 
4 ore și 30 min.

De asemenea, Titi Chicioarea 
împreună cu alți doi alpiniști ai 
asociației Metalul a executat Fi
surile centrale din Valea Albă, 
traseu de gradul 4 B.

DINU CUNESCU 
și OCTAVIAN BRAT1LA 

corespondenți

■ HANDBAL. Mîine, continuă 
în toată țara întrecerile din ca
drul campionatului de calificare. 
Echipele care s-au deplasat du
minică, joacă mîine pe teren pro
priu, cu același adversar. Se cali
fică echipa care în urma acestor 
jocuri obține un scor total mai 
bun.

■ FOTBAL. Joi. la Tîrgovișle, 
Flacăra din localitate a dispus de 
echipa de categorie A Locomotiva 
Timișoara cu 1-0 (0-0) prin 
punctul marcat de Tănășescu în 
min. 57. întreaga echipă a cores
puns. De la timișoreni s-au re 
marcat Franciscovici. Corbuș șl 
Rodeanu.

_  In campionatul interteatre se 
dispută luni următoa-ele jocuri: Te
ren Giulești, ora 15: Teatrul de Es
tradă al R P.R.—Teatrul C F.R. Gin 
Iești

. Teren C.C S ora 15: Stu
dioul Notara — Teatru) Tinereții 
lui și ora 17 • Teatrul Ammțe 
Magheru — Teatrul de Operetă.



Ocw'rk povestește... Cea mai tinără campioană
Mulțimea de pasionați ai fot

balului încercuise complet autobu
zul în care jucătorii de la F. C. 
Austria pătrundeau unul cite 
unul, trecind de la ușa vestiaru
lui printr-un adevărat tunel viu... 
Ici și colo, o stringere de mină, 
o exclamație, un ropot de aplauze 
salutînd cite un jucător recunos
cut întimplător (fiindcă, de obi
cei, fotbalistul îmbrăcat în haine 
de stradă nu aduce decît puțin cu 
cel pe care l-ai văzut cu cîteva 
minute înainte pe teren...). Zeci de 
perechi de ochi îi urmăreau .cer
cetător pe oamenii aceștia robuști, 
acum obosiți de efortul meciului, 
care luau loc liniștiți pe scaunele 
mașinii

In răstimpuri scurte, auzeai 
repetată întrebarea: ,.Care-i Oc
wirk? Unde e?..."

Dar Ocwirk rămăsese ultimul Ia 
vestiar. El era pur și simplu „se
chestrat" de un grup de ziariști, 
care, printr-un asalt de întrebări, 
căutau să afle cea mai autorizată 
părere despre înfrîngerea echipei 
vieneze. In fine, căpitanul F. C. 
Austriei reuși să „scape" de ase- 
dianți și grăbi spre autobuz. Apa
riția sa în pragul ușii coincise cu 
o adevărată ovație. ,.Bravo Oe- 
wirk! Bravo Ocw rk!..."

Peste cîteva clipe, în mașina 
care-și făcea drum cu greutate 
prin mulțime, Ernst Ocwirk se în
toarse către noi, vădit mișcat: ,,De 
ce m-au aplaudat așa? Azi n-am 
jucat prea bine..." Și, deoarece că
utam răspunsul, continuă singur: 
„Aveți un public atit de entuzi
ast... Parcă toți cei 100 000 spec
tatori de azi ar fi vechi și încer
cați sportivi. Ei știu să aplaude 
aefiunile frumoase și să le acuze 
zgomotos pe cele incorecte. N-ai 
îndrăzni să iaci „fault" în fața 
unui asemenea public..."

întrebăm: ,,La Viena, vine lu
me Ia fotbal?

„Da, — spune Ocwirk — cînd 
sint meciuri internaționale, vechiul 
stadion din Prater este neincăpă- 

i tor. El are 50.000 de locuri, ma
joritatea în picioare. Acum ctți- 
va ani se începuse construirea 
unui mare stadion la Hoche War
te. dar lucrările au fost sistate, 
fiindcă americanii au făcut acolo 
un cimp de instrucție pentru tru
pele de ocupație. Am recăpătat 
acum terenul și-l vom amenaja 
din nou pentru fotbal. La noi, la 

' Viena, fotbalul e mult iubit. Uite, 
ca și aci!"

Continuăm ‘ interviul, pe banca 
autobuzului care înainta prin 
Bucureștiul gătit cu- lumini de 
seară... Repetăm întrebarea : „Cum 
vi s-a părut meciul?"

„Selecționata Bucureșfiului prac
tică cel mai modern fotbal. Mă 
refer în special la jocul înaintării, 
fiindcă in general aci și-au făcut 
loc tendințe noi în ultima vreme. 
Și înaintașii romîni pot fi dați ca 
exemplu în această privință. Ei 
joacă în viteză, în continuă miș
care. fac schimburi de locuri ful
gerătoare, acțiunile lor sint tot
deauna periculoase. Așa joacă și 
imaurii..."

Ocwirk insistă asupra influen
ței importante pe care o are stilul 
maghiar de joc asupra fotbalului 
modern.

