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Să asigurăm un progres continuu sporturilor nautice
■ ■?

.
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IN ULTIMII ani, noi sportivi 
fruntași din țara noastră s-au 
ridicat în diferitele ramuri ale 

sporturilor nautice, numeroase co
lective sportive și-au organizat sec
ții de sporturi nautice, numeroase 
victorii internaționale au adăugat 
sportivii canotori șirului de suc
cese sportive ale țării noastre. 
Mișcarea noastră de cultură fi
zică și sport se mîndrește azi cu 
sportivi ca Mircea Anastasescu. 
clasat pe locul 3 la campionatele 
mondiale de caiac, cu componentele 
echipajului reprezentativ de 8+1, 
clasat pe locul 2 la campionatele 
europene de schif fete de la Am
sterdam, cu componenții echipaju
lui de schff 4 fără cîrmaci al aso
ciației Dinamo, care reprezentind 
R.P.R. a adus țării medalia de aur 
a probei la întrecerile sportive din 
cadrul Festivalului, cu ceilalți ca
notori și canotoare care ne-au re
prezentat tu cinste la toate întrece
rile internaționale la care au con
curat. Sînt de asemenea de subli
niat succesele obținute în domeniul 
popularizării acestei discipline 
sportive. Noi centre au fost atrase 
în activitatea de sporturi nautice 
(Sulina, Reghin etc.), sute de ti
neri s-au încadrat într-o activitate 
de canotaj regulată, organizată. 
Un excelent exemplu ni-1 oferă fi
nalele campionatului republican al 
juniorilor, rțisputat în luna iulie și 
Ia care au participat, numai la fi
nalele de la București, 300 de ti
neri și tinere. Printre celelalte suc
cese dobîndite de sporturile nautice, 
mai amintim și crearea minunatei 
baze de sporturi nautice de la Sna- 
gov, crearea bacurilor pentru an
trenamentul de iarnă, formarea u- 
nui corp de antrenori valoroși, care 
— în activitatea lor — se inspiră 
din minunata experiență a sportivilor 
sovietici, asigurarea unei puternice 
baze materiale, în special prin dez
voltarea industriei indigene de fa
bricare a ambarcațiunilor. Ca ur
mare a acestor stări de lucruri, 
sporturile nautice se afirmă tot mai 
puternic printre cele mai populare 
discipline sportive care se practică 
Ia noi.

Nu trebuie însă să ne mulțumim 
cil succesele obținute. Dimpotrivă, 
aceste succese trebuie să constituie 
un îndemn pentru o activitate vii
toare și mai intensă și mai rodni
că. Sarcina cea mai însemnată 
care stă în fața noastră este aceea 
de a asigura sporturilor nautice o 
puternică bază de mase. In aceas
tă direcție trebuie să se îndrepte în 
primul rînd atenția și eforturile a 
sociațiilor, colectivelor sportive și 
antrenorilor noștri. In unele orașe, 
îu această privință s-au obținut 
realizări însemnate. Aradul, de e- 
xcmplu, a prezentat Ia finalele cam
pionatului republican al juniorilor 
din acest an, aproape 00 de concu
rențe In parte, este satisfăcătoare 
și cifra juniorilor timișoreni (50). 
In schimb, față de posibilități, co- 
lecti ele sportive bucureșiene nu se 
pot lăuda decît cu prezentarea a 
numai 100 de tineri. In această 
privință, se impune organizarea cît 
mai multor concursuri cu caracter 
popular, a cît mai multor compe
tiții pentru juniori, a cît mai mul
tor competiții locale

Trebuie să mai arătăm aici că 
sporturile nautice sînt una dintre 
disciplinele sportive cu cea mai re
dusă activitate competițională. Da
că în București, de bine de rău, se 
țin concursuri destul de. utile, pe 
lacul Herăstrău, în schimb, în ora
șele provinciale, lipsa concursurilor 
se face foarte simțită. Și aceasta, 
atît din lipsa comitetelor C.F.S., ctf 
și a colectivelor sportive care nu 
iau inițiativa organizării acestor 
concursuri. Analizînd cauzele sla
bei activității, vom constata că ele 
se datoresc, în primul rînd lipsei

unui profund caracter de mase, 
ceea ce face ca m unele orașe să 
nu poată fi aliniate la start — la 
unele probe — mai mult de două 
ambarcațiuni. (Cazul orașelor Tg. 
Mureș, Galați, Constanța). Lipsa de 
competiții se resimte de asemenea 
și la mulți din canotorii fruntași, 
care anul acesta de exemplu, — în 
afară de două competiții internațio
nale peste hotare n-au participat la 
nici o competiție publică internă.

O mai mare atenție trebuie acor
dată dezvoltării armonioase a tutu
ror ramurilor sporturilor nautice. 
Astfel, in unele orașe și colective 
se dă preferință canotajului acade
mic, în detrimentul caiacului și ca
ncel, iar în altele sînt îmbrățișate 
numai caiacul și canoea. Colective
le sportive din Arad și Timișoara 
preferă canotajul! academic și se 
prezintă mai slab la caiac-canoe, 
ramură pe care o preferă, de exem
plu, Galațiul și Reghinul. Și colec
tivele bucureșiene se îndreaptă a- 
nul acesta mai mult spre caiac-ca- 
noe neglijînd schiful. Exemplul ti
pic este cel al secției de sporturi 
nautice a cercului Tînărul dinamo- 
vist, care este foarte puternică lă 
caiac-crmoe și aproape inexistentă 
la schif.

De asemenea, trebuie dată o maâ 
largă extindere velelor, a căror 
practicare este încă redusă la 
cîteva zeci de concuirenți In Capi
tală.

O altă sarcină importantă este 
aceea a atragerii dementului femi
nin în practicarea canotajului. In 
această direcție, s-a dovedit în con
cursurile internaționale că noi a- 
vem posibilități vaste. De aceea, 
colectivele sportive și .școlile spor
tive de tineret trebuie să-și îndrep
te serios atenția în această direc
ție, în care deocamdată nu ne putem 
mindri cu roade prea bogate. Este 
inadmisibil ca la un campionat 
pe țară al junioarelor să se pre
zinte la startul unor probe numai 
cite 3 concurente 1

Antrenorilor le revin sarcini de 
mare importanță și de răspundere 
în ducerea mai departe a succese
lor sporturilor nautice în țara noas- 
stră. Antrenori ca Zoltan Torok din 
Arad, Gh. Cojocaru de la Tînărul 
dinamovist, au obținut frumoase 
succese in munca lor datorită dra- 
gosiei față de această disciplină 
sportivă și strădaniilor depuse 
pentru a-și ridica necontenit nivelul 
tehnic. Ei pot fi un exemplu pentru 
toți antrenorii noștri. Nu același 
lucru se poate spune despre antre
norul G. Bălineanu din Galați, de 
exemplu, a cărui muncă n-a dat re
zultatele așteptate în ultima vre
me.

Colectivele sportive trebuie să-și 
intensifice activitatea atît în atra
gerea maselor în practicarea ca
notajului și a sporturilor nautice in 
general, cîf și în domeniul organi
zatoric, prin organizarea de con
cursuri și asigurarea a cît mai bune 
condiții de pregătire sportivilor 
respectivi. Activitatea în domeniul 
sporturilor nautice trebuie mai in
tens sprijinită de organele locale 
ale C.C.F.S., precum și de consiliile 
centrale și regionale ale asociații
lor.

In domeniul canotajului acade
mic, ne stau în față pentru anul 
viitor sarcini de mare amploare : 
țara noastră are importanta misiu
ne de a găzdui finalele campionate
lor europene feminine. Să ne pregă
tim din vreme pentru ca, sub 
toate aspectele să ne achităm 
cu cinste de importantele sarcini 
ce ne revin în această privință. Pa
ralel cu aceste pregătiri, să mun
cim cu și mai mult elan pentru a 
ridica continuu toate ramurile spor
turilor nautice, la nivelul celor mai 
populare sporturi care se practică 
în țara noastră. *
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Răsar mereu terenuri, de sport pe întinsul patriei noastre. Oriunde, 
în curtea fabricii, Ung'S. școală, pe un tăpșan în marginea satului, 
tinerii și-au amenajat nenumărate terenuri de volei.

Iată aici un teren de volei pe care și l-au amenajat tinerii mun
citori de la uzinele „1 Mai' din Ploești și unde vin adesea după 
terminarea lucrului ca să-și dispute pasionante întllniri.

în
pentru bunăstarea poporului muncitor

Sportivii din Tg. Mure; 
obțin frumoase succese

in producție

„Simo
stint ut-

ob-

de
ve-
cu-

Miai întîi ne-a prezentat pe popi
carii Iosif Vereș și loan Paisz care 
lucrează ba strung obțioînd impor
tante depășiri de normă. La secția 
lăcătușerie printre cele mai mart 
depășiri se află cele ale fotbaliști
lor Albert Maxim șl Vasile Strofa 
— între 280 și 320%’.

E. BUZAN și N. POPA 
din Tg. Mureș

harnici

Madia fctrara 
e un exemplu in nci' 

. Un raion veșnic aglomerat estaU 
cel în care se vînd hăinuțe pentru;! 
cei mac1'. De dimineață ipînă «car®. 1 
la acest raion al „Magazinului Go* ; 
P'-ilor" (Romarta) este un permanent 1 
dute-v’no. Părrrțiii vin să oum* 
pere tot felul de lucruri pentru; | 
micile lor odrasle. j

E muncă multă, dar brigada d®- 
bună deservire care s-a constituit ’ 
în acest magazin, o scoate totdea*-] 
una la oapăit, îndeplinind pionul ș£ 
mulțumind totodată pe cumpără*-' 
tori. j|j

In mod deosebit se remarcă ut®-- 
mista Nadia Chetraru. o tînăriE* 
sportivă în etate de 18 ani, care*, 
organ :zîndu ași b'ne munoa șl fo4o*-l 
sind metoda Korovchin. reușește să 
deservească cumpărătorii 
cel mai conștiincios șl cu 
de repeziciune.

In orele libere, 
practică înotul și 
ia insigna G.M.A. 
prinde puteri noi, se întoarce lat! 
local ei de muncă, cu șl mal mult 
elan. j

Fruntașă în muncă, Niadta Chetna*. 
ru dorește să devină și frumteșS 
în sport. Pe terenul de sport e lai 
fel de activă, la fef de conștiln* 
cioasă ca în munca pe oare o de* 
pune zi de zi, cu atîta drag, I« 
„Magazinul Copiilor".

în modul 
maximum

ChetranrNadiia
se pregătește s*. 
Făctnd sport, e*

subredacția noastră

Printre cei
in muncile agricole de la

Pe graf, ele de producție de la fa
bricile „Bernath Andrei", 
Gezia", „Ludovic M>oschi“, 
scrise, în fiecare zi, noi succese 
ținute de sportivi

In hala de mașini a fabricii 
mobile „S’tno Geza‘ am puitut 
dea la. lucru o serie de sportivi
nosculi și aipreciați atît pentru suc
cesele lor în producție cît și pe te
renul de sport. Aici lucrează cano
torii Aurel Cotora șî Vidor Asztalos 
care au reușit depășiri de 145%, 
schiorul Adalbert Ritz cu depășiri de 
155%, atleta Viorica Fekete cu 235%' 
și șahistut Ladisl.au Papp cu 246%. 
In deosebi, tinerii Cotora și Aszta- 
los sînt foarte apreciați pentru con
știinciozitatea și disciplina lor. De 
aceeja tovarășii lor au urmărit cu 
viu interes rezultatele pe care le 
obțineau aceștia în cursa de mare 
fond desfășurată pe Dunăre.

Un alt sportiv binecunoscut este 
muncitorul Iosif Dee de la fabrica 
de zahăr „Bernath Andrei". El lu
crează în secția șurubare și își de
pășește ziln’c norma.

In incinta fabricii „Ludovic Min- 
schi", jucătoarea de popice Iulla 
Nagy ne-a vorbit despre succesele 
sportivilor din colectivul fabr cil.

Ca pe întreg cuprinsul palriei 
noastre și Ia G.A.S. Octombrie Roșu 
din com. Hălchiu-reg. Stalin mun
citorii depun multă rîvnă în înde
plinirea la timp a muncilor agricole. 
Printre cei mai vrednici se află 
și sportivi ca handbaliștii Hans Pris- 
tel și Martin Binder. Muncitorul 
agricol H. Pristel își depășește pro
gramul zilnic de lucru cu 40-»-50% 
iar curelarul M. Binder arată multă 
grijă pentru pregătirea la timp a 
harnașamentelor necesare atelajelor.

La S.M.T. Rupea, tractoristul Ion 
Megumeanu care este unul din cei 
mai buni jucători ai echipei de vo
lei, depășește cu 15—20% programul 
zilnic de lucru, iar la G.A.S. Rupea, 
rutierul Ion Zeiber înregistrează de
pășiri zilnice de 80%.

AL. DINCA 
subredacția noasiră din 

Orașul Stalin

Au fost alcătuite reprezentativele de

Praga 13 (Prin telefon 
corespondentul nostru).

Duminică, ® distanța „. 
Podebrady s-a desfășurat tradiți
onala competiție de marș. Anul 
acesta pe lingă concurenții cehot 
slovaci au mai participat 10 măr* 
șăluitori din următoarele 
R. P. R., Franța, Norvegia, Su* 
edia și Elveția.

Victoria a revenit cunoscutului 
mărșăluitor cehoslovac Iosef Dolo 
zal care a parcurs cei 50 de kilo* 
metri în timpul de 4 h. 16 mint 
05,8 sec. Acest timp este cel mai 
bun din lume înregistrat pe aceaa* 
tă distanță. Locul II a revenit sue* 
dezului Sederlund cu timpul de 4 h*
39 min. 51,6 sec. Pe locul 3 s-« 
clasat concurenta! roniîr» Durrrf* 
tru Paraschivescu cu timpul de 4 ha
40 min. 08 sec. Locul 4 a revenit
francezului Caron cu 4 h. 40 miiti 
37,6 sec. iar locul 5 lui Sikora (R* 
Ceh.) cu timpul de 4 h. 42 min,’ 
08 sec. ■ .
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Aseară, înainte de închiderea e- 
diției ziarului, ne-au fost comuni
cate prin telefon de la Budapesta, 
echipele definitive ale R. P. Un
gare, care se vor întîlni sîmbătă 
și duminică cu reprezentativele R. 
P. Romine.

Comisia tehnică, împreună e* 
antrenorii loturilor reprezentative, 
au alcătuit următoarele echipe în 
vederea acestor jocuri:

REPREZENTATIVA A
■Grosits (Honved) — Buzanszki 

(Dorogi-Bănyasz), Lorănt (Hon
ved), Lantos (Voros Lobogo) — 
Bozsik (Honved), Kotăsz (Sztalin 
Vasrnu)—Toth II (Csepeli Vasas), 
Kocsis (Honved), Hidegkuti (Vo
ros Lobogo). Puskăs (Honved), 
Fenyvessi (Kinizsi).

Rezerve: portar—Komaromi (Va
sas Izzo), fundași și mijlocași Văr-

ale R. P. Uuigare
tudi, Rărpatl (Dozsa) și Szojha 
(Salgotarjani Bărtyasz).

Conducătorul tehnic al loturilor 
Sebeș Gustav — vicepreședinte al 
C.C.F.S. a declarat:

„Cu toate că din această forma
ție lipsesc ctțiva titulari, consider 
că echipa, în care au fost introduse 
elemente tinere, va corespunde aș
teptărilor”.

REPREZENTATIVA B
Echipa B a R.P. Ungare, care 

va juca la București, are următoa
rea componență:

Gultjăs (Rjnizsi)—Kălmdr (Gyori 
Vasas), Borzsei (Voros Lobogo), 
Dalnoki (Kinizsi)— Szabo (Kiniz
si), Dekâny (Kinizsi)—Săndor 

' (Voros Lobogo), Csordăs (Vasas 
Budapesta), Palotăs (Voros Lobo- 
go), Aspiranyi (Dozsa), Toth Mi
halți (Dozsa).

Rezerve: portar: Geller. (V5fos

Lobogo), fundași și mijlocași? 
Farsang (Dozsa) și Csernai (Cse* 
peli Vasas), înaintași Vilezsăl (Ki* 
nizsi). jj

JUNIORI l;
Echipa de juniori a R.P. Un* 

gare, care va întîlni sîmbătă lat i 
Budapesta echipa R.P. Romtoă, tș" 
fost alcătuită astfel: <.

Vârhidi (Voros Lobogo) —Vfckonjț 
(Ozdi Vasas), More (Debreccni 
Lokomotiv), Klug (Vasas Ganz)—* 
Knetczer (Festok), Ilku II (Dorog)j 
—Lelenka (Vasas Izzo), Nagy A 
(Vasas Izzo), Sigi (Voros Lo* 
bogo), Hollo (Voros Lobogd Ke8*(' 
tex), Farkas (Vasas).

Rezerve: portar Kohut (Vorfts 
Lobogo), fundași șt mijlocași Pin»\ 
ter (Czegled), Konrad (Văcz), fna»- 
intași: Tolonics (Ktnizsi). Jagod’c»; 
(Kecskemet), Kovacs șl K. Nagfy 
XKinizsi^

Ladisl.au


Me își poartă Oltul apele la vale, Iuți, ca și apele Oltului, șînt 
și oamenii ce-i întîlnești pe melea gurile acestea... Harnici și întreprin
zători, săritori la treabă, cei de la sate ca și cei din orașe se pot min
ări cu rezultatele muncii lor... Ulii mii ani au schimbat mult viața oa
menilor de prin aceste locuri. Aici, ca peste tot în țara noastră, și-a fă
cut loc o via(ă luminoasă, a pătruns știința și cultura, oamenii se bucură, 
privesc cu încredere înainte...

Odată cu viața nouă a pătruns pe aceste meleaguri șl sportul...

VIZITIND BAZELE SPORTIVE...
In lunile de iarnă, în sălile cămi

nelor culturale de la sate, în clubu
rile și în sălile de sport ale orașelor 
din regiunea Craiova, găsești în fie
care zi zeci și sute de tineri.. Pe 
dîmburi și pe delușoare, alături de 
copii cu săniuțe, tinere și tineri în
vață să schieze. Schiul e un sport 
mult îndrăgit în regiunea Craiova. 
Numai în raionul Segarcea, 355 de 
tineri și tinere și-au trecut, în iar
nă, norma de schi G.M.A. De cum 
se împrimăvărează, terenurile de 
sport devin neîncă.pătoare. Și, în 
fiecare an, numărul a.cestor terenuri 
crește mereu. Printre noile con
strucții se numără și stadionul Lo
comotiva din Tr. Severin, cele 5 te
renuri de volei din Șggarceia, tere
nurile de fotbal, volei și pista de at
letism de la Amaradia șl altele. De 
curînd, sătenii din comuna Bîroa 
eu hotărît să-și construiască prin 
autoimpunere o nouă bază sportivă 
complexă, care alături de cele 2 te
renuri de volei, 2 terenuri de fotbal, 
pista de atletism și porticul de gim
nastică existente, va contribui la 
dezvoltarea activității sportive loca
le. Asemenea exemple sînt nume
roase.

Din păcate însă, nu peste tot în 
regiunea Craiova bazele sportive 
sînt întreținute în bună stare. In 
unele părți, deși se simte nevoia 
construirii de noi baze sportive și 
ex stă pos'bilități locale pentru a se 
face aceasta, conducerile colectivelor 
sportive ca și comitetele raionale 
C.F.S. și sfaturile populare nu iau 
nici un fel de măsură pentru a re
zolva problema bazelor sportive. In 
orașul Craiova, baza sportivă „Con

In unele comune din regiune, tîrgurile de vite se 
țin pe... terenurile de sport

— Am auzit cu-l vinde foarte scump! Și privește-l, nici nu știe 
. să se plaseze...

...ȘI COLECTIVELE SPORTIVE
' Fără Iod-. .î.Jă că reorgian-zarea și 
Wimireia colocli,voilor sportive care 
« avut loc în acest an, a dus 
la îmbunătățirea muncii sportive din 
regiunea Craiova. In 'multe raioane, 
mai ales la sate, existau colective 
sportive din diverse asociații care 
deși întruneau un număr redus de 
membri, aveau echipament sportiv 
și materiale sportive mai mult de- 
cît le-ar fi trebu t, în vreme ce co
lectivele Recolta, cu un mare nu
măr de membri, aveau echipament 
insuficient. In același timp, munca 
■sportivă nu era bine coordonată, ac
tivitatea sport vă era redusă. In mo
mentul de față colectivele Recolta, 
datorită no lor condiții create, eu 
devenit colective puternice, capabile 
Să dezvolte sportul de mase în rîn- 
dul țăranilor muncitori.

Printre cele mai bune colective 
din orașe se numără colectivele Vo
ința și Progresul d'n Cra:ova, Ca
racal și Tg. Jiu și colectivul Fla
mura roșie din Craiova. Trebuie a- 
rătat că activiștii cons Jiului regio
nal sportiv el asociației Voința și 
Progresul își duc b ne munca, con- 
trolînd și îndrumînd cu atenție ac
tivitatea colectivelor lor. Colectivele 
Recolta din întreaga regiune și-au 
îmbunătățit munca, fapt care a fost 
Ilustrat și de rezultatele obținute de
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structorul", a cărei construcție a în
ceput anul trecut, a fost lăsată în 
părăsire și s-a degradat în așa fel 
îneît în anul acesta n-a putut adă
posti nici un meci, nici un concurs. 
Terenul de baschet din același oraș, 
construit prin muncă voluntară de 
sportivi, a fost lăsat în paragină. 
O condamnabilă nepăsare dovedesc 
unele comitete executive ale sfatu
rilor populare care nu numai că nu 
țin seama de necesitatea creș'erii 
numărului de baze sportive la sate, 
dar permit deter ora rea celor exis
tente și chiar inițiază asemenea ac
țiuni. Astfel, în fomuna Drănic din 
raionul Segarcea. baza sportivă a 
fost arată și însămînțată cu pliante 
furajere.. Cazuri asemănătoare sîn‘ 
și în raioanele Caracal, Strehaia și 
Tg. J’u. In ra'onul Tg. Jiu o serie 
de tovarăși din secția agricolă m 
sfatului popular raional au cerut să 
fie arate toate terenurile de sport 
din raion. Pe terenul sportiv din Li- 
pov.a s-a depozitat cărămidă. In co
muna Bîrza — raionul Segarcea — 
baza sportivă este folos tă pentru 
ținerea tîrgurîlor săptămînale.

In întreaga regiune este insufi
cient numărul pistelor G.M.A.

Dacă, situația și numărul bazelor 
sportive din regiunea Craiova nu 
constituie un factor pozitiv în dez
voltarea activității sportive de masă, 
în schimb situația echipamentului și 
a materialelor sportive se prezintă 
bine. La aceasta a contribuit buna 
aprovizionare a magazinului IDMS- 
Cra'ova. Poate fi dată de asemenea 
ca exemplu magazia colectivului 
Voința din Craiova.

regiunea Craiova la Sparlachiada 
satelor. Există însă o serie de co
lective mari — și în această pri
vință este grăitor exemplul colec
tivului Metalul Electroputere din 
Craiova, — care deține primul loc 
pe lista colectivelor codașe din re
giune. Din cei 478 membri ai acestui 
colectiv, cifră cu totul necorespun
zătoare față de numărul muncitori
lor din fabrică, doar 101 activează 
în cadrul celor nouă secții pe ra
mură de sport. In ceea ce privește 
situația cotizațiilor, ea este de-a 
dreptul dezastruoasă. Vorbește de la 
sine faptul că în majoritatea lunilor 
din acest an, numărul celor caie 
și-au plătit cotizațiile nu depășește 
cifra de 3—8 persoane. Singura sec
ție care are activitate este secția de 
box, din care fac parte cunoscuții 
boxeri Iordache, Petre D.eca ș. a. 
Aceasta dealtfel este singura secție 
despre care vorbesc cei din condu
cerea colectivului sportiv. Dacă di
recțiunea fabreii, cormtetul de în
treprindere și în primul rînd mem
brii consiliului colectivului sportiv 
sînt direct răspunzători de această 
situație inadmisibilă care s-a perma
nentizat, nu mai puțin vinovat este 
consiliul central al asociației Metalul, 
care s-a mulțumit să trim'tă din 
cînd în cînd cîte un activist pe teren, 
ia constatat ex stența l'psur lor, fără 
însă a cerceta rădăcinile lor, fără a 

căuta să le curme din rădăcină și să 
folosească pentru aceasta cele mai 
bune metode.

Dezinteres față de bunul mers al 
muncii din colectivele lor au dovedit

FORURI DE CONDUCERE...
/

Fără îndoială că un rol de seamă 
în dezvoltarea activității sportive în 
diferite raioane ale regiunii Cra
iova îl au comitetele raionale CFS. 
Acolo unde președinții și activul vo
luntar al comitetelor ra'onale CFS 
își duc munca cu seriozitate punînd 
accentul pe dezvoltarea sportului de 
mase, acolo și rezultatele sînt fru
moase. Astfel, raionul Amaradia, 
unde președintele comitetului C.F.S. 
raional, tovarășul Ștefan Enache, a 
depus o muncă susținută și-a înde
plinit încă de la 18 august angaja
mentele luate pe întregul an. Prin
tre președinții comitetelor r.ronale 
C F.S. care trebuie cvidențiați 
pentru felul în care își duc munca 
sînt și președintele comitetului raio
nal Segarcea, Ion Tănăsoiu ș! Alcxe 
Ghcorghe, președintele’ comitetului 
raional C.F.S. Cușm ir. In schimb, în 
unele raioane găsim activiști spor
tivi oare-și neglijează munca, așa

...ȘI REZULTATE ALE MUNCII
Un aspect pozitiv al muncii spor

tive din regiunea Craiova îl consti
tuie activitatea G.M.A. In raioanele 
Gllort. Olleț, Segarcea, Tg. Jiu, A- 
maradia, Caracal ș.a., angajamentele 
anuale pe linie G.M.A. sînt aproape 
îndeplinite. Astfel. în raioanele Gi- 
lort și Corabia ca și în orașul Cra
iova, angajamentele anuale sînt în
deplinite pînă acum în proporție de 
98 la sută. Munca G.M.A. stă în 
centrul preocupărilor comitetului re
gional C.F.S.

Spartachiada satelor s-a bucurat 
de un frumos succes în regiunea 
Craiova. In prima etapă această 
mare competiție a adunat la startul 
ei 20.698 săteni. Raioane fruntașe 
în mobilizarea concurenților au fost 
Craiova. (3.311 particiipanți), Cușmir 
(1.901 participa nți) și Caracal 
(1.372).

Nu se poate spune însă că Spar
tachiada sindicală a avut succesul 
pe care normal l-ar fi putut avea, 
și aceasta din cauza slabei munci a 
secției sport din cadrul Consiliului 
sindical regional și a nepăsării unor 
colective sportive. De asemenea, au 
vină și consiliile sportive regionale 
ale asociațiilor, care în mare majo

Am trecut și noi prin aceleași ne
cazuri prin care trece orice sportiv 
din Caracal, atunci cînd îl caută 
pe președintele comitetului C.F.S. 
și abia după ce am mobilizat un 
adevărat... activ obștesc în cău
tarea „mult ocupatului" activist, 
iată-1 apărînd în prag.

„Ehei, tovarășă. Fusei, mă dusei, 
ajunsei, făcui, aranjai, îndrumai, 
controlai și iar fusei, și mă-ntor- 
sei... Ce mai încolo, la noi e muncă 
și eu sînt singur. înțelegi dum
neata ce-i pe capul meu?4'

Apoi, președintele începu: „Eu 
lucrez ca și singur. Toți ceilalți 
muncesc anapoda! Nimeni nu știe 
să facă urs referat, nimeni nu lu
crează pe cale oficială. Și eu numai 
oficial lucrez. La referatele oficiale 
întocmite de mine in persoană, (că 
eu așa lucrez, eu nu spun nimic 
verbal) păcătoșii nu răspund nimic 
in scris, vin la mine—cică—să stea 
de vorbă. Da eu nu stau! Mie 
să-mi vină cu referat! Și apoi 
eu am metodele mele de lucru, me
todele mele speciale... Eu. președin
tele comitetului raional, fac adre
să către sfatul popular. Tot eu, 
In calitatea mea de șef al secției 
sport din sfatul raional (se vede că 
președintele nu știa ca șeful secției 
sport din sfatul popular este una 
și aceeași cu .președintele C.F.S.) 
pun referat pe cererea scrisă de 
mine in cealaltă calitate a mea și 
o înaintez comitetului executiv. 
Dar nimeni nu-mi înțelege meto
dele de muncă... De pomană mă 
zbat eu"... ,

Tabloul fidel și prezentarea com
pletă a președintelui o voj face cu 
cele aflate de la sportivii din oraș, 
care cunosc cu toții isprăvile pre
ședintelui. In primul rînd preșe
dintele nostru cunoaște o ’împăr
țire cu totul nouă a categoriilor de. 
motociclete și anume: categoria 

și consiliile centrale ale asociațiilor 
Flamura roșie și Flacăra, ai căror 
activiști nu sînt văzuți cu lunile, 
dacă nu chiar cu... anul, prin regiu
nea Craiova.

cum se întîmplâ în raioanele Novaci, 
Caracal, Plenița și Strchaia.