O 1 imoiada de șah
AMSTERDAM, (Agerpres). — 

TASS transmite:
La Amsterdam continuă întîlni- 

ile din cadrul olimpiadei de șah. 
n cel de al cincilea tur. in gru
ia a treia, Iugoslavia a cîștigat 
a Norvegia, Israel la Danemarca 
ii Suedia la Franța. Toate meciu- 
ile au luat sfîrșit cu scorul de 
“h—l'A. Șahistul norvegian Vestei 
-a învins pe marele maestru iu
goslav Gligorici. In grupa a pa
ra, Germania occidentală a între- 
ut Elveția cu 3-1. Echipa Colum
bei, în meciul cu Belgia, a reali- 
at 2'A puncte. Anglia a cîștigat 
a Luxemburg toate partidele. La 

septembrie, situația echipelor în 
lasament era următoarea:

Grupa l-a: U.R.S.S. 11 puncte 
in 12 posibile; Olanda și Islanda 
puncte; Austria 5'A puncte; Gre

fa 2 puncte; Finlanda l punct.
I Grupa H-a: R. Cehoslovacă 8'/» 
„uncte din 12^posibile; R.P. Bul- 
aria 8 puncte; Argentina 7 punc- 
p; Canada 6'A puncte; Italia 47a 
uncte (o partidă întreruptă); Ir- 
inda 'A punct (o partidă între- 

’tipfă).
Grupa III-o. Suedia 11 puncte 

in 16 posibile; Israel 10 puncte;

„Felul acesta de conducere a a- 
tacului provine de la maghiari. 
Pușkaș, Kocsis, Hidegkuti au fă
cut școală.... Noi le cunoaștem bine 
jocul și acum căutăm să-i imi
tăm Multe alte echipe din Euro
pa încearcă la fel. Aceasta s-a vă
zut la campionatul mondial, unde 
s-a practicat un fotbal întinerit, 
viu, foarte spectaculos Faptul că 
s-au înregistrat multe scoruri ri
dicate nu reflectă vreo slăbiciu
ne a apărărilor, care au fost foar
te bune, ci este o dovadă că îna
intările au început să joace mai 
activ, trag mai bine la poartă, 
sint mult mai eficace"

— Cum priviți rezultatul cam
pionatului mondial?

„Nu vreau să micșorez meritele 
învingătorilor, dar este evident că 
germanii au fost beneficiari ai 
unui complex de împrejurări fa
vorabile. Sint perfect de acord cu 
părerea generală că Ungaria a 
fost cea mai bună echipă a cam
pionatului. Meciurile sale cu Bra
zilia și. Uruguay au fost verita
bilele finale... Este adevărat insă 
că brazilienii au jucat peste mă
sură de dur. Uruguayenii, in 
schimb, și-au apărat titlul cu 
multă demnitate și elan. Părerea 
mea este că accidentul suferit de 
Pușkaș în primul meci cu Ger
mania Occidentală a fost un ele
ment hotărîtor în rezultatul cam
pionatului. Greșeala mare a fost 
că Pușkaș a vrut să joace în fi
nală. cînd nu era complet resta
bilit"

— Este Pușkaș într-adevăr un 
factor atît de important în echipa 
R.P. Ungară?

„Categoric Am jucat de multe 
ori împotriva lui. Mie îmi revine 
totdeauna sarcina specială de a-l 
păzi. Această continuă apropiere 
pe teren a făcut să ne cunoaștem 
bine și să ne împrietenim... Puș
kaș este unul din cei mai mari ju
cători ai tuturor timpurilor. Tre
buie să recunosc că în driblinguri 
și în pătrunderi in viteză el mă 
depășește foarte adesea. In schimb, 
eu îmi iau revanșa la mingile 
înalte..."

— De cîte ori ați jucat în repre
zentativa Austriei?

,,De 50 de ori. Victoria în me
ciul cu Uruguay din campionatul 
mondial, cînd am cucerit locul 
trei, a fost „jubileul" meu... Fiind 
de cele mai multe ori selecționat, 
sint căpitanul echipei naționale. 
Apoi, la meciul Europa-Anglia 
din toamna trecută, mi s-a făcut 
cinstea de a fi ales și căpitanul 
echipei continentului.' Numai la F. 
C Austria, nu am totdeauna acea
stă misiune! Cînd joacă Huber, el 
este căpitanul, fiind cel mai în 
VÎrstă din echipa..."

O frină bruscă a șoferului ne 
avertiză că interviul trebuie oprit 
aci. Aflasem prea puțin din cari
era și experiența unui celdbru ju
cător de fotbal; dar ora era 
tîrzie și a doua zi avionul pleca 
la 6 dimineața... Iar duminică F. 
C. Austria are joc important de 
campionat. Ocwirk va fi din nou 
prezent în fruntea echipei „alb- 
violet".

— Drum bun, „Ossi' Ocwirk!
V. RADU

Iugoslavia 9 puncte. Danemarca 
8'A puncte, Norvegia și Franța 
8‘/s puncte din 20 posibile; Saar 
47a puncte din 16 posibile.

Grupa IV-a: Germania occiden
tală 12'A puncte din 16 posibile; 
R.P. Ungară li'A puncte; Anglia 
107g puncte; Columbia S'/i puncte; 
Belgia 8’/2 puncte din 20 posibile ; 
Elveția 7'A puncte din 16 posibile; 
Luxemburg 1 punct din 20 posi
bile.