Un fapt negativ care contribuie 
la desfășurarea unei slabe munci 
calitative, într-o serie de" cometele 
C.F.S., este cont nua fluctuație de 
cadre. Fostul președ in'e al comitetu
lui regional C.F.S., Paraschiv, este 
principalul vinovat. Dealif ■!, o mare 
parte din lipsurile existente în re
giunea Craiova se datoresc felului 
defectuos în care s-a dus munca 
pînă nu de mult în comitetul regio
nal C.F.S.

In momentul de față, în munca 
comitetului regional au avut loc 
transformări, men te să ducă la îm
bunătățirea serioasă a muncii. Ală
turi de președintele comitetului care 
muncește cu mult suflet, trebuie e- 
videnți.at responsabilul cu instruirea 
sportivă, Prițulcscu, care a și foșt 
distins pentru munca sa cu „Merite 
sportive".

ritate nu au acordat importanță a- 
cdstei mari competiții de mase. Nu
mărul mic de participant prezentat 
de colectivele asociațiilor Metalul, 
Flacăra și Flamura roșie vorbește 
de la sine.

Nici concursurile populare nu s-au 
bucurat de atenția cuvenită. Au fost 
organizate o serie de concursuri la 
atletism, natație și volei, dar au foșt 
neglijate cu totul celelalte discipline 
sportive.

La campionatul de poliiaîlqn 
G.M.A. au partiepat 1.243 de tineri 
din orașele Craiova, Tg. Jiu, Cala
fat și Strehaia. Exista însă posibi
litatea mobilizării unui număr mai 
m.are de tineri la aceste întreceri. 
O lipsă serioasă în activitatea spor
tivă din regiunea Craiova este slaba 
angrenare a elementului iemn.n. 
Grăitor este faptul că din cifra to
tală de pârtie panți la Spartachiada 
satelor (20.790) numai 2.555 eu fost 
fete. La sate mai ales, nu s-a făcut 
prea mult pentru înlăturarea con
cepției greșife cu privire la partici
parea femeii în sport. La faza legio- 
nală a Spartach adei satelor, de pil
dă, ea fost numeroase cazuri în care 
tinerele au concurat îmbrăca'e.

PREȘEDINTELE DIN CARACAL
ușoară, semiușoară, mijlocie, semi
grea și grea. Am mai aflat de la 
sportivi că pr.-ședințele nostru are 
o frază preferată „cu modific 'e- 
gulamentele". Cu prilejul desfășu
rării unei competiții locale de fot
bal, președintele a hotărît — și 
asta fără drept de apel — că ,,cu 
voi stabili în ședința tehnică în 
cite reprize se va juca și cit va 
ține o repriză". Și acum una din
tre cele mai noi isprăvi ale preșe
dintelui...

...Sîntem la 1 septembrie. De-a 
lungul trotoarelor din Caracal stau 
înșiruiți sute de oameni. Toate pri
virile sînt îndreptate' spre șoseaua 
dinspre Craiova. Arbitrii și spor
tivii din oraș asigură cea mai per
fecta ordine. Nimeni nu traversea
ză, nimeni nu trece. Așa a stat 
Caracalul și locuitorii lui mai 

PAULA NAVREA 
ELENA MATEESCU

— Cine vrea poate să mai ușiepte, dar de venit vor veni totuși luna 
Viii uaiet .

î IN CONCLUZIE...
Cu toate că în regiunea Cra- 

I. iova s-au înregistrat o serie 
de rezultate frumoase în mun
ca sportivă, actualele rezultate 

; nu sînt mulțumitoare, pentru că 
ele nu reprezintă de fapt po-

■ sibilitățile reale existente. Ptm- 
! tru înlăturarea tuturor lipsuri- 
1 lor și pentru dezvoltarea spor

tului de mase, este necesar ca
1 alături de comitetul regional C.

F. S. și comitetele raionale 
C.F.S., sfaturile populare și or
ganizațiile de mase să-și dea 
toată contribuția. Sfaturile popu. 
lare raionale au datoria de a 
controla și de a da tot sprijinul 

( comitetelor raionale C.F.S. în- 
cetînd a mai subaprecia munca 
acestora. Alai mult, ele trebuie 
să dea și sprijinul necesar lăr
girii bazei materiale. Toată a- 
tenția trebuie îndreptată îrr spre 
construirea — dm resurse lo
cale — de noi baze sportive ți 
spre reamenajarea celor exis
tente și prost întreținute.

; In ceea ce privește problema 
cadrelor, trebuie curmată cu 
desăvîrșire practica nesănătoasă 
a fluctuației. Trebuie de aseme
nea mărit numărul de cadre teh
nice, iar cele existente să fie 

; repartizate intr-un mod mai 
just. Organizarea periodică a 
consfătuirilor regionale cu ca- 
drelif tehnice (antrenori, instruc
tor ^srbitri) este o sarcină im
portantă a comitetului regional

■ C.F.S.
Comitetele raionale de par- 

i tid și U. T. M. care pot 
da un sprijin prețios in 
dezvoltarea activității spor
tive, ar trebui să se intereseze 

i îndeaproape de munca sportivă 
1 și să-și intensifice munca mai 
ț cu seamă la sate.

Colectivele sportive trebuie să 
dea o atenție mult mai miaire 
angrenării elementului feminin 
în sport și să muncească pen
tru dezvoltarea in egală măsură 
a tuturor sporturilor, înlăturînd 
munca în salturi și pe campanij.

Strînsa colaborare dintre toți 
factorii interesați în dezvoltarea 
sportului, o mtmcă mai intensă, 
și mai cu seamă o justă apre
ciere a acestei munci, vor lace 
ca realizările dm domeniul mun
cii sportive în regiunea Craio-

■ va să fie mai mari.

bine de două ceasuri, așteptîndu-î 
pe motccicliștii care aveau să 
treacă de lapt prin Caracal la 
...1 octombrie, dată ce dealtfel fu
sese comunicată președintelui. A- 
cesta însă, avînd informații din- 
tr-o... sursă personală, n-a vrut să 
audă nimic de la cei din jur cara 
cunoșteau data exactă și răspun-î 
dea invariabil: „Nu vă amestecați, 
eu știu mai bine".

...Și am putea înșira multe îs. 
prăvi ale președintelui din Cara
cal, care mai de care mai plină 
de originalitate și humor. Acest 
humor însă este departe de ,ri în
veseli pe sportivii din Caracal, ale 
căror frunți se încruntă de cite ori 
aud de președintele lor... ,



Ei muncesc cu dragoste 
pentru ziarul nostru...

Asemenea unor albine harnice, 
'. ' corespondenții voluntari de presă a- 
1 dună și trimit redacției ziarului nos

tru tot mai multe și mai semnifica
tive aspecte ale activității sportive 
din. orașele și satele patriei. Zecile 

' de scrisori pe care le primim zilnic
■ din'partea acestor devotați și neo- 
1 bosiți activiști obștești de presă,

constituie o dovadă grăitoare a 
,i ' creșterii conștiinței politice a ma- 
i ' selor de oameni ai muncii din pa

tria noastră. Numărul acelora care 
. se adresează ziarului prin scris 

' crește necontenit și acest lucru do
vedește cu prisosință dorința sin- 
ceră a muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor, de a pune efectiv 
lunarul la construirea unei vieți 
noi, luminoase, la înlăturarea men- 

. talităților învechite și a lipsurilor 
care mai există in. diferite domenii

■ ■ de activitate.
>

• Cînd și-a început activitatea 
ta de corespondent voluntar, Ro- 
mică Schult avea mai puțin de 20 
de ani. Muncind cu perseverență 
ani de-a rîndul și ajutat permanent 
de redacție, el a reușit să ajungă 
astăzi un mînuitor priceput al con
deiului.

• Eugen Ursu se numără prin
tre cei mai vrednici corespondenți 
voluntari ai ziarului nostru. Munca 
de corespondent îi este la fel de 
dragă ca și meseria de tehnician 
feroviar pe care a îmbrățișat-o. El 
se străduiește necontenit să oglin
dească în scris diverse aspecte ale 
activității sportive din regiunea 
lași.

• Numele lui Constantin Moțoc 
este cunoscut nu numai de sporti
vii și activiștii sportivi din orașul 
și regiunea Craiova, ci de toți, din 
întreaga țară. Conștiincios și devo
tat, Constantin Moțoc muncește cu 
dragoste, folosind cu curaj critica 
ascuțită pentru lichidarea lipsurilor 
din munca organizațiilor sportive.

• Ilie Ionescu nu este numai u: 
bun strungar, un alpinist destoinb 
și curajos ci și un activist obștesc 
de frunte pe tărîmul presei. Arti
colele lui reflectă just realizările 
și lipsurile existente in activitatea 
sportivă din întreprinderea unde 
lucrează.

DE CE NC RĂSPUNDEȚI, TOVARĂȘI?...
ed tica

. lichidare a ............... wa~
îiul muncii de cultură fizică și 
■port. Cu ajutorul ei sint scoase la 

”, iveală greșelile și sint arătate căi
te care duc spre îmbunătățirea ac. 
Jivității.

; Numeroasele scrisori care sosesc
■ a redacție scot la iveală pe lingă 

ărțile bune ale activității sportive 
Jin orașele și satele patriei și ne- 
jjunsurile care mai există în ace t 
oțmeniu. Faptul acesta dovedește 

;e de o parte creșterea conștiinței 
'paselor, atitudinea lor cinstită de 
1 contribui la înlăturarea lipsuri- 
br, iar pe de altă parte, desfă- 
lirarea largă a autocriticii și cri- 
cii de joși Activitatea de zi cu 
i ne-a dovedit cu prisosință marea

. usemnătate a criticii venite din
■ lase. Timp de mai bine de doi ani 
: zile, bazinul de Înot din orașul 
g. Jiu n-a putut fi dat în folosin-

: sportivilor, deoarece sfatul popti-
«■ respectiv nu se învrednicise să-l 
trețe și să-i facă unele instalații

. intru alimentarea cu apă. Din- 
l-și seama abia în ultima vreme 
1 cele sezisate de sportivi sînt 
este, sfatul popular a luat măsuri 

ibntru punerea în funcție a bazinu- 
L

Semnificativă în această direc- 
! este și atitudinea asociației Fia
ra, care o bună perioadă de vre- 

Is n-a dat importanța cuvenită 
zvoltării tirului în rîndul munci- 
rilor din industria petrolului și

■ iz-metanului, deși avea suficiente 
î ndiții. Lucrul acesta s-a oglindit

ai cu seamă în timpul întreceri- 
,p Spartacliiadei sindicale. In ur
da articolului „pentru continua dez- 
rltare a tirului”, apărut în ziarul 
kstru, asociația a luat o serie de 
jîsuri care au ridicat simțitor nu- 
țit-ul trăgătorilor. Aceste lu- 
ji.ri dovedesc limpede, că acolo

• ide critica este înțeleasă în sen
il lichidării lipsurilor și al mer- 

'lui înainte, rezultatele nu în- 
zie să se arate. 
ÎMai sînt însă activiști ai 
for sportive, comitetelor 
•Jectivelor sportive și 
.jiilor U. T. M. care
)ră critica de jos 
adere de prestigiu, 
Țe critică defăimători și rău 
iționați. Complăcîndu-se mai 
rte în lipsuri și cocoloșindu-le, ei 
ivesc cu ochi răi pe acei care 
răznit să le turbure spiritul 
țomulțumire și Îngâmfare. Din 
istă cauză lipsurile continuă 
‘teze activitatea sportivă. O serie 

organe și organizații sportive, 
s-au încumetat să ia măsuri de 
udarea lipsurilor nici măcar a- 
«ii-eînd seztsările critice ale co- 
îpndenților au fost publicate în 
r. S-au scurs mai bine de două 
1 de cînd așteptăm ca asociația 

■ istructorul, comitetul raional
F. S. Vilcea, consiliul re

nal sportiv. Avîntul din Capitală, 
siliile 
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colectivelor sportive Me- 
August, Metalul Cluj și 
roșie U.T.A. Arad, ca și 
regional C.F.S. Oradea,

n-am primit însă nici un răspuns. 
Atitudinea de nepăsare față de cri
tică a acestor organe, dovedește cu 
prisosință că în activitatea lor și-a 
făcut loc birocratismul și înfumu
rarea, care dăunează ’ activității 
sportive. Comitetele sindicale ale 
susnumitelor întreprinderi și cele
lalte organe vizate, trebuie să ana
lizeze temeinic aceste concepții 
dăunătoare care aduc prejudicii se
rioase muncii sportive in general.

Considerînd autocritica, ceva for
mal, unele organe răspund la cri
tica făcută prin ziar, numai pen
tru a scăpa de o obligație, fără să 
clintească un deget pentru reme
dierea deficiențelor semnalate. Un 
exemplu concludent în această di
recție ni-1 oferă comitetul sindical 
al întreprinderii F. 0. 14 din Orăș- 
tie, în frunte cu tov. Aurel Crețu, 
care în loc să-și facă o autocritică 
cinstită la sezisarea justă a cores
pondentului nostru Gh, Balogh, re
feritoare la încetineala cu care se 
desfășoară lucrările de construire a 
stadionului, ne răspunde că critica 
este complet injustă. La rîndul 
nostru, considerăm că toate argu
mentele tovarășului președinte a- 
duse în scopul justificării lipsurilor 
semnalate, sînt injuste, deoarece 
prin folosirea cu mai multă pri
cepere a resurselor locale, stadio
nul s-ar fi putut termina încă de 
mult.

Un răspuns asemănător am pri
mit și de la profesorul Sever Bi- 
vola.ru, responsabilul cercului peda
gogic al profesorilor de educație 
fizică din orașul Deva. După, ce 
menționează cuvînt cu cuvînt, jus
tețea criticilor noastre, profesorul 
Sever ' Bivola.ru se năpustește ' apoi 
asupra corespondenților, caracteri- 
zîndu-i drept elemente dușmănoase 
care încearcă prin critică să demo
bilizeze oamenii. Noi nu înțelegem 
raționamentul acestui răspuns din 
moment ce însuși cel criticat re
cunoaște că lucrurile s-au petrecut 
aidoma cu sezisarea corespondenți
lor. Un lucru rămîne însă clar, pro
fesorul Bivolarii este certat cu cri
tica și mai ales cu autocritica și 
că rămășițele unei mentalități în
vechite îl trag înapoi. Comitetul 
ocășănesc C.F.S. Deva, prin inter
mediul căruia susnumitul profesor 
a trimis răspunsul, a dovedit o a- 
titudine de gură-cască, de cocolo- 
șire 3 lipsurilor și a celor care se 
fac vinovați de ele. In loc să ana
lizeze temeinic neajunsurile sem
nalate și să ia o poziție autocritică 
sănătoasă, care șă ducă la lichi
darea lipsurilor în viitor, comitetul 
orășănesc C.F.S. Deva încearcă 
să-și ascundă propriile-i greșeli 
pe care masa de sport.ii le ob
servă și nu vrea să le treacă cu 
vederea.

Am dat aceste cîteva exemple 
pentru a ilustra atitudinea greșită 
a unor organe față de critica apă
rută în presă, superficialitatea cu 
care se tratează această problemă, 
fără a mai aminti șirul lung de 
organe și organizații sportive care 
nu înțeleg să răspundă criticilor 
noastre, deși au trecut luni de zile, 
de la publicarea materialelor. Noi 
mai avem răbdare și așteptăm to
tuși un răspuns.

O lună de
Intre 1 august și 1 septembrie, o- 

rașul Tg. Mureș a găzduit tabăra 
pentru juniori la scrimă, la care au 
luat parte 9 dintre cele mai talentate 
trăgătoare tinere și 18 scrimeri evi- 
dențlați cu ocazia ultimelor campio
nate republicane de juniori.

L.a început, tabăra nu s-a bucurat 
de cele mai bune condițiuni, existînd 
o scrie de lipsuri organizatorice de
terminate de faptul că pregătirea 
acestei acțiuni a început tîrziu. La 
cîteva zile însă după sosirea elevi
lor și începerea programului de pre
gătire, au fost rezolvate, cu spriji
nul organelor locale, toate proble
mele necesare pentru desfășurarea 
în condițiuni cît mai bune a acestei 
acțiuni lăudabile.

Cei 27 de tineri și tinere care au 
ven't în tabără pentru a-și perfec
ționa și dezvolta cunoștințele în ra
port cu tehnica și tactica avansată 
a acestui sport, au fost pregătiți 
după un plan stabilit de colegiul 
de antrenori al comisiei centrale de 
scrimă. Participanții la tabără nu 
fost repartizați pe grupe de lucru, 
conduse de antrenorii Andrei Ka- 
kucs, Ernest Meșter, Alexandru Csi- 
pler, Râul Dristoreanu, Ludovic 
Aszoray, Adalbert Gurath și Vasile 
Chelaru. Antrenorii și-au unificat 
metodele de pregătire în cadrul șe-

Preocupări actuale in munca de instruire sportivă la asociația Locomotiva
Deși vremea se mai menține în

sorită și călduroasă, asociațiile și 
colectivele sportive au și început 
să se gândească la pregătirile de 
iarnă. Unele discipline sportive vor 
părăsi curind arena actualității, 
lăsînd locul altora. Schimbarea 
„centrului de greutate11 de la na- 
tație, de pildă, la schi, necesită de
sigur timp și muncă susținută. 
Dar nu numai atît. Sînt angaja
mente care trebuie îndeplinite, iar 
îndeplinirea lor depinde de munca 
desfășurată în asociații și colecti
ve, în deosebi de către sectoarele 
de instruire sportivă. Iată de ce, 
ne-am propus să cercetăm unele as
pecte ale muncii de instruire spor
tivă în cadrul asociației Locomo
tiva.

Este demn de remarcat de la 
bun început că în centrul preocu
părilor sectorului a stat problema tre
cerii normelor complexului sportiv 
G.M.A. Datorită interesului mani
festat în această direcție au fost 
obținute rezultate deosebite la 
G.M.A. gradul I. Astfel, angaja
mentul asociației a fost 'îndeplinit 
și depășit cu 10 Ia sută.

De pe acum există o serioasă 
preocupare pentru activitatea de 
iarnă G.M.A. Asociația a luat o 
seamă de măsuri privind reamena- 
jarea centrelor speciale de schi de 
la Câmpulung Moldovenesc, Ba
cău, Iași, Orașul Stalin și Bucu
rești și dotat ea lor cu materiale 
noi și de bună calitate. Dt aseme- 
menea, înaintea și în timpul sezo
nului de iarnă, un număr mult 
mai mare de antrenori și instruc
tori de specialitate se va ocupa de 
pregătirea aspiranților dornici să 
își treacă norma de schi.

Anul acesta, ca și în alți ani, 
dar în mai mare măsură, sportivii 
„locomotiviști" nu.și vor atîrna 
„uneltele” în cui. Sectorul de in
struire sportivă al consiliului cen
tral al asociației (responsabil Teo
dor Bolea) și-a propus continuarea 
activității pe tot timpul cît condi- 
țiunile atmosferice voi permite4

tabără a scrimerilor juniori
dințelor tehnice care aveau loc în 
fieoare zi și cu ocazia cărora se fă
cea șl analiza muncii și conspectele 
de lecții. Programul de pregătire fi
zică a fost efectuat în comun, iar 
cel tehnic și tactic în cadrul grupe
lor. In felul acesta s-a realizat cu 
ușurință o individualizare a antre
namentului cu fiecare trăgător în 
parte. La baz.a întregii activități a 
stat permanent vizita medica‘ă a f'e- 
cărui trăgător.

Controlul medical zilnic, ale că
rui rezultate erau trecute în fișa in
dividuală a juniorilor, a făcut ca 
permanent trăgătorii să fie încadrați 
în cel mai bun program de pregă
tire și, totodată, să fie urmărit pro
gresul fiecăruia în parte. In general, 
programul zilnic a cuprins 3 ore de 
antrenament tehnic și tactic, o oră 
de pregătire fizică generală și o oră 
de pregătire fizică specială. După 
amiezele au fost folosite pentru ac
tivitate sportivă complimentară, iar 
de 3 ori pe săptămînă au fost or
ganizate excursii.

Munca educativă s-a desfășurat în 
colaborare cu comitetul regional 
U. T. M. Juniorilor din tabără le-a 
fost asigurat un bogat program edu
cativ, din oare n-au lipsit șezătorii®, 
recenziile, conferințele medico spor
tive și vizionările de filme. In plus, 

după care sportivii își vor muta 
activitatea în săli, la adăpost de 
frig- șj ploaie. Pentru aceasta, de 
curînd a fost terminată amenaja
rea bazinului acoperit al colectivu
lui Locomotiva Cluj. Sportivii din 
alte colective ale asociației vor a- 
vea rezervate ore de antrenament 
la bazinele acoperite din București, 
Timișoara și Arad, Canotorii se 
vor antrena la bacurile existente 
la București, Timișoara și Arad. 
Nici în celelalte discipline sporti
ve activitatea nu va sista, mergîn. 
du-se pe aplicarea principiului 
odihnei active.

In momentul de față, preocupa
rea principală o constituie orga
nizarea în cele mai bune cond:ții 
a campionatului de cros „Să în- 
tîmpinăm 7 Noiembrie”. Intre 3-30 
octombrie, asociația va organiza în 
întreaga țară un triatlon popular 
(100 metri plat, săritură în lun
gime și aruncarea grenadei). Vor 
fi de asemenea organizate campio
nate pe colectiv la fotbal, șah, vo
lei și popice. In lunile de iarnă 
se vor organiza concursuri popu
lare de schi și săniuțe pe pîrtiTe 
de la C. Lung Moldovenesc și Ora
șul StaFn.

Dar în activitatea pe linie de 
instruire sportivă desfășurată în 
cadrul asociației Locomotiva mai 
sînt încă multe și serioase lipsuri. 
Astfel, există o foarte slabă preo
cupare pentru trecerea normelor 
G.M.A. gradul II. Antrenori ca I. 
Lengheriu (Loc. Timișoara), Io- 
nescu-Crum (Loc. Tr. Severin) și
I. Mihăilescu (Loc. Craiova) mani
festă un total dezinteres față de 
această problemă. Este inexplicabilă 
această delăsare și din partea sec
torului de instruire sportivă al aso
ciației. Clasificarea sportivă mer
ge greu la asociația Locomotiva. 
Evidența este defectuos ținută. Nu
mai din nepăsarea colectivelor res
pective a fost posibil ca sportivele 
Zoe Vlădescu (Loc. Tecuci) și Ilea
na Arany (Loc. Cluj) să ajungă în 
finala Spartachiadei sindicale la 
tir, cînd ele aveau norme de cat
II, și, în consecință, nu aveau 
drept de participare în competiție. 

întrucît iri'.i dintre cei prezenți îl» 
tabără urmau să se prezinte la exa
menele de admitere în facultăți, in 
cadrul taberei s-au organizat ore 
speciale de pregătire școlară

Aproape fără -excepție, toți, cei 
ce-au participat la această tabără 
au înregistrat progrese însemnate în 
pregătirea fizică, tehnică și tactică 
și în special: A. Csiplcr și.V. Kosa 
(Satu Mare), M. Lăzărescu (Lugoj), 
N. Drîmba (Tim'șoara), I. Sziasz 
(Tg. Mureș), S. Poenaru (Ploești),. 
Olga Orban (Cluj). Csava SzentkiJ 
raly (Tg. Mureș) și Eva Frinda (Tg. 
Mureș).

Succesul acțiunii pentru care a 
fost organizată această tabără a fost 
însă numai parțial atins, deoarece 
din cadrul ei au făcut parte nutniaî 
elemente din cîteva centre de scri
mă din țară. Din București ®u fost 
foarte puțini, iar din Orașul Stalin 
sau din regiunile Moldova nu a fost 
nfcl un participant.

Acest fapt a constituit o lipsă 
principală a taberei și se cuvine ca 
ea să fie analizată de comisia cen
trală. Activitatea scrimei trebuie 
dezvoltată în toate regiunile țării.

(de la subredacția noastră 
din Tîrgu Mureș).

De asemenea, atletul Gh. Stânei 
ț'Loc. C.T.F.T. București) care a 
obținut norma de maestru al spora 
tului la J.M.U.V. de la Budapes
ta nu are făcute încă formele da 
clasificare de către colectivul său.' 
O lipsă din cele mai grave și care 
reflectă insuficiența muncii de cla
sificare este aceea că nu au fost 
organizate pînă acum concursuri 
speciale în cadrul cărora sportivii 
asociației să obțină normele de 
clasificare. Dacă s-au înregistrat 
multe și importante progrese în 
procesul de instruire sportivă al 
sportivilor locomotiviști, nu este 
mai puțin adevărat că mai există 
încă unii antrenori și instructori 
care muncesc după sisteme perso 
nale, empirice. Astfel, antrenorul 
de fotbal Traian Iordache (Loc. 
Pașcani) nu respectă documentele 
de planificare pe care le ține niai 
mult pentru a se justifica în fața 
unor eventuale „inspecții". Met'? le 
asemănătoare întrebuințează in 
munca lor și antrenorii Ionescu 
Crum (secția de fotbal Loc. Tr. 
Severin) și Gh. Mătăsaru (secția 
de bpx Loc. Ploești). De asemenea, 
unii sportivi fruntași ca maestrul 
sportului Radu Ioniță (Loc. C. 1 î. 
București), Ion Mureșan (Loc. 
C.T.F.T. București)) și Ion Zlâ- 
taru (Loc. Brăila) manifestă de
zinteres față de pregătirea lor teh
nică. Lipsuri mai sînt și în prP 
vința ridicării de cadre noi do 
sportivi fruntaș' din rîndurile ma
sei de sportivi. Elocvent este fap-- 
tul că dintre cei peste 35.000 de 
participanți locomotiviști la ultima 
ediție a crosului „Să întîmpinătn 
„1 Mai” nu s-a ridicat niciun aler-' 
gător de fond de valoare mal 
bună...

In fața activiștilor sectorului da 
instruire sportivă al asociației Lo
comotiva stă acum sarcina orga
nizării în cele niai bune condițiuni 
a activității sportive de iarnă. Pen
tru aceasta trebuie folosită expe
riența acumulată în anii trecuți, 
mergîndu-se în deosebi spre o cît 
mai grabnică șl totală lichidare a 
lipsurilor care mai frînează muica.

vola.ru
Bivola.ru


După fmdeîe campionatului individual de tir 
ai Capitalei pe anul 1954

r Din septembrie 1948 și pînă as
tăzi, peste o jumătate de milion 
de spectatori au asistat la cele 6 
ediții ale csmpiomatelor internațio
nale de atletism ale Republicii 
Populare Romine, desfășurate pe 
stadionul Republicii din București. 
Chiar de la prima Iot ediție, aceea 
din 1948, Campionatele Internatio
nale de atletism ale RJ’.R. s-au 
impus cu autoritate tn rindul 
celor mai de seamă concursuri ale 
Europei și chiar ale lumii. Parti
ciparea unor atleti cu renume, cane 
au obținut remarcabile performante 
pe pista stadionului Republicii, or
ganizarea tehnică propriuzisă, care 
dm an în an a fost tot mai bună, 
înaltul spirit de sportivitate care a 
Idomnit de-a lungul întrecerilor, au 
ridicat valoarea acestui concurs.

La cea de a Vll-a ediție a a- 
cestor tradiționale întreceri și-au a- 
ounțat participarea numeroase țări 
care deplasează la București loturi 
masive de sportivi, din rîndul că
rora se desprind numele a numeroși 
recordmani mondiali și europeni;

Vorbind despre organizarea teh
nică a campionatelor trebuie să 
arătăm că fiecare dintre sportivii 
străini participanti au fost impre
sionați de atenția cu care forurile 
noastre de conducere ale atletismu
lui au știut să se preocupe și să 
nu lase trecute cu vederea nici cele 
mai mici amănunte. Despre acest 
lucru ne-a vorbit anuil trecut con
ducătorul tehnic al delegației Bel
giei, Emil Clemrne, secretarul ge
neral și directorul organizării cam
pionatelor' europene de atletism 
desfășurate în 1950 la Bruxelles. 
Iată declarația acestuia : „Despre 
organizare nu pot spune decîi un 
singur cuvînt: formidabilă1

„In lunga mea activitate, am a- 
vui ocazia să vizitez cele mai bune 
stadioane europene In timpul mari
lor competiții internaționale. De 
aceea cred că este Intr-adevăr util 
să-mi dau părerea asupra organi
zării tehnice propriuzise. Din noti
țele și desenele pe care le-am făcut 
aci, pe teren, am avut numai de 
învățat. Din ele se desprinde o 
singură concluzie, aceea că orga
nizarea concursului a fost excep
țională, atît din punct de vedere 
tehnic, cit și material și adminis
trativ.

Cu fiecare an a crescut și valoa
rea tehnică a întrecerilor din fieca
re probă în parte. Cum au mai .ră
mas destul de puține zile pînă 
fa deschiderea concursurilor celei 
de a Vll-a ediții a Campionatelor 
Internaționale, găsim nimerit prile
jul pentru a vă prezenta lista cam
pionilor internaționali ai țării noas
tre.

BĂRBAȚI
' 100 m.: 1948: E .Dupșa (R.P.R.) 
10,8 sec.; 1949: Csănyi (R.P.U.)
10.7 sec.; 1950: K'szka (R.P.P.)
10.8 sec.; 1951: Suhariev (U.R.S.S.)
10,3 sec. — recordul campionatelor; 
1952: GoWovănyi (R.P.U.) 11,0
»ec.; 1953: David (Franța) 10,6
•ec.