★
La 9 septembrie, în cadrul semi

finalelor olimpiadei de șah care se 
desfășoară la Amsterdam, echipa
U.R.S.S. a întîlnit echipa Olandei. 
Această întilnire s-a situat în cen
trul atenției numeroșilor spectatori 
veniți în sala „Apo'.lo" să asiste 
la lupta dintre cei mai buni șa
hiști din lume.

După o întrecere dîrză și dispu
tată. meciul a lu^t sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate: 2-2 (Botvi- 
nik-Euwe 'A-'A, Smislov-Donner 
'A-'A, Bronstein-Cortlever 1-0. Ko- 
tov-Prins 0-1).

Iată și alte rezultate înregistrate 
în turul 4, în grupele 1 și 2 : 
Austria-Finlanda 3-1; Islanda-Gre- 
cia 2'A 1 'A: Argentina-Canada 3-1; 
R.P. Bulgaria-Irlanda 3'A-'A.»

lrina Turova, campioană a Eu ropei, rupe panglica sosirii intr-o 
cursă de 100 metri

Noi întreceri ale
Inaai.ea ca.np onaieior de atle- 

t sm ale U.R.S.S., care vor începe 
în curînd, atleții sovietici și-au ve
rificat forțele în cadrul campiona
telor asociațiilor sportive, desfășu
rate în diferite orașe ale țării. La 
Harkov și-au d’sputat întîietatea 
dinamov’știi. Un rezultat excelent 
a obținut tînărul reprezentant al 
Moscove. Aii Alibov, care, reușind 
4,40 m. la săritura cu prăjina, se 
impune ca unul din favoriții probei 
la campionatele U.R.S.S. El l-a în
trecut cu 30 cm. pe campionul de 
anul trecut Boris Suhariev. Al trei
lea s a clasat O Tilman cu 4.00 m. 
La săritura în înălțime, R. Șavladze, 
U. Palu și L. Kuznețov au trecut 
1,90 m. R. Drujinski a cîștigat pro
ba de triplu salt cu excelentul re
zultat de 15.20 m.

Victoria în cursa de 100 m i-a 
revenit „veteranului" V. Suhariev, 
cu 10,6 sec. In alergările de fond 
și-a făcut reintrarea cunoscutul cam
pion Vladim r Kananțev. EI a cîș- 
t'giat proba de 5.000 m în 14:38,8 
10.000 m. în 30:49,2 și 3.000 m. ob
stacole în 8:59.2. In special în pro
ba de 3.000 m. obstacole. în care, 
la Harkov, victoria i-a revenit foarte 
ușor, Kazanțev se anală d'n nou 
un concurent de temut Dintre cele
lalte rezultate, vom nota 57,77 m. 
realizați de S. Nenașev la aruncarea 
ciocanului, 11,9 .sec pe 100 m. plat 
ai Galinei Rescikova, 44,65 m la a- 
runcarea suliței obținuți de Klavdia 
Mai-uceaia.

La săritura în înălțime, trei con
curente — D. Pavlova, V. Serdakova 
și I. Pliusceva — au trecut 1.55 m. 
Cel mai bun rezultat la săritura în 
lung "me I-a avut Zoîa Rvașnia — 
5,82 m. Ea a fost învingătoare și în 
pentatlon, acumulînd 4.045 puncte.

După patru zile de întreceri, locul 
întîi pe echipe a revenit atleților 
dinainoviști din Moscova. Ei sînt 
urmați de echipa Ucrainei și a Le
ningradului

>

Ecouri după strălucitul succes al fotbaliștilor sovietici
‘-S1 Oi-KliOLM, 9 (Agerpres). — 

TASS transmite: Ziarele suedeze 
au publicat ample reportaje de la 
meciul de fotbal dintre selecționa
tele U.R.S.S. și Suediei care s-a 
terminat cu scorul de 7-0 în favoa- 
reg fotbaliștilor sovietici.

Echipa U.R.S S., subliniază te
legrama agenției telegrafice sue
deze, a demonstrat un joc de înal
tă clasă.

Ziarul „Svenska Dagbladet” 
scoate în evidență coeziunea jo
cului și tehnica excelentă a echipei 
sovietice. Ziarele remarcă în mod 
deosebit comportarea mijlocașului 
stînga al echipei U R.S.S., Igo' 
Netto și a Înaintașilor Ilin și 
Simonian,

atleților sovietici
Timp de păru z le, pe s adionul 

Casei of.țerilor din Lvov și-au dis
putat întîietatea pentru titlurile de 
campioni atleții asociației Iskra.

Merită atenție rezultatele studen
tei Institutului pedagog c din Mos
cova N Turkina, oare a cîștigat în 
trei probe: 80 m. garduri — 11,6 
sec., săritura în lungime — 5,81 m. 
și pentatlon — 3.915 puncte. La să
ritura cu prăFna victoria i-a revenit, 
cum era și de așteptat, lui B. Bu-
l. a*ov, care a trecui 4,20 m. Bulatov 
a demonstrat o excelentă tehnică în 
săritură. Tînărul atlet ucnaioeiați N. 
Gonja a aruncat ciocanul la 55,25
m. , iar G. Rutkovskaia d'scul la 
46,03 m.

Un atlet multilateral s-a arătat 
a fi N. Ko'.cln (R.S.S.A. Tătară) 
care a cîștigat la decatlon, ohținînd 
6.586 puncte.

Pe echipe, pr mul Ioc i-a revenit 
reprezentativei Ucraine , care a în
trecut echipa Bielotus’ei.

*
Au luat sfîrșit întrecerile indivi

duale și pe echipe de atletism ale 
asociației Rezervele de muncă. Ti
nerii sportivi s-au comportat meri
toriu. obț'nînd o S'rie de rezultate 
valoroase. Foarte dispii'ată a fost 
f'nala cursei de 100 m . în care a 
învins A. Avsiscer. cu 10.8 sec. A- 
celașî timp a fost obținut și de cel 
de al doilea clasat, B Bakreas“v. 
Cu succes a concurat O Braghin, 
care a stabilit noi recorduri ale a- 
sociaț'ei în cursele de 400 m (49.2 
sec.) și 1 000 m. (2:27.41

In cursele de 2TC și 400 m. gar
duri, victoria a fost de partea lui 
G. Jivotiaghm în 24.7 si. resperî'v, 
53.1 sec. Tînărul reprezentant al K’e- 
vi'lui G. Cerevișnca a cîștigat la 
sărtura în lungime (6.97 m.) și tri
plu (14.81 m.L V Jukov a fost în
vingător la aruncarea greutății 
(14,57 m.) și a c’oeanuiui (53.50 m.) 
De remarcat că marea majoritate a 
ccncurenjilor sînt juniori

MOSCOVA, 9 (Agerpres). — 
Strălucita victorie obținută de" e- 
chipa de fotbal a U.R.S.S. în fața 
reprezentativei Suediei a stîrnit 
admirația oaspeților străini care 
au asistat la acest meci.

Conducătorii echipei Suediei nu 
și-au precupețit cuvin ele de laudă 
subliniind inalta măiestrie a fot
baliștilor sovietici. Vicepreșadin- 
tele Federației de fotbal a Suediei, 
Anderson, a decla at că oboseala 
călă oriei nu poate fi invoca’’ ca 
scuză de jucătorii suedezi, deoare
ce fotbaliștii sovietici au fost net 
superiori atît în ceea ce privește 
pregătirea fizică cît și tehnica jo
cului. Totodată c"'n’,'căto.-ul spor
tivilor suedezi și-a exprimat pă- .

Irina lurova are 19 ani și este 
cea mai tinără campioană a Eu
ropei. Cinci zile de întreceri dîrze 
pe stadionul Neufeld din Berna 
i-au adus două medalii de aur și 
una de argint. Ea a fost învin
gătoare în cursa de 100 m., a 
rupt firul sosirii in ștafeta de 
4X100 m. și a sosit a doua, în 
urma prietenei sale Maria Itkina, 
în alergarea pe 200 metri.

Un bilanț cu adevărat strălucit 
pentru tînăra atletă din Lenin
grad, care, în afară de numeroase 
performanțe și recorduri, îl deține 
și pe acela de a fi fost cea mai 
tînără maestră a sportului din 
U.R.S.S. Irina Turova a obținut 
acest titlu de mare cinste ia 
vîrsta de 15 ani, alergînd 100 m. 
în 12,1 sec. Aceasta se întîmpla 
în anul 1950.

De atunci, măiestria ei a crescut 
neîncetat și, odată cu anii, a ve
nit și maturitatea sportivă lrina 
coboară sub 12 sec. în alergarea 
pe 100 m., lumd loc printre cele 
mai valoroase sprintere ale lumii. 
In fața alergării sale impetuoase," 
cade recordul țării pe 100 m„ cobo- 
rînd pînă la excepționalul timp de 
11,6 sec. Anul trecut, la Budapesta, 
ea face parte din ștafeta de 4x100 
m. a Uniunii Sovietice care a sta
bilit, cu 45,6 sec., un nou record 
al lumii.

Și iată că în acest an întrecerile 
de la Berna au adus încununarea 
eforturilor și strădaniilor ei. Dar, 
nu numai cele două titluri de cam. 
pioană a Europei au constituit eve
nimentul de seamă din viața tine
rei fet . Anul acesta, Irina Turova 
a terminat liceul, trecindu-și exa
menul de maturitate cu ace'ași Suc
ces cu care a concurat în lup a 
celor mai bune atlete de pe con
tinent.

In urmă au rămas zece ani de 
școală... Dar înainte ? lrina se 

gîndește de multe ori la viitor. 
Se gîndește spre ce profesie să-ți 
îndrepte pașii. Ce să fie? In viață 
sînt multe cărări, dar, înainte de 
a păși pe una din ele, trebpie să 
cîntărești bine dacă profesiunea 
pe care o alegi ți se potrivește, 
dacă prin ea vei putea aduce cel 
mai mult folos patriei.

De mic copil lrina a fost atrasă 
de sport și literatură. Ii place mu
zica și teatrul. Totdeauna timpul 
liber și l.a împărțit între stadion 
și masa de citit. Acum, ea vrea 
să devină ziaristă, să poată reda 
în cuvinte frumusețea întrecerii 
Sportive, să educe prin cuvîntul 
ei tînăra generație de sportivi.

Dar, pentru a ajunge la țintă, 
trebuie să treci un drum lung și 
greu, trebuie să pășești ferm, să 
muncești totdeauna cu seriozitate. 
Așa calea ți se va părea și mai 
ușoară.