200 m.: 1948: Lupșa (R.P.R.)
22,2; 1949: Stawczyk (R.P.P.) 21,9; 
1950: Szebeni (R.P.U.) 21,8; 1951: 
Suhariev (U.R.S.S.) 21,5 — recor
dul campionatelor; 1952: Goldo- 
vănyi (R.P.U.) 21,7; 1953: Marks 
IfR.P.R.) 22,0.

400 m.: 1948: Solymosi (R.P.U.) 
80,1; 1949: Podebrad (R.C.) 49,4; 
1950: Barnhalmi (R.P.U.) 49,2;
1951: Math (R.P.P.) 48,5; 1952:
Szentgâli (R.P.U.) 48,8; 1953: A- 
dami'k (R P.U.) 48,4 — recordul 
campionatelor.

800 m.: 1948: Hires (R.P.U.)
Îr57,8; 1949: Tîlmaciu (R.P.R.)

,1:54.2: 1950: Aim (R.C.) 1:55,0;
'1951: Bakoș (R.P.U.) 1:52,2; 1952: 
Bakoș (R.P.U.) 1:52,2; 1953: Băr- 
Irânyi (R.P.U.) 1:51,3 — recordul 
campionatelor.

1.500 m.: 1948: Garay (R.P.U.)’ 
3:54.2; 1949: Garav (R.P.U.) 3:54,2; 
1950: Aim (R.C.) 3:56,6; 1951: Be- 
reș (R.P.U.) 3:52,6; 1952: Iharos 
(R.P.U.) 3:51,6 — recordul cam; 
pionatclor; 1953: Garay (R.P.U.) 
3:52.0.

5 000 m.: 1948: nedisputat: 1949: 
Zatopek (R.C.) 14:24,2; 1950: Za
topek (R.C.) 14:39,4; 1951: Kazan- 
țev (U.R.S.S.) 14:24,0: 1952: Bereș 
(R.P.U.) 14:39.0: 1953: Kovacs
'(R.P.U.) 14:18,0 — recordul cam
pionatelor.

10.000 m: 1948: Zatopek (R.C.) 
30:03,6; 1949: Zatopek (R.C)

”30:01,2; 1950: Zatopek (R.C.)
30:02.4; 795/.- Popov (U.R.S.S.)
30:37,2; 1952: Juhasz (R.P.U.)
30:55,4; 1953: Kovacs (R.P.U.)’
29:21.2 — recordul! campionatelor.

4x100 m.: 1948: R.P.U. 42,4 sec.; 
'1949: R. P. U. 42.0: 1950:
K-P.U. 41,5; 1951; VJ^SS. 41,4;--- i. —ip ■ <--■

Câștigătorii din edițiile trecute
1952; R.P.U. 41,4; 1953: R.P.U.
41,2 — recordul campionatelor.

4x400 m.: 1948: nedisputat; 1949: 
R.P.U. 3:17,4; 1950: R.P.U. 3:17.8; 
1951: R.P.U. 3:15,0; 1952: R.P.U.
3:15,2; 1953: R.P.U. 3:14,2 — re
cordul campionatelor.

110 m. g.: 1948: Krul (R.C.)
15,2; 1949: Toșnar (R.C.) 15,1;
1950: Krul (R.C.) 14,9; 1951: Bu- 
lancik (U.R.S.S.) 14,7 — recordul 
campionatelor; 1952: Opriț (R.P.R.) 
15,3; 1953: Roudnitska (Franța)
14,9.

400 m. g.: 1948: Kiss (R.P.R.) 
54,7; 1949:- Lippay (R-P.U.) 54,4; 
1950: Moravec (R. C.) 54,4;
1951: Lituev (U.R.S.S.) 52,0 — re
cordul campionatelor; 1952: Lippay 
(R.P.U.) 53,6; 1953: Savel (R.P.R.) 
52,0 .

3.000 m. obstacole: 1948: nedis
putat; 1949: Jeszensky (R.P.U.) 
9:19,0; 1950: Roudny (R.C.) 9:19.4; 
1951: Apro (R.P.U.) 9:07,6; 1952: 
Jeszensky (R.P.U.) 9:00,6; 1953:
Jeszensky (iR.P.U.) 8:57,2 — recor
dul campionatelor.

Olga Sicnerova (R. Cehoslovacă ) care la primele două ediții ale 
campionatelor internaționale de atletism a ciștigat cursele de 100 m.

5 km. marș: 1948: Balsan (R.C.) 
22:01,8; 1949: Balsan (R.C.). 
22:11,0; 1950: Dolezal (R.C.) 
21:43,4 — recordul campionatelor; 
1951: Paraschivescu (R. P. R.) 
22:26,8; 1952 și 1953 nedisputat.

10.000 m. marș: 1948, 1949, 1950, 
1951 nedisputat; 1952: Paraschives
cu (R.P.R.) 46:56,2; 1953: Paras
chivescu (R.P.R.) 46:25,2 — recor
dul campionatelor.

maraton: 1948: Teodosiu (R.P.R.) 
2.47:31,0; 1949: Fiala (R.C.)
2.35:20,0; 1950: Teodosiu (R.P.R1) 
2.48:58,0; 1951: Teodosiu (R.P.R.) 
2.39:59,0; 1952: Dinu Cristea
(R.P.R.) 2.35:37,2< 1953: Dobronyî 
(R.P.U.) 2.30:29,8 — recordul cam
pionatelor.

lungime: 1948: Adamczik (R.P.P.) 
7,15 m.; 1949: Fikesz (R.C.) 7,06; 
1950: Wiesenmaier (R.P.R.) 7,15: 
1951: Foldessi (R.P.U.) 7,14; 1952: 
Fâldessi (R.P.U.) 7.28; 1953: F61- 
diessi (R.P.U.) 7,30 — recordul
campionatelor.

triplu-salt: 1948: Pușkaș (R.P.U.) 
13,62 m.; 1949: Hoffman (R.P.P.) 
14,37; 1950: Weinberg (R.P.P.)
14,69; 1951: L. Scerbacov (U.R.S.S.)
14.95 — recordul campionatelor; 
1952: Chitul (R.P.R.) 13,79; 1953: 
Pușkaș (R.P.U.) 14,71.

înălțime: 1948: Soter (R.P.R.)
1.90 m.; 1949: Soter (R.P.R.) 1 88
m.; 1950: Soter (R.P.R.) 1,90
m.; 1951: Soter (R.P.R.) 1,96,
1952: Soter (R.P.R.) 1,90; 1953
Soter (R.P.R.) 2,00 — recordul
campionatelor.

prăjină: 1948: M. Krejcar (R.C.)
3.90 m.; 1949: Homonnay (R.P.U.)
4.00; 1950: Olenius (Finlanda)
4,10: 1951: Brajnik (U.R.S.S.) 4.20; 
1952: Dragomir (R.P.R.) 4,10; 1953: 
Homonnay (R.P.U.) 4,30 — recor
dul campionatelor.

greutate: 1948: Lomowski (R.P.P.)
15.95 im.: 1949: M. Raica (R.P.R )
14,32: 1950: Jirotrt (R.C.) 14,85; 
1951: Grigalka (U.R.S.S.) 16,28 — 
recordul campionatelor: 1952:
Schmidt (R.D.G.) 15.85; 1953: Geor
gescu (R.P.R.) 15,60.

disc: 1948: Kites (R.P.U.) 49,29 
m.; 1949: Kites (R.P.U.)' 49.30;
1950: Kites (R.P.U.) 48,06; 7957:
Kites (R.P.U.) 51,55 — recordul

campionatelor; 1952: Kites (R.P.U.) 
49,88; 1953: Kites (R.P.U.) 50,90, 

suliță: 1948: Varsoegi (R.P.U.) 
65,27; 1949: Kiesseveter (R.C.)
66,72; 1950: Rautavara (Finlanda) 
68,75; 1951: I. Scerbacov (U.R.S.S.) 
69,59 — recordul campionatelor; 
7952: D. Zamfir (R.P.R.) 61,95; 
1953: D. Zamfir (R.P.R.) 67,60.

ciocan: 1948: Dumitru (R.P.R.)
49,90 m.; 1949: Nemeth (R.P.U.) 
57,13; 1950: Nemeth (R.P.U.) 58,73; 
1951: Nemeth (R.P.U.) 58,13;
7952: Nemeth (R.P.U.) 58,68; 1953: 
Csermak (R.P.U.) 59,99 — recor
dul campionatelor.

FEMEI
100 m.: 1948: Sicnerova (R.C.)

12,6 sec.; 1949: Sicnerova (R.C.) 
12,4; 1950: Egri (R.P.U.) 12,5;
1951: Hnidhina (U.R.S.S.) 11,7 — 
recordul campionatelor; 1952: Sicoe 
(R.P.R.) 12,7; 1953: Sicoe (R.P.R.) 
12,4.

200 m.: 1948: Mertin (R.P.U.) 
26,2; 1949: Egri (R.P.U.) 26,1; 
1950: Preibitsch (R.D.G.) 25,8; 
1951: Secenova (U.R.S.S.) 24,7 — 

recordul campionatelor; 1952: Sicoe 
(R.P.R.) 25,0; 7953: Sicoe (R.P.R.) 
25 2

800 m.: 1948: Zubek (R.P.U.)’
2:21,3; 1949: Bleha (R.P.U.) 2:19.9; 
1950: Kurki (Finlanda) 2:17,2; 
1951: Pomogaeva (U.R.S.S.) 2:12,7
— recordul campionatelor; 1952:
Jurewitz (R.D.G.) 2:14,8; 1953:
Kazi (R.P.U.) 2:13,3.

80 m. g.: 1948: Gyarmati (R.P.U.) 
12,3; 1949: Gyarmati (R.P.U.) 12,0; 
1950: Schreier (R.D.G.) 11,9; 1951: 
Gyarmati (R.P.U.) 11,4 — recordul 
campionatelor; 1952: Gyarmati 
(R.P.U.) 11,7; 7953: Gyarmati
(R.P.U.) 11,6.

4x100 m.: 1948: nedisputată;
1949: R.P.U. 48,8; 1950: R.P.U.
49,2; 7957: U.R.S.S. 47,7 — recor
dul campionatelor; 1952: R.P.U. 
47,7; 7953: R.P.R. 48,5.

lungime: 1948: Gyarmati (R.P.U.) 
5,58 m.; 1949: Gyarmati (R.P.U.) 
5,52; 1950: Lohasz (R.P.U.) 5.53; 
1951: Hnîkina (U.R.S.S.) 5,70;
1952:- Gyarmati (R.P.U.) 5,67;
1953: Gyanmati (R.P.U.) 5,74 — 
recordul campionatelor.

înălțime: 1948: Chlumska (R.C.)' 
1,45 m.; 1949: Modraehova (R.C.) 
1,50: 1950: Modraehova (R.C.) 1,53; 
7957: Pisareva (U.R.S.S.) 1,54;
7952: Balaș (R.P.R.) 1,53: 1953:
Balaș (R.P.R.) 1,59 — recordul
campionatelor.

greutate: 1948: Komarkova (R.C.)
13.20 m.; 1949: Komarkova (<R.C.)
12,88; 1950: Bregulanka (R.P.P.)
13,50; 1951: Tocenova (U.R.S.S.) 
14,53 — recordul campionatelor; 
7952: Feher (R.P.U.) 12,84; 1953: 
Feher (R.P.U.) 13,19.

disc: 1948: Dobrzanska (R.P.P.)’
39.21 m.; 1949: Stachovicova (R.C.) 
40,43; 1950: Jungrova (R.C.) 41,80; 
1951: Ponomareva (U.R.S.S.) 49,65
— recordul campionatelor-; 1952:
Josza (R.P.U.) 41,10; 7953: Ma-
noliu (R.P.R.) 43,38.

suliță: 1948: Rohonczi (R.P.U.) 
37,10 m.; 1949: Zatopkova (R.C.) 
46,32; 1950: Zatopkova (R.C.) 45,58; 
1951: Smirnițkaia (U.R.S.S.) 51,01
— recojdul campionatelor; 1952: 
Vigh (R.P.U.) 44,71; 7953: Rei- 
mesch (R.P.R.) 45,19 nu _ ,

Finalele campionatului individual 
de tir al Capitalei pe anul 1954, 
desfășurate vineri, sîmbătă și du
minică de poligonul Tunari, au con
stituit o ultimă verificare a posi
bilităților actuale ale trăgătorilor, 
în vederea campionatelor R.P.R. de 
tir din acest an, care încep dumi
nică 19 septembrie pe același poli
gon.

Ținînd seama, că în afara cîtor- 
va trăgători fruntași din provincie, 
au luat startul în acest concurs 
cei mai valoroși trăgători ai noștri, 
putem spune că finalele campiona
tului Capitalei au constituit o veri
tabilă uvertură a campionatelor 
R.P.R.

Totuși, unii trăgători căutînd să 
respecte dozarea efortului spre a 
atinge forma maximă la campio
natele R.P.R. și la Campionatele 
Internaționale de tir ale Republicii 
Populare Romine care se vor des
fășura între 3-—6 octombrie 1954 
la București, nu au scos rezultate 
prea bune. Acest lucru s-a întîm- 
plat, în special la băieți, unde tit
lurile de campioni, cu excepția pro
belor de armă liberă (combinată), 
armă liberă poziția culcat, pistol 
precizie și pistol viteză, au fost 
cîștigate cu rezultate sub posibili
tățile normale. Unele elemente ti
nere sau noi în acest sport, au lup
tat, însă spre a-și îmbunătăți cele 
mai bune performanțe personale, 
și au reușit acest lucru. Astfel, C. 
Antonescu (FI. Roșie), Gh. Novac 
(Progresul) G. Săvulescu (Voința)
I. Mitrașcu (Dinamo) ș.a. au reu
șit performanțe care răsplătesc 
munca lor rodnică și preocuparea 
antrenorilor asociațiilor respective 
de a ridica măiestria sportivă a ele
mentelor cu perspective.

Majoritatea trăgătoarelor parti
cipante au căutat și au reușit să 
obțină rezultate cît mai valoroase, 
Astfel, rezultatul obținut de Elisa- 
beta Mironescu (Constructorul) 
589 p., la armă liberă (combinată) 
este cu atît mai valoros, cu cît 
numai cu o săptămînă înainte ea 
arătase un progres realizînd 585 p.