Acesta-i drumul ales de dubla 
campioană europeană de atletism, 
lrina Turova. Iar prietenii nu pot 
să-i ureze decît sirces și... drum 
bun 1

rerea că fotbaliștii suviei.ti au 
practicat un joc superior celui al 
echipei R.P. Ungare care a tăcut 
meci nul (2-2) cu Suedia, în în- 
tîînirea disputată la 15 noiembrie 
1953 la Budapesta.

Cunoscutul arbitru international 
William Ling - declarat că prin 
valoarea jocului demonstrat in ’ața 
reprezentativ'-' Suedie’. fotbaliști, 
sovietici pot fi comparați cu cei 
maghiari și că echipa U.R.S.S. este 
egală cu cele mai bune echipe re-- 
prezentative din lume. (
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Pregătirile fotbaliștilor mmini ptfltru jectrile co R. P. U.
1 Fotbaliștii noștri și-au intensiii- 
£St pregătirile în vederea jocurilor 
C*- reprezentativele R. P. Ungare 
de la 18 și 19 septembrie. Cum 
ea știe, la aceste date vor juca 
Ia Budapesta selecționatele de ju
niori și A, iar la București selec
ționatele B. Juniorii vor juca sâm
bătă 18 septembrie.

Meciurile susținute recent de ju
niori la Chorzow în R. P. Polonă, 
de selecționata I a orașului Bucu
rești la București cu F. C. Austria 
și de selecționata II a orașului 
București în capitala R.P. Bulgaria 
cu reprezentativa Sofiei fac parte 
din aceste pregătiri și ele consti
tuie prețioase prilejuri de verificare 
a posibilităților și stadiului de pre
gătire a echipelor. Colectivele de 
antrenori ale echipelor noastre au 
tras concluziile necesare după a- 
crste jocuri, cu privire la cele ce 
mai sint de făcut în pregătirea for
mațiilor.

■A
Desigur că pe primul plan s-a 

eituat jocul cu F.C. Austria, prin 
noutatea pe care o prezenta evolu
ția fotbaliștilor vienezi, ca și prin 
perspectivele pe care le oferea ca 
joc. Scopul acestei tntîlniri a fost 
verificarea jocului echipei noastre 
în compania unui adversar de va
loare internațională. Acest scop a 
fost atins numai pe jumătate însă, 
deoarece oaspeții — adevărați ar
tiști ai balonului rotund — nu au 
desfășurat continuu un joc hotărît 
și eficace.

Totuși, din felul cum a jucat 
echipa noastră și din modul cum 
au ripostat vienezii, s-au desprins 
uncie concluzii prețioase pentru 
selecționata noastră.

in primul rînd, trebuie subliniat 
că de data aceasta echipa — ne 
referim la formația din prima re
priză, adică cu Petschowsky — a 
avut mai mult echilibru între com
partimente, iar acțiunile au purtat 
pecetea unei mai mari omogeni
tăți. Atacurile și contraatacurile 
au fost declanșate din pozițiile de 
apărare și multe au fost inițiate 
chiar de apărători. In special, 
contraatacurile.au fost concepute și 
desfășurate foarte ,corect, deși mij
loacele au fost variate și uneori 
fantezia jucătorilor a avut o con
tribuție însemnată.

Un alt punct pozitiv a fost vi
teza de acțiune a jucătorilor. Ac
țiunile ofensive și defensive s-au 
bizuit pe viteza mare a jucătorilor, 
precum și pe viteza de execuție. 
„.Mișcările înșelătoare" au consti
tuit mijloace tactice derutante pen
tru wenezi, care s-au plasat pe di
recția de deplasare a unor jucă
tori, iar mingea a fost pasată pe 
partea cealaltă a terenului. Dato
rită acestor acțiuni, care au fost și 
foarte combative, echipa a obținut 
o superioritate clară, mai ales la 
poartă: ea a avut 14 lovituri de 
colț (față de 5 ale vienezilor), a 
tras de 27 de ori la poartă (vibne- 
zii de 22 de ori), însă cu un pro
cent foarte bun la loviturile pe 
poartă: 13 șuturi dim 27, față de 
cele 7 ale oaspeților. De aseme
nea, echipa și-a creat mult mai 
multe ocazii de gol deeît adver
sarii. Lipsa de calm și uneori de 
precizie a înaintașilor noștri, pre

A doua etapă a campionatului republican de lupte pe echipe
Prima etapă a campionatului repu" 

blican de lupte pe echipe, s-a în
cheiat eu rezultatei^ scontate. Lo
comotiva Timișoara a învins cu u- 
șurință Progresul Oradea, iar Con
structorul Ploești a luat cu mare 
greutate două puncte de la meta- 
lurgîștii băimăreni. O întrecere 
echilibrată au furnizat echipele Fla
mura Roșie UTA Arad și Construc
torul București, care și-au împărțit 
în mod egal victoriile.

Demn de remarcat este faptul că 
în fiecare echipă care a participat 
la întrecerile din prima etapă au e-

Miine începe turneul
Mîine incepe turneul final al 

campionatului republican de fot
bal pentru juniori. Echipele care 
s-au clasat pe primul loc în cla
samentele celor 8 serii au fost 
împărțite în două grupe, tirmînd 
să-și dispute întîetatea în sistem 
turneu tur—retur. Echipele care 
vor cîștiga întrecerea în aceste 
grupe se vor întîlni tn finală. Cele 
două grupe de echipe participante 
la turneul final sînt : grupa l-a: 

cum și forma excepțională a porta
rului Ondreiska au Împiedicat 
echipa noastră să înscrie mai mul
te puncte.