Constructorul, o formație care mi-și pm in lumină 
vatoarea.- Progresul Sănătatea mai este 

o echipă de rugbi?
In avancronica etapei a doua a 

campionatului categoriei A la rugbi 
am acordat o atenție deosebită în
tâlnirii dintre Dinamo București și 
Constructorul București, joc care se 
anunța a fi cel mai echilibrat și în 
care foștii campioni aveau să-și apere 
cu greu șansele de cîștig. Aceste 
previziuni erau îndreptățite de va
loarea individuală a unor jucători 
de la Constructorul, de faptul că a- 
ceștia joacă de mai bine de un an 
împreună ca și de formația incom
pletă a dinamoviștilor Desigur, ju
decind după desfășurarea primei re
prize, chiar și rugbiștii de la Dina
mo se așteptau Ia o replică mai se
rioasă din partea adversarilor lor. 
învingătorii au început timid, au 
părut foarte atenți la fiecare acțiu
ne a celor de la Constructorul si 
s-aiu lăsat chiar dominați o bună 
parte a primei reprize. Cu trecerea 
timpului însă nimic important nu se 
petrecea în jocul Constructorului, 
puținele faze favorabile rămînînd ne
fructificate d n cauza unei concepții 
greșite de joc. Astfel. Comșa a pre
ferat să trimită un balon în afara 
terenului de joc în loc să-l distribuie 
liniei de treisferturi, într-un moment 
în care aceasta se afla în poziție exce
lentă deatac, în opoziție cu greșita a- 
șezare a adversarilor lor direcți. Nu 
este mai puțin adevărat că și în 
alte împrejurări tn care balonul a 
fost transmis ffniei de 3/4 de către 
Comșia, celălalt Jucător de la des
chidere, p. Munteanu. sau centrul 
Luscal eu bătut invariabil cu picio
rul, lipsind astfel echipa de un atac 
ce s-ar fi putut concretiza. In aceste 
cond ții munca jucătorilor de 'a îna
intare, care au încercat să obțină 
baloane pentru lini’le dinapoi a fost 
zădărnicită. Ca acțiuni proprii îna
intașii de la Constructorul nu au 
încercat nimic în tot timpul meciu
lui, deși ei nu erau cu nimic infe
riori celor de Ia Dinamo. Construc
torul, care în primăvară practica un 
joc foarte bun de înaintare și ca- 
re-șl obliga adversarii să intre în 
acest Joc, nu a reamintit dum’nică 
nimic din puterea de luptă din pri
măvară, nu a folosit de loc forța și 
cunoștințele înaintașilor pentru a-și 
imniine jocul preferat.

In conoljjjie, se poate spune că 

Performanța de 589 p. egalează re
cordul R.P.R. deținut de maestra 
sportului Rodica Grozea (Construe-: 
torul).

Intr-o formă deosebit de bună 
și confirmînd comportarea sa ta 
cadrul Cupei de Toamnă a C.C.S, 
Marieta Juverdeanu (Metalul) a sta’-i 
bilit două noi recorduri R.P.R.,* cu-: 
cerind trei titluri de campioană a 
Capitalei. Rezultatele ei la armă li-: 
beră poziția genunchi (384 p.) și 
la armă liberă trei poziții cîte 40 
focuri (1.139 p.) au fost superioa-, 
re rezultatelor cu oare s-au cîști- 
gat la băieți titlurile de campioni 
ai Capitalei.

O comportare la fel de bună a! 
avut și maestra sportului Lia Sîre: 
bu (Progresul), care a cîștigat de-: 
tașat proba dc armă liberă poziția’ 
culcat, cu o performanță foarte bu-, 
nă (395 p.) și a întrecut ca și Ma- 
rieta Juverdeanu vechiul record de- 
la armă liberă (3x40), deținut tot 
de ea, dar cu un rezultat de puțin 
inferior celui obținut de noua 
recordmană Marieta Juverdeanu1.

Dintre fete, un rezultat valoros 
a obținut și Felicia Iovănescu (Pro
gresul) care a realizat la cele 3 
poziții de tragere 1.126 p. ocupînd 
locul 3 în clasamentul probei.

Iată lista campionilor Capitalei 
pe anul 1954: Armă liberă (com
binată) băieți: P. Cișmigiu (Meta-. 
Iul) 591 p.: fete: Elisabeta Miro
nescu (Constructorul) 589 p.; pis-: 
toi precizie: T. Manicatide (Pro-, 
greșul) 526 p.; alere: A. loani- 
țescu (Progresul' 48 p.; armă li
beră (3x40 focur ): poziția culcat, 
băieți: P. Cișmigiu 395 p.; fete: 
Lia Sirbu (Progresul) 395 p.; po
ziția genunchi băieți: D. Vidrașcu 
(C.C.A.) 381 p., fete: Marieta Ju
verdeanu (Metalul) 384 p.; poziția 
picioare băieți : V. Enea (C.C.A.)! 
370 p., fete : Marieta Juverdeanu 
369 p. nou record R. P. R. 3x40 
focuri, băeți: D. Vidrașcu 1.137 p.,- 
fete: Marieta Juverdeanu 1.139 p. 
nou record R.P.R. pistol viteză: 
Gh. Licltiardopol (Progresul) 60/ 
579.

ISABELA MARDĂRESCU

timpul scurs între sfîrșitul turului 
camplonatulu’ și începutul returului 
nu a ajutat cu nimic formației Con
structorului al cărei joc este la fel 
de neomogen ca acum cîteva luni. 
Jucători ca Sokolai, Bărăscu, «le 
căror placaje era. renumite, au în
ceput să atace adversara la gît ;' 
fundașul Declezis s a.arătat nedeeis 
și a controlat slab balonul ; întrea
ga linie a treia nu și?a făcut datoria 
nici în apărare și nici în atac, far 
unii jucători de pe linia 3/4 au fost 
reduși la rolurile de simpli specta
tori, deși atît Covrig cît ți Bărăscu 
au calități pentru a putea realiza 
încercări.

Credem că în egăt’rea echipei 
Constructorul trebuie să se producă 
o schimbare în sensul perfecționării 
cunoștințelor tehnice, în găsirea u- 
nor soluții tactice care să se grefeze 
pe calitățile componenților formației;' 
jucătorii trebu'e să șt‘e ce au de 
făcut în mod precis și antrenorul 
trebuie să le întărească fr.crederea 
în posibilitățile lor (ne referim la 
Manolache care dună ce a ratat o 
transformare a tost schimbat cu 
Mtarica, iar acesta greșind de ase
menea, a fost înlocuit cu Vișau ca 
pînă la urmă tot Manolache să Fe 
cel care a transforma:).

Etapa de duminică a mal scos în 
evidență o altă slăbiciune, dar de 
altă matură, a echipei Progresul Să
nătatea. Nu de mult relatam în co- 

. Ioanele noastre că această echipă a 
folosit jucători străini de colectiv, 
pentru ca duminică Progresul Sănă 
tatea să nu poată prezenta 15 rug-’ 
biști la meciul de campionat. Antre
norul echipei nici nu a considerat 
că este eazul să fie prezent la joc, 
fer jucători ca Den'isch’, Eirhan, 
Fă'gărăișiami și alții! au pre
ferat să stea pe margine decît să a)-- 
ipere culorile colectivului lor. Pînă 
acum. Progresul Sănătatea nu â 
răspuns criticii p< care i-am adus-p 
prin ziar, dar așteptăm ca măcar 
acum, după ce ech’pa de rugbi a 
cedat la un scor < are nu-1 face cin
ste (69—0), să pritnhn un răspuns 
nu numai autocritic ci și cu solu
țiile găsite tn vederea îndreptării 
acestei situații.

1 EM. A



Aspecte și concluzii idupâ etapa a șaptea
a categoriei B la fotbal

Pe marginea jocului 
de Ia Bîrlad

Rezultatul meciului de te Bîrlad, 
dintre Dinamc și Locomotiva Paș
cani a constituit desigur, o surpriză. 
Nimeni nu se aștepta ca feroviarii 
să cîștige un punct în deplasare, 
deoarece de la Începutul returului 
ei s-eu arătat a fi nepregătiți (au 
pierdut toate jocurile susținute), iar 
pe de altă parte dinamoviștii au rea
lizat comportări remarcabile In fața 
unor echipe fruntașe tn clasamentul 
seriei (1—1 cu Dinamo Bacău, 3—1 
cu Dimano Galați). Explicația con-' 
stă în faptul că Locomotiva Pașcani 
a arătat o formă bună tn partida de 
duminică, iar gazdele au jucat sub 
.valoarea lor normală.

Dinamo Bîrlad, alcătuită din ele
mente tinere, este o echipă a cărei 
principală caracteristică este comba
tivitatea. Duminică, dinamoviștii au 
început tare imprimînd jocului un 
ritm rapid, cu acțiuni pătrunzătoare. 
Lipsa de calm, imprecizia în lovitu
rile la poartă și mai ales combina
țiile exagerate au ușurat sarcina a- 
părătorilor feroviari. In min. 4 Cio- 
boată de la numai cîțiva metri tra
ge cu capul în brațele portarului 
Mooanu, pentru ca în repriza secun
dă tot Cioboată, Bentze și Ciungu 
să rateze situații clare de gol. Lipsa 
cea mai mare, care a împiedicat 
gazdele să-și concretizeze superiori
tatea teritorială, a fost că ele nu au 
știut să-și dozeze efortul. In partea 
a doua a jocului apărarea nu a mai 
făcut față ritmului de Joc, atacul a 
slăbit și a acționat mai mult indivi
dual.

Locomotiva Pașcani a avut mai 
mult echilibru între compartimente, 
punînd accent deosebit pe organi
zarea unor acțiuni periculoase. De 
fiecare dată cînd adversarii și-au 
mărit avantajul, feroviarii au egalat 
numai după un minut în urma unor 
acțiuni surprinzătoare. ' Un merit 
principal în obținerea acestui rezul
tat l-a avut halful Boboc, oare cre- 
lază atacuri și dispune de multă re
zistență.

înaintașii feroviari nu au știut 
însă să fructifice toate situațiile ivite 
și au arătat și o serie de deficiențe 
în execuțiile tehnice.

I. Triștiu (Buc.) a arbitrat în ge
neral bine. Nu a apreciat însă just 
situațiile de obstrucție și legea avan
tajului, lăsînd astfel prea mult liber 
jocul.

TRAJAN 1OANJȚF.SCU

On „dsrbr care n-a corespuns
Ca de atîtea ori în meciuri de

cisive pentru primul toc ai clasa
mentului, și duminică, la Mediaș, 
partida dintre Flacăra din locali
tate și Avîntul Reghin s-a redus 
la o luptă încordată și nervoasă 
pentru rezultat. Fotbal de calitate 
e-a jucat foarte puțin: zece-cinci- 
sprezcce minute la începutul jocu
lui, mulțumită elanului cu care au 
început cei de la Flacăra, și — pe 
alocuri — în repriza a doua, din

Fază din jocul Progresul F. B. 
— Flacăra Ploești, disputat tn ca
drul turneului final al campionatului 
republican de juniori la fotbal. 
Extremul dreapta Cebuc (Progre
sul F. B.) se pregătește să reia 
mingea urmărită de fundașul ploeș- 
tean Budrigă.

Finalele campionatelor de atletism ale R. P. Romine
Intre 6—10 octombrie se vor 

desfășura la București campiona
tele de atletism al R. P. Romîne 
pe anul 1954. La aceste campio
nate pot participa pe spezele aso
ciațiilor sportive toți acei atleți 
care au obținut în acest an urmă
toarele standarduri: 100 m. 11,5— 
13,5; 200 m. 23,8—28,8; 400 m. 
53,8—68,0; 800 m. 2:01,5—2:32.5; 
1500 m. 4:08,0; 5000 m. 16:10,0; 
10000 m. 34:30,0; 110 m. g. 17,6 
(80 m. g. 13,8); 400 m. g. 63,0; 
dOOQjn, obșfa .10:10,0; Jg fan. mars 

inițiativa celor de la Reghin. In 
rest, joc confuz, presărat cu nere- 
gularități, unit. Față de numeroa
sele greșeli pe care le-au comis 
jucătorii ambelor echipe, un spec
tator neavizat, care ar fi asistat 
la joc, n-ar fi crezut că se întrec 
două echipe cu pretenții la titlul 
6eriei și la un Ioc in categoria A...

Fără să fie mai buni deoît ad
versarii lor, se poate totuși spiune 
că medieșenii „au scăpat victoria 
printre degete". Ei au deschis sco
rul în primele 10 minute și au fost 
egalați tocmai cînd meciul era pe 
sfîrșite și dnd — după ce rezis
taseră dominării oaspeților în pri
ma parte a reprizei a doua — tre
cuseră din nou la ofensivă. Dar, 
dacă — în ceea ce privește ansam
blul comportării — rezultatul de 
1-1 este just, medieșenii nu se pot 
deloc felicita cu rezultatul final, 
dacă l-am aprecia din punct de 
vedere al ocaziilor de gol avute. 
Pentru că, în timp ce Flacăra a 
avut în acest joc trei ocazii din 
cele cu care te întîtaești „odată 
Intr-un campionat" (ocazii ratate 
de Șarlea), Avîntul Reghin nu și-a 
creat mai deloc ocazii de poartă.

Jucătorii de la Reghin au obținut 
un rezultat de egalitate pentru că 
au fost mai calmi, au luptat — 
mai ales în repriza a doua —■ cu 
mai multă convingere, mai tenace. 
In această echipă apărarea ime
diată ni s-a părut nesigură, comi- 
țînd o serie de greșeli pe care nu 
le-a reparat deoît în ultima io- 
stanță, portarul Secheș, unul din 
cei mai buni jucători de pe teren. 
Avîntul Reghin poartă amprenta 
echipelor fără experiență: joacă 
bine pe teren propriu, slab în de
plasare. Este o caracteristică a 
echipei, verificată de numeroase 
ori.

Flacăra Mediaș a avut o linie 
de atac slabă. Cu excepția lui Bin
der,. care a fost extrem de activ, 
ceilalți atacanți au jucat lent, fără 
vigoare, n-au reușit mai deloc să 
țină mingea, să combine. N-am 
văzut duminică la Flacăra Mediaș 
acțiuni gîndite, orientate. De ase
menea, atacanții medieșeni ni s-ati 
părut și insuficient pregătiți fîzjj-c 
și chiar moral. Altfel nu se explică 
de ce jucătorul Șarlea, pe la ju
mătatea reprizei a doua, după ce 
a ratat o mare ocazie, a venit pe 
margine mai mult descurajat decît 
istovit, cerind antrenorului să-l înlo
cuiască.

In încheierea scurtelor noastre 
reveniri asupra acestui joc, men
ționăm sportivitatea cu care publi
cul a urmărit acest joc, extrem de 
important pentru echipa Flacăra 
din localitate.

RADU URZ1CEANU

Cum înțeleg unii să dispute 
un joc decisiv...

Metalul Steagul roșu a pierdut un 
punct prețios în lupta pentru primul

52:00,6; înălțime 1.75—1.40; lun
gime 6.40—4.80; triplu 12.80; pră
jină 3.20; greutate 12.80—10.20; 
disc 36.00—29.00; suliță 48.00 — 
29.00; ciocan 40.00. (Primele cifre 
arată standardul pentru bărbați).