Firește, sînt constatări îmbucu
rătoare pe seama jocului echipei 
noastre, dar nu trebuie luate ca 
motive de optimism. In comportarea 
formației au fost și lipsuri evi
dente. Cea mâi importantă este 
slăbirea care se produce în echipa 
noastră, de obicei la începutul re
prizei a doua. Așa s-a întîmplat 
ta partida cu Rezervele de Aîuncă- 
Leningrad, așa s-a întîmplat și în 
jocul cu F. C. Austria. Rezultă 
de aici că echipa noastră nu poate 
rezista ritmului de joc pe care ea 
însăși îl imprimă, că nu are pre
gătirea necesară pentru a juca în 
același ritm rapid timp de 90 mi
nute. In prima repriză, echipa 
noastră a jucat extrem de iute, 
tatr-o alură irezistibilă, pentru ca 
imediat după pauză să slăbească 
și timp de 20 minute să fie domi
nată. Deci, aici se pune problema 
unei dozări a efortului; de reali-

Cine va ajunge mai repede 
dueluri pasionante din jocul Bucu 
puia mingea Paraschiva și Svo

la minge ? Unul din numeroasele 
rești I — F. C. Austria. lși dis- 
boda.

zarea unei pregătiri fizice cores
punzătoare ritmului din prima re 
priză nu poate fi vorba, deoarece 
nu mai este timp. In schimb, se 
poate urmări îmbunătățirea pre
gătirii fizice. In orice caz, lotul 
nu trebuie supus la eforturi mari. 
Jocurile cu Știința Cluj și Loco
motiva Tg. Mureș se pare că i-au 
Obosit pe unii jucători.

In sfîrșit, jocul de miercuri a

Citeva constatări după
In meciul cu juniorii polonezi, e- 

chipa noastră reprezentativă a fost 
superioară atît fizic, cît și tehnic, 
dovadă că a atacat și a dominat 
mai mult și că a avut mult mai 
multe ocazii de gol. In schimb e- 
chipa noastră a jucat greșit din 
punct de vedere tactic și din aceas
tă cauză, a ratat posibilitatea ob
ținerii unei noi victorii internațio
nale. Orientarea tactică greșită a 
echipei și explicația insuccesului 
constă în jocul individual prestat în 
special de linia de înaintare și în- 

1 deosebi în repriza a doua. In fazele 
în care echipa noastră a reușit să 
treacă prin apărarea polonezilor și

voluat elemente tinere talentate și 
care au avut o comportare frumoa
să. Nu este mai puțin adevărat, însă, 
că nu toți antrenorii s-au îngrijit 
de creșterea noilor elemente și la 
categoriile de greutate superioară, 
semi-grea și grea, la care chiar din 
prima etapă echipele Constructorul 
din București și Ploești nu au pre
zentat luptători, lucru nepermis de 
altfel de regulamentul competiției.

Miîine se desfășoară cea de a doua 
etapă a campionatului, fiind pro
gramate următoarele întreceri: la 
Reșița, echipa metslurgiștilor pri

final al campionatului republican
Locomotiva Grivița Roșie Bucu
rești, Progresul F. B. București, 
Flacăra Ploești și Dinamo Bacău; 
grupa Il-a: Constructorul Craio
va, Locomotiva Timișoara, Meta
lul Oradea și Metalul Cîmpia Tur- 
zii.

Mîine se dispută următoarele 
jocuri ale primei etape a turului : 
Dinamo Bacău — Locomotiva Gri
vița Roșie, Progresul F. B. — 
Flacăra Ploești, Metalul Oradea— 
Locomotiva Timișoara și Con- 

mai scos în evidență un fapt care 
mi mulțumește: diferența de formă 
ți chiar de valoare între titulari și 
rezerve sau înlocuitori. De riîd? 
această diferim:a s-a remarcat la 
Băcuț I — Farmati ca fundași, 
Serfozo — Băcuț I ca mijlocași, 
Petschowsky —Serfozo ca înaintași. 
Trebuie să "recunoaștem că formula 
de echipă dta repriza doua a fost 
determinată de accidentarea lui 
Petschowsky și că lipsa lui din e- 
chipă sau modificările din echipă ' 
au contribuit la randamentul scă
zut de după pauză. Dar, eventua
litatea unei astfel de indisponibi
lități intră in pregătirile unei e- 
chipe și atunci se caută ca posi
bilitățile de înlocuire să nu influ
ențeze comportarea și randamen
tul echipei. Lotul trebuie să cu
prindă jucători de valoare și pre
gătire apropiată.

La toate acestea trebue să a- 
dăugăm faptul că fotbaliștii vie
nezi au adoptat de curînd sistemul 
de joc în WM și că nu au ajuns

la o aplicare corectă. In apărare 
ei nu aplică marcajul strict la om, 
iar în atac încă miai păstrează ca
racteristicile jocului clasic, lent și 
plin dc pase, mai ales laterale. In 
consecință, trebuie să se țină 
seama de acest amănunt decisiv 
și mai ales de acela că fotbaliștii 
maghiari sînt campioni în apli
carea WM-ului.