C.C.F.S. va invita pe spezele 
sale pe campionii din 1953 (în 
afara celor din București) și pe 
atlețij care dețin în acest an cele 
mai bune rezultate la probele in
dividuale (cu excepția celor din 
Bucțjrejjti), precum și pe acei atleți 

loc în seria l-a, terminînd la egali
tate. pe teren propriu, cu Progresul 
Sibiu. Rezultatul de 1—1 cu care a 
luat sfîrșit acest meci este real față 
de desfășurarea jocului. Nici Meta
lul, care a dominat mai mult, însă 
fără eficacitate și greșit tactic, în- 
ghesuind jocul în careul Progresului 
și nici Progresul, care în cea mai 
mare parte din timp s-a apărat și a 
contraatacat sporadic, nu merita să 
cîștige.

De altfel, acest meci nu s-a ridi
cat la Viălțimeia așteptărilor, a fost 
de valoare slabă și presărat cu nu- 
mețoase neregularități. Jucătorii am
belor formații eu "uzat de mijloace 
nesportive pentru ,a obține avantaj. 
Cei de la Progresul Sibiu eu tras 
de timp, anuneînd mingea perma
nent cît mai departe de teren și 
discutînd în contradictoriu cu arbi
tru! jocului, iar cei de lia Metalul, 
enervați de faptul că nu ie mergea 
jocul și nu puteau trece peste apă
rarea oaspeților, au recurs La un joc 
brutal. Din această cauză jocul s-a 
transformat. în repriza doua, într-o 
luptă dură plină de neregularități. 
Așa cum au jucat, cele două echipe 
fruntașe nu justifică pretențitUe de 
promovare în categoria A.

La spectacolul urît al acestui meci 
a contribuit în mare măsură și ar
bitrajul fricos, pe alocuri părtinitor 
și în general necompetent al arbitru
lui Gh. Kepich (Timișoara). Acesta, 
deși la începutul jocului a chemat 

* antrenorii și căpitanii de echipă și 
i-a avertizat că va fi foarte exigent 
cu neregularitățile din teren, în tim
pul meciului s-a mulțumit să dea o 
serie de avertismente jucătorilor din 
ambele echipe pentru faulturi inten
ționate, pentru atitudine nesportivă, 
fără să elimine cum era cazul jucă
tori ca Gherman și Popescu de la 
Progresul și Proca de la Metalul. 
Singurul eliminat, Belașcu de la 
Progresul era poate cel mai .puțin 
vinovat .de ceea ce se întîmpla pe 
teren. In plus, de cele mai multe ori 
conducătorul jocului a fluierat cu 
întîrziere după ce ascultase în prea
labil „vocea" publicului, iar în unele 
ocazii a dat decizii greșite.

Atmosfera creată pe teren de ar
bitru și de jucătorii celor două for
mații a continuat după meci la cabi
nele echipelor. Lipsa unor măsuri 
eficace de ordine pe stadion a per- 
m.’6 unor elemente hulîigianîice să e- 
jungă te cabine șl să lovească pe ju
cătorii Progresului. Publicul a fost 
instigat și de jucătorii localnici, 
cum esfe cazul lui Proca și chiar 
Fusulan, care după declarația ele
vului Constantin Gheorghe de la 
centrul școlar „Steagul roșu" l-au 
îndemnat pe acesta să lovească cu 
pietre pe Gherman de la Progresul.

In condițiunile în care a fost or
ganizat jocul de duminică de la 
Stadionul Tineretului din Orașul 
Stalin nu se poate disputa un meci 
de campionat. Comisie centrală de 
fotbal și Direcția fotbalului din 
C.C.F.S. trebuie să ia măsuri față 
de cele întîmplate,

R. ILIESCU

pe care îi va desemna comisia cen
trală de atletism.

Fiecare concurent va participa 
numai în proba în care are stan
dard în acest an. Maeștrii spor
tului vor putea concura și fără 
să aibă standard în 1954.

înscrierile se fac pe adresa Ins
pecției de atletism pinâ la 4 oc
tombrie. La aceste campionate se 
vor face și clasamente pe ascc!șții, 
la femei, bărbați și un clasament 
general, folosindu-se punctajul 
Z—5—4-3—2—1.

Fază din meciul Tinărul dinamovist — Știinfa Cluj, ciștigat de 
studenți cu scorul de 5—4 (1—3).

Muller (Știință Cluj) printr-un reflex a atins mingea trimisă de 
un atacant advers și o va respinge in bară.

ACTIVITATEA LA POLO
Campionatul republican de polo se 

apropie de sfîrșit: numai două eta
pe au mai rămias de disputat (joi
16 septembrie etapa VIII-a și 
miercuri 22 septembrie etapa IX-a)... 
dar desfășurarea de pînă acum a 
campionatului republican cu etape in
complete va face să se prelungească 
cu aproape o lună de zile activitatea 
acestui campionat. Două dintre echi
pele fruntașe ale acestui oampionat 
au un număr foarte m:c de meciuri 
jucate : Dinamo Tg. Mureș 6 jocuri, 
ier C.C.A. 7 jocuri, pentru că de
sele întîlniri ale reprezentativei 
R.P.R. în vara aceasta a descomple
tat aceste echipe făcînd imposibilă 
continuarea activității lor. Militarii 
iau avut cinci jucători în lot :’ 
Deutsch, Novac, Iosim, Nagy, Hos
podar, har dinamoviștii trei: Lorincz, 
Nașca, Csordas.

Dintre meciurile restanțe foarte 
disputate se anunță jocurile de as
tăzi și mîine de la Tg. Mureș. As
tăzi, Dinamo Tg. Mureș joacă cu 
Progresul Tg. Mureș. Mîine Progre
sul Tg. Mureș întîlnește echipa cam
pioană : C.C.A.

Etapa VlII-ia a returului campio
natului republican programează joi
17 septembrie următoarele meciuri : 
Cluj : Progresul—Știința Cluj ; Me
talul—Dinamo Tg. Mureș ; Tg. Mu
reș : Progresul—Flamura roșie Ti
mișoara ; București : Tinărul d:na- 
movist—Constructorul Oradea. Pro
gramul celorlalte meciuri restanță 
șl al ultimei etape este următorul : 
sîmbătă 18 septembrie: București: 
C.C.A.—Constructorul Oradea (res
tanță etapa Vl-a tur) ; miercuri 22 
septembrie (etapa IX-a retur) Timi
șoara : Flamura roșie—Progresul 
București ; Cluj : Știința—Progresul

Toată grija pentru competițiile de fotbal 
ale echipelor de pitici

Consiliul Central al Sindicatelor, % 
prin secția cultură fizică și sport, 
a inițiat o serie de competiții și 
campionate de fotbal, rezervate echi- 
pelor de pitici, în dorința de a oferi 
acestor viitoare cadre posibilitatea 
de afirmare. In acest scop, Consi
liile Sindoale Regionale au trecut 
la organizarea unor campionate la 
care participă mii de copii.

O grijă deosebită a fost acordată 
educației micilor fotbaliști, astfel ca 
și din acest punct de vedere compe
tițiile să-și atingă scopul.

Pentru a stimula pe micii fotba
liști și pentru a populariza echipele 
participante la campionate au fost 
programate focuri In deschidere Ia 
întîlnirile de categoriile A sau B. 
Mulți d'ntre cei peste 50.000 de spec
tatori prezenți în tribunele stadionu
lui ,,23 August" își amintesc cu plă
cere de frumoasele faze realizate de 
echipele de pitici Flamura roșie și 
Progresul, care au jucat „în deschi
dere" la meciul de categoria A, Lo
comotiva Grivița Roșie—Dinamo 
București.

O grijă deosebită a fost acordată 
materialului și bazelor sportive ca 
și asigurării unor cadre de arbitraj 
competente.

In multe regiuni campionatele e- 
chipeJor de pitici au cunoscut fru
moase succese. Ne vom ocupa în 
cele ce urmează, pe scurt, despre 
camp'onatul de pitici al orașului 
București La campionat participă 16 
echipe împărțite în două serii. în
trecerea a angrenat pînă acum peste 
350 <le mici fotbaliști. Multe din co
lectivele bucureștene, cum stnt Lo
comotiva, Flamura roșie, Avîntul, 
Dinamo, Rezervele de Muncă, C.C.A. 
au înțeles scopul organizării cam
pionatului și, prin grija ce i-au a- 
cordat, au tradus în fapt linia par
tidului privitoare la creșterea ele
mentelor tnere, au răspuns prin 
fapte sare nilor trasate în articolul 
redacțional al ziarului „Sc’nteia" 
(iunie 1953).

Țotuși mai sînt asociații și colec
tive cerc manifestă nepăsare față de 

Tg. Mureș ; Metalul—Constructorul 
Oradea ; Progresul—Tînărul dina
movist ; Tg. Mureș: Dinamo—C.C.A. 
(etapa IX-a tur). Joi 23 septembrie: 
Cluj: Metalul—Tînărul dinamovist 
(restanță etapa doua retur) ; vineri 
24 septembrie: Tg Mureș : Dina
mo—Constructorul Oradea (restanță 
etapa III-a retur) ; Cluj : Progre
sul—C.C.A. (restanță etapa VII a 
tur), sîmbătă 25 septembrie: Tg. 
Mureș; Dinamo—Știința Cluj (res
tanță etapa V-a retur) ; dum nică 
26 septembrie: Cluj : Metalul — 
C.C.A. (restanța etapa V-a retur) ; 
Tg. Mureș : Dinamo—Progresul Cluj 
(restanță etapa Vl-a tur) , Bucu
rești : Tînărul dinamovist—Progresul 
București (restanță etapa III-a re
tur) ; marți 28 septembrie : Tg. Mu
reș : Dinamo—Metalul Cluj (restan
ță etapa VIII-a tur) : Oradea : Con
structorul—C.C.A. i e-tanță etapa
VI- a retur) ; joi 30 septembrie;
CJu] : Progresul—Dinamo Tg. Mureș 
(restanță etapa Vl-a retur) ; Bucu
rești : C.C.A.—Flamura roșie Timi
șoara (restanță etapa III-a retur) ; 
vineri, 1 octombrie : Cluj : Știința— 
Dinamo Tg. Mureș (restanță etapa 
V-a iretur) duminică 3 octombrie: 
Timișoara : Flamura roșie—Dinamo 
Tg. Mureș (restanță etapa Il-a re-’ 
tur) ; sîmbătă 9 octombrie: Bucu
rești : C.C.A.—Dinamo Tg. Mureș
(restanță etapa IX-a retur) ; dumi
nică 10 octombrie: Progresul—DI-' 
namo Tg. Mureș (restanță ei; pa
VII- a retur) ; marți 12 octombrie,»! 
București : C.C.A.—Progresul Bucu
rești (restanță etapa VIII-a tur) 
joi 14 octombrie : București : Pro
gresul—C.C.A. .restanță etapa VIII-a 
retur) ; duminică 17 octombrie 
București : C.C.A —Tînărul dinamo
vist (restanță etapa IV-a retur).

problema piticilor. în sensul nespri- 
jinirii echipelor, lipsei de preocupare 
față, de micii fotbaliști. Astfel, co
lectivele Metalul, Flacăra, Construc
torul, Voința nu au luat nici un fel 
de măsuri, cu toate sezisările sec
ției de cultură fizică și sport din 
cadrul C.S.R. București, pentru în
dreptarea situației echipelor lor de 
pitici. Deficiențele constau în neasi- 
gunarea unui echipament corespun
zător, în nets ii urmarea și needuca- 
rea piticilor. Trebuie menționată 
de asemenea lipsa de seriozitate a 
unor colective (Constrictorul, Vo
ința), Ci. au absentat ce la jocuri 
pentru motive neîntemeiate.

Pentru modul conștiincios, pentru 
dragostea cu care se ocupă de pre
gătirea echipelor de pitici trebuie 
evidențiat! o- serie de antrenori ca 
Steinbach, Kluge, Urechiatu, Lupr. 
Flamaropol, Morărescu etc., care au 
reușit să formeze loturi de jucători 
bine pregătiți, veritabile speranțe ale 
fotbalului nostru.

Nu același lucru se poate spune 
despre alți antrenori ca Asadurian, 
Becinschi, Tănăsescu, etc., care au 
dovedit incompetență în pregăti
rea echipelor de mici fotbaliști, unii 
dintre ei întrebuințînd metode peda
gogice necorespunzătoare (apostro
fări pe un ton ridicat, vulgarități). 
S-au înregistrat chiar și atitudini 
necinstite (subst tuiri de jucători), 
așa cum a procedat antrenorul A- 
siadurian. Este abso'ut necesar ca 
acești antrenori să lupte pentru 11- 
ch'clarea lipsurilor ce dăinuiesc în 
munca lor.

Ținînd seama de lipsurile de pînă 
acum, utilizînd în mod jud eios con
dițiile create în cadrul multor colec
tive, să muncim pentru asigurarea' 
unui succes deplin campionatelor e- 
chipelor de pitici la fotbal.

gheorghe cliba 
șeful secției C.F.S. a Consiliu
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Eva Stăncescu — C. Caralulis campioni ai R.P.R. 
la proba de dublu mixt

~~ Astăzi se intilnesc in finala probei de simplu bărbați Gh. Viziru și C. Caralulis

' Odată cu apropierea jocurilor 
finale, meciurile din cadrul cam
pionatului de tenis al țării noastre 
devin din ce în ce mai interesante. 
Faptul acesta a putut fi constatat 
cu claritate și ieri în cadrul parti
delor programate și l-au putut a- 
precia și cei aproape 2000 de spec
tatori, care au fost prezenți în tri
bunele Centrului de Antrenament 
nr. 2.

Intr-adevăr, întîlnirea din cadrul 
semifinalei de dublu bărbați dintre 
perechile Tudor Bădin-Cornel Za- 
copceanu și frații Viziru s-a ridicat 
deseori la un bun nivel tehnic, a- 
bundind în numeroase schimburi 
spectaculoase de mingi. Perspecti
va de calificare în linala probei a 
dat un puternic imbold celor patru 
sportivi, care au depus toate efor
turile și au luptat cu deosebită am
biție pentru flecare minge. Desi
gur buna comportare a cuplului 
Tudor Bădin-Cornel Zacopceanu a 
echilibrat jocul și deseori balanța a 
înclinat in favoarea reprezentanți
lor colectivului Progresul F.B. In 
decursul meciului (întrerupt la 2-1 
la seturi și 4-5 pentru Bădin-Za- 
copceanu) acești doi jucători nu 
au avut însă o valoare constantă 
și faptul în sine le-a dăunat foar
te mult. In ansamblu insă et au 
reprezentat o surpriză plăcută. Cei 
doi jucători de la C.C.A. au avut 
și ei o comportare bună, dînd în 
special dovadă de mult spirit de 
luptă. Ei au fost însă surprinși de 
excelenta dispoziție de joc a adver
sarilor.