P. GAȚU

mmil juniorilor la Chorzow
să se găsească în situații clare de 
gol, înaintașii au ddvedât lipsă de 
calin și precizie, s-au pripit și au 
ratat „copilărește” mi mai puțin 
de opt ocazii da. aaarcare. In plus, 
în două rînduri. barele porții polo
neze au oprit mingea expediată de 
Ene și Gram. Unii dintre jucători, 
ca Ene, Copil, Virgil, etc., au jucat 
sub valoarea lor obișnuită, avînd 
în decursul meciului o comportare 
inconstantă. -

Fără îndoială că concluziile trase 
în urma acestui joc vor fi folosite 
în ultimele antrenamente în vede
rea meciului cu* reprezentativa 
R. P. Ungare.

mește vizita formației clujene Fla
mura roșie, iar la București Con
structorul are ca oaspeți pe fero
viarii din Timișoara Valoarea ce
lor patru echipe care se întrec 
mîine este aproximativ egală, ceea 
ce ne face să prevedem dispute 
deosebit de dfrze.

Intîlnirile dintre sportivii bucu- 
reșteni și cei din Timișoara se des
fășoară mâine începând de la ara 
10 dimineața în str. Logofătul 
Luca Stroici Nr. 13 (Batiștei, colț 
cu Vasile Lascăr).

de fotbal al juniorilor
structorul Craiova — Metalul Cîm
pia Turzii (primele echipe sînt 
gazde). Meciul Progresul F. B. — 
Flacăra Ploești se va disputa mîi
ne cu începere de la ora 10.30 pe 
stadionul Progresul F, B. din stra
da Dr. Staicovici.

Următoarele două etape ale tu
rului turneului final vor avea loc 
Ia 19 și 26 septembrie, iar etapele 
din returul campionatului sînt pro
gramate la 3, 10 și 17 octombrie.

Miine pe Stadionul Republicii din Capitală:

Flacăra Ploești — Rwda Hvezda Bratislava
La numai cîteva zile după ce a 

găzduit formația vieneză de fotbal. 
F. C. Austria, Capitala noastră 
primește vizita unui alt oaspe: 
RUDĂ HVEZDA (Steaua Roșie) 
din Bratislava. Primul meci al oas
peților se va disputa mîine pe Sta
dionul Republicii (ora 16.30). Re
plica le-o va da un alt oașpe al 
bucureșțenilor : echipa FLACĂRA 
din Plo ști. care se bucură de nu
meroase simpatii în Capitală.

Ruda Hvezda este una din cele 
mai bune echipe ale fotbalului ce
hoslovaci. In rândurile ei activează 
o serie de jucători de valoare, prin
tre care multi internaționali. In 
această categorie intră fundașii 
Vengîar și IIlozek„ mijlocașul Gogh 
și înaintașii Laskov, Cirnra, z Ka- 
ciany, Kosnar și Pavlovîci: Muiți 
dintre acești jucători ne sînt cunos- 
cuți. Astfel, Kosnar, Venglar, Cim- 
ra, G6gh, Hlozek și Pavlovici au 
făcut parte din selecționata „Pui dc 
lei" Praga” care a participat la tur
neul de fotbal din cadrul Festivalu
lui de la București. Ei au jucat tn 
meci amical Cu reprezentativa noas
tră la Ploești și au terminat la e- 
galitate : 0—0. Laskov a jucat anul 
trecut la Praga în meciul R. Ce- 
hoslovacă-R. P. R. (2—0), iar Ka- 
cîarry anul acesta la Budapesta în 
jocul Selecționata Tineretului din 
R.P.R.-Selecționata Tineretului din 
R. Cehoslovacă (2—0) In cadrul 
jocurilor Mondiale Universitare de 
Vară.

In clasamentul campionatului din 
acest an, Ruda Hvezda este pe 
locul patru, la șase puncte de pri
ma clasată dar cu două meciuri

Dinamo Orașul Stalin a terminat Ia egalitate 
cu Spartak Plovdiv: 3—3 (2—2)

SOFIA, 10 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Azi s-a dis
putat la Plovdiv meciul de fotbal 
dintre echipa Dinamo Orașul Stalin 
din Republica Populară Romînă, 
care a sosit în R. P. Bulgaria pen
tru cîteva întâlniri prietenești și e- 
chipa Spartak Plovdiv. Cu ocazia 
acestui joc, vizionat de aproape 
30.000 de spectatori, s-a făcut inau
gurarea stadionului „9 Septembrie” 
din Plovdiv.

Jocul s-a terminat la egalitate: 
3—3 (2—2), dar, față de aspectul 
partidei, românii meritau victoria. 
Scorul a fost deschis de Spartak, 
prin Qrmangiev, din 11 metri. în 
min. 8. Oaspeții au egalat prin Fio" 
rea (min. 19). Spartak a luat con
ducerea în min. 24, prin Diev, iar 
cu patru minute. înainte de sfîrșitul

Emil Zafop^k a primit 
pentru pace

PRAGA, 10 (Agerpres). — CE
TERA transmite:

La 8 septembrie, cu prilejul îm
plinirii a 11 ani de la moartea 
eroului național al Cehoslovaciei, 
Julius Fucik, luptător împotriva 
fascismului și războiului, a avut 
loc decernarea premiilor ceho
slovace pentru pace pe 1954, emi-

In cadrul turneului întreprins in U.R.S.S.

LUPTĂTORII ROMÎNI AU ÎNTILNIT ECHIPA MOSCOVEI
MOSCOVA, 10 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 9 septembrie, Ia Palatul de 

cultură al uzinei de automobile 
,.Stalin’’ din Moscova s-a desfă
șurat întîlnirea internațională prie
tenească de lupte clasice dintre e- 
chipa selecționată a R.P.R. și e- 
ctiipa orașului Moscova. întâlni
rea dintre luptătorii romîni și so
vietici a stîrnit un mare interes în 
rîndurile amatorilor acestui sport. 
Echipa luptătorilor romîni. este una 
dintre cele mai bune. Ea s-a clasat 
pe locul trei la Jocurile mondiale 
universitare desfășurate vara a-, 
ceasta la Budapesta.

înaintea începerii întâlnirii, pre
ședintele Comitetului pentru cul
tură fizică și sport al orașului 
Moscova, Pușkov și conducătorul 
delegației sportivilor romîni. A. 
Balaș, au rostit cuvântări de sa
lut. A. Balaș a mulțumit sporti

mai puțin jucate. In ultimul joc, ( 
echipa din Bratislava a dispus de ‘ 
JisUa Zilina cu 4—0. Echipa este • 
în formă si formația alcătuită din: 1 
HLAVATY F—VENGLAR. TICHY, 
HLOZEK — GOGH, KADLEC — *
LASKOV, C1MRA, KACIANY, KOS
NAR, PAVLOVipi — speră să ob
țină mîine un rezultat favorabil.

Flacăra Ploești, a reușit anul a- 
cesta o serie de performanțe bune. 
In campionat succesele repurtate 
au a tuș-o pe locul trei după 14 e- 
tapa, iar în partidele int ruațicnale 
a cîștigat de două ori : 3—1 cu e- 
chipa maghiară Haladas și 1—0 
cu formația cehoslova- u Banik Os
trava. Mime, ploeștenii speră să re" ’ 
editeze frumoasa comportare dc pî- 
nă acum. Ei se vor strădui să facă 1 
un joc bun în meciul cu Ruda 
Hvezda, căreia îi v<x opune o for
mație alcătuită din următorul lot 
anunțat: Roman, Laich (portari), 
Topsa, G. Petrescu, Dodeanu, Guian 
(fundași), Cosmoc, Marcu, Mihăes- 
cu (mijlocași), Ștefănescu, Capo" 
ianu,Fătti, Anatol, Alexandrescu, 
Drăgan, Botescu, Mojtronea Du
mitru Nîculaie.

'Jocul va fi arbitrat dc M. Popa. 
In deschidere, la ora 11.45, un joc 
de juniori : Selecționata Taberei de . 
juniori de la Biștrița-Tîni.ruJ Dina- 
movist.

★

Biletele pentru acest' meci inter" 
național se găsesc la agenția. Pro
nosport din str. Ar. Briand, la casa - 
amenajată vis-ă-vis de panoul Pro- . 
nosparț și la casele Stadionului ' 
Republicii, din Bd. Hiijdeu.

Ieri la Plovdiv

reprizei Mihai a egalat' din nou. g 
După pauză (min. 65), Dlîmmo £ 
©rasul Stalin ia conducerea prin ’ 
Mihai. Spartak Plovdiv a egalat în 
minutul 90, prin punctul înscris de; 
Barbov.

Arbitrul Hristov a condus forma-E 
ții le :

Dinamo Orașul Stalin : Mpiftea- ‘ 
au-Frut, Băcuț II, Szoke-Cicerone, 
FIocescu-Barta, Rădulescu. Scorțan, ’ 
Florea, Mihai

Spartak: Sokolov, Manolov I,
Manolov II, Ivanorv-Ormangiev, So-, 
kolov II-Diev, Panaiotov, Sotirov.î 
Gostov. Barbov.

Duminică, Dinamo Orașul Stalin 
joacă la Sofia cu Spartak din loca-;- 
litate.

A. LEBANOV L

premiul cehoslovac 
pe 1954
nenților activiști care au adus o 
mare contribuție la construirea 
Cehoslovaciei noi socialiste, la 
lupta pentru pace, pentru libertate
și înflorirea popoarelor.

Printre cei distinși se află 
cunoscutul atlet Emil Zatopek, 
cordman mondial.

vilor sovietici pentru prmjrea cal 
duroasă tăcută luptătorilor romîn 
în Uniunea Sovietică. Au fost in 
tonate Imnurile de Stat al 
U.R.S.S. și R.P.R. Luptătorii so 
vtietici și romîni au schimbat apo 
tradiționalele fanioane sportive.

Din echipa selecționată a R.P.R 
au făcut parte cunoscutul sportiv 
premiat al celei de a Xll-a ediții 
a Jocurilor mondiale Universitar 
Marin Belușica, campionul țări 
Dumitru Cuc, Francisc Horvath ț 
alții. Printre luptătorii sovietici s 
găseau campionul unional Ale 
xandr Mazur, campionul oraș’ilu 
Moscova Vladimir Rosin, sportivi 
Anatolii Bardîbahin, Evghenii Lenț 
și alții. Ambele echipe au de 
menstrat o înaltă măiestrie. Victo
ria a revenit luptătorilor din Mos 
cova cu scorul de 8-0. întâlnire-. 
6-a desfășurat într-o atmosfer; 
prietenească. â
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