Eva Stăncescu și Cristea Caralu
lis au cucerit ieri titlul de campi
oni ai R.P.R. pe anul 1954 la pro
ba de dublu 'mixt. Ei au învins în 
finală pe Irina Ponova și Gh. Vi
ziru cu scorul de 2-0. Primul set 
mai ales a fost caracterizat prin- 
tr-o luptă deosebită în care uneori 
scorul a fost în favoarea reprezen
tanților C.C.A. Eva Stăncescu și C. 
Caralulis au condus cu 6-5 și 40-0, 
ei au fost însă egalați și conduși 
la rîndul lor cu 8-7. Final le-a re
venit victoria cu 10-8. Setul al doi
lea le-a revenit cu mai multă ușu
rință cu scorul de 6 3.

In finala probei de dublu bărbați 
s-au calificat jucătorii C. Caralulis- 
A. Schmidt, care au întrecut pere
chea Gh. Cobzuc-C. Chivaru cu 3-0.

Lisptă d'm ce în ce mai strânsa 
în csmpienatul categonei A la handbal
Ultima etapă a campionatului 

categoriei A la handbal a confir
mat odată în plus că în cadrul a- 
cestei competiții lupta sportivă a 
devenit deosebit de dîrză, deosebit 
de palpitantă. O serie întreagă de 
echipe, amenințate de retrogradare, 
depun acum mari eforturi pentru a 
acumula cît mai multe puncte și, 
deci, pentru a obține locuri supe
rioare în clasament.

In această situație se găsesc ur
mătoarele echipe: Dinamo Bucu
rești, Flacăra Ploești, Știința lași. 
Flamura roșie Cisnădie. Știința 
ICF„ Știința Timișoara, și bine în
țeles ultimele două clasate, Recol
ta Variaș și Știința Cluj.

Hotăr'ită să-și apere șansele pe 
teren, pînă la ultima picătură de 
energie, cea mai mare parte a a- 
cestor formații a reușit să obțină 
rezultate surprinzătoare. pe care 
puțini dintre specialiști le-ar fi pu
tut prevedea. Astfel. Flacăra Plo
ești a învins Dinamo Orașul Stalin, 
echipă care ocupă locul doi în cla
sament și care deține titlul de cam
pioană a R.P.R., Flamura roșie Cis
nădie a întrecut Flamura roșie Jim- 
bolia, cea de treia clasată, iar 
Știința Timișoara a jucat de la 
egal cu C.C.A., fruntașa clasamen
tului.

Toate acestea, la care sîntem da
tori să adăogăm și jocurile dintre 
echipele „amenințate" cum a fost 
acela de la București dintre Știin
ța ICF și Dinamo București tre
zește această competiție din amor
țeala" ei earacteristcă Noi vrem 
să afirmăm aci că o btmâ parte
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In general învingătorii au manife
stat o superioritate „videntă și vic
toria lor este meritată.

La categoria II-a, în finala pro
bei de dublu bărbați, clujenii Sopa 
și Rado au terminat victorioși, du
pă un meci echilibrat, deși scorul

Epaterina Roșianu (C.C.A.) cam
pioana de junioare a R.P.R. a a- 
i'Ut o frumoasă comportare in ac- 
t‘uala ediție a campionatului indivi
dual de tenis clasîndu-se Intre pri 
mele patru jucătoare ale țării.

a fost de 3-0. Succesul se datoreș- 
te jocului mai omogen și ofensiv 
arătat de cei doi jucători din Cluj.

Cea mai interesantă întîlnire din 
cursul zilei este finala probei de 
simplu bărbați, în care se întil- 
nesc maeștrii sportului Gh. Viziru, 
campionul țării și Cristea Caralu
lis. Dealtfel, anul trecut finala 
campionatului R.P.R. s-a desfășu
rat tot între acești doi jucători, 
care au dovedit și acum că sînt 
cei mai buni din țară. In meciuri
le desfășurate pînă în prezent, 
ambii jucători au demonstrat că 
sînt în formă bună și dacă vor 
confirma lucrul acesta și în finala 
de astăzi, partida se anunță foar
te interesantă.

din echipele noastre de handbal au 
mari posibilități, însă deobicei își 
subestimează forțele, fapt care fă
cea ca la edițiile trecute ale cam
pionatului întrecerea sportivă să 
aibe un nivel scăzut. Atunci, sin
gura luptă care se dădea era aceea 
dintre CCA, Dinamo Orașul Sta
lin și, Dinamo București, echipe 
care aveau șanse la titlu. Acum în 
acest „pluton fruntaș" au intervenit 
nume noi: Flamura roșie Jimbolia, 
Metalul Timișoara, etc.

Și iată că acum asistăm în plus 
h un adevărat asalt al echipelor pe 
care noi le consideram mai slabe, 
împotriva echipelor de valoare. Este 
un fapt îmbucurător, pe care îl în
semnăm aci, și care probează evi
dent progresul înregistrat de acest 
sport în ultima vreme.

In lumina celor arătate mai sus, 
etapele viitoare ale întrecerii capătă 
mai mult interes, cu atît mai mult 
cu cît punctele puse în joc sînt din 
ce în ce mai prețioase.

★

In cadrul campionatului de cali
ficare pentru echipele masculine 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Constructorul Cluj — AAeta- 
luil Reșița 9—6 (5-—4); Cons
tructorul Orașul Stalin — Me
talul Cîmpina 21 — 8 (11 —
3) ; Avîntul Făgăraș — Știința 
Brad 12—6 (6—2); Progresul A- 
rad—Minerul Aninoasa 11—4 (5-— 
1). Flamura roșie lași — Flamura 
roșie Botoșani 11—3 (4—2): Pro
gresul Iași —- Flamura roșie Bu- 
huși 9—7 (6—3): Progresul Bacău 
-Voința Bîrlad 17-7 (8—3): 
Recolta MAS București — Voința 
Caracal 21—6 (8—3).

Finala categoriei a II-a la sim
plu bărbați care se va disputa tot 
astăzi, este și ea foarte interesan
tă. Cei doi tineri care se întîl- 
nesc, Seresier și Slapciu, se pre
zintă la acest meci cu ..cărți de 
vizită" interesante și evoluția lor 
este așteptată pe bună dreptate cu 
nerăbdare.

Mîine, spectatorii campionatelor 
de tenis vor putea urmări pe tere
nurile Centrului de Antrenament nr. 
2 finalele probelor de simplu fe
mei (Irina Ponova—Eva Stănces
cu) și dublu bărbați.

De altfel, pentru o mai bună ori
entare, iată programul complet al 
ultimelor două zile de concurs:

Marți, ora 8.30: finala simplu 
bărbați (cat. II) Serester — Slap
ciu finala simplu femei (cat. II) 
I.ia Doboșiu — Eleonora Roșianu. 
Ora 15: finala simplu bărbați cat. 
I (Gh. Viziru —C. Caralulis); fina
la dublu femei cat. I (E. Stănces- 
cu-C. Siegler = Glatt-Kendeffi).

Miercuri ,ora 15: finala simplu 
femei cat. I (Eva Stăncescu — Iri
na Ponova); finala dubiu bărbați 
cat. I (Caralulis-Schmidt “ în
vingătorii dintre Gh. Viziru-M. Vi
ziru și T. Bădin-Zacopceanu).

Rezultate tehnice:

CATEGORIA I-a. Dublu mixt, fi
nala: Eva Stăncescu-Cristea Cara
lulis (Progresul I.T.B.) = Irina 
Ponova-Gh. Viziru (C.C.A.) 10-8 
6-3. Dublu bărbați, semifinale: Tu
dor Bădin-Cornel Zacopceanu (Pro
gresul Finanțe Bănci)—Gheorghe 
Viziru-Marin Viziru (C.C.A.) 6-4, 
0,6. 7-5, 4-5 întrerupt din cauza 
întunericului. (Meciul va continua 
miercuri dimineață). Cristea Cara- 
lulis-Arnulf Schmidt (Progresul 
I.T.B.) = Gheorghe Cobzuc-Con- 
stantin Chivaru (C.C.A.) 6-1, 6-4, 
6-4.

CATEGORIA II-a. Dublu băr- 
bați, finala: Rado-Sopa “ Silber- 
man-Bosch 6-1, 8-6. 7-5. Dublu fe
mei, finala: Lia Doboșiu-Eleonora 
Roșianu (C.C.A.) = Ecaterina Ro- 
șianu-Mariana Niculescu (C.C.A., 
Dinamo) 1-6, 6-3, 7-7 întrerupt din 
cauza întunericului. Partida va 
continua astăzi dimineață).

Încep semifinalele 
campionatului de șah 

al R.P.R.
Astăzi încep la București, Iași, 

Timișoara, Oradea și Craiova, se
mifinalele campionatului masculin 
de șah al R.P.R.

In Capitală joacă două grupe 
puternice, de cîle 18 jucători. Ieri 
a avut loc tragerea la sorți, care 
a dat următorul rezultat:

Grupa l-a 1. Traian Ichim, 2. S. 
Samarian, 3. Gruia Dascălu, 4. 
Al. Șuteu, 5. N. Ciuciuc, 6. S. fs- 
railovici, 7. P. Macri, 8. M. Mi- 
lescu, 9. Z. Naghi, 10. A. Braun- 
ștein, 11. T. Ghițescu, 12. E. Cre- 
țulescu, 13, A. Topa, 14. Al. Brea- 
zu, 15. Gh. Nicoleanu, 16. M. Ra
dulescu, 17. V. Georgescu, 18. S. 
Pregherman. Se joacă în sala Cen- 
trocoop din str. Brezoianu 31.

Grupa II-a 1- M. Șuta, 2. C. Bo
tez, 3. L. Zetlin 4. 1. David, 5. S. 
Negrea, 6. E. Rusenescu, 7. M. Pa
vlov 8. I. Berbecaru, 9. Tr. Stan- 
ciu, 10. V. Urscanu, 11. I. Fră- 
țilă, 12. Gh: Gorea, 13. O. Puș
cașii. 14. 1. Văcărescu, 15. D. Dri- 
mer, 16. VI. Constantinescu, 17. C. 
Radovici. 18. N. Andrițoiu. Intîl- 
nirile vor avea loc în sala sindica
tului Invățămînt din but. 6 Mar
tie 32.

Mîine încep întrecerile din ca
drul finalei campionatului feminin 
de șah ai R P R. Turneu! se va 
des'ășura in sala Bibliotecii Cen
trale Universitare.

Activitatea
La 25 septembrie va începe faza 

I-a a popularei competiții de box 
Cupa Sfatului Popular București. 
In această primă fază vor intra 
în concurs pugiliștii care nu au 
susținut nici o întîlnire publică. In 
faza II-a se vor întîlni în ring 
boxerii începători și de cat. IlI-a, 
precum și cîștigătorii primei faze. 
Faza IlI-a și ultima se va desfă
șura în perioada octombrie — no
iembrie și ea va reuni campionii 
fazei a II-a, pugiliștii de cat. II-a 
și I-a, precum și maeștri ai spor
tului.

înscrierile se vor face de către 
secțiile de . box ale colectivelor 
sportive, iar tabelele vor fi înain
tate Comisiei de box București sau 
Comitetului pentru cultură fizică 
și sport (inspecția de box) pînă 
la data de 22 septembrie.

Meciurile se vor disputa pe ur
mătoarele distanțe: Seniori faza 
I-a: 3 reprize a 2 minute. Se
niori faza II-a : 3 reprize a 3 mi
nute. Seniori faza IlI-a : 5 reprize 
a 2 minute. Juniorii, care vor sus
ține întîlniri în faza I-a și a II-a, 
vor boxa pe parcursul a 3 reprize 
de 2 minute.

Cîntarul oficiat pentru toți con- 
curenții va începe la 20 septembrie, 
la Comitetul C.F.S. orășenesc din 
str. V. Alecsandri nr. 6.

. Trebuie să amintim că această

De ce stagnează actmtatea la volei 
în orașul Constanța

In anii regimului de democrație 
populară vole’ul a luat un avînt deo
sebit în orașul Constanța. Nume
roasele terenuri amenajate în oraș 
au cunoscut o intensă activitate 
competițională, pînă în anul 1952, 
cînd remarcabilele succese obținute 
de echip^ Știința au constituit O 
încununare a muncii depuse pen'.ru 
continua dezvoltate a acestui joc 
sportiv. Da acea dată în orașul 
Constanța existau 426 jucători de 
volei încadrați în 21 de ech'pe 
care-și. disputau întîielatea în tam
ponat. Dintre jucători, numeroși au 
fost acei care au dovedit o bună 
valoare, ridieîndu-se printre cei mai 
buni voleibaliști din țară Amintind 
de Al. Mușat. Paul tcnescu, Ruses- 
cu, .Mihai și Teodor Baloș, HorÎ3 
Munteanu, oare s-au ridxat din e- 
chipele constănțene, ne dăm seama 
că aci se lucra serios și cu multă 
tragere de inimă.

Incepînd din anul 1953 voleiul 
constănfean a început să decadă. 
Actualmente numărul jucătorilor 
legitimați se cifrează la 124 '.ar 
echipele part'cîpante la campionat 
sînt în număr de 8. Iubi torii aces
tui joc sportiv au din ce în ce mai 
rar ocazia să vizioneze meciuri din 
cauza numărului redus al competi
țiilor siaii el întrecerilor «mirate.

Anal’zînd cauzele stagnării, mai 
bine zis al regresului înregistrat de 
mișcarea voleibalistică din Constan
ța, ajungem la concluzia că în pri
mul rînd consliile colectivelor 
sport’ve din localitate nu au preo
cupări pentru asigurarea condițiilor 
de progres a voleiului deoarece își 
canalizează atenția către fotbal. 
Numai astfel se explică faptul că

INFORMAȚII ț^onosport
BULETINUL MULTIPLU

Una din ușurările pe care I. S. 
PRONOSPORT le face participan- 
ților la concurs este punerea în 
vînzare a buletinului de partici
pare multiplu.

Acest buletin este foarte util, el 
puțind fi folosit pentru indicarea a 
cinci serii de pronosticuri la ace
eași etapă.

Formularul buletinului multiplu 
costă numai 50 bani în Ioc de 1,25 
Iei cît ar costa cin:i formulare o- 
bișnuite. Taxa de participare este 
de 10 lei. Buletinul multiplu per
mite participanților să realizeze o 
economie de timp pentru că ei nu 
sînt nevoiți să mai completeze nu
mele și adresa decît o singură da
tă. Buletinul multiplu este tipărit 
pe hîrlie albă cu litere negre.

Pe una din fețe, buletinul multi
plu este identic cu cel obișnuit, cu- 
piinzînd aceleași rubrici avînd în 
plus numai o diagonală roșie. El 
diferă față de celelalte buletine 
(cel general și cel de etapă) pe 
fața a doua. Aci fiecare talon are

pugilistică
competiție se bucură de o fru
moasă tradiție. Anul trecut ea a 
fost foarte disputată, iar spectato
ri' âu putut asista la multe mecmri 
spectaculoase. Finalele au avut Ioc 
la 8 noiembrie, iar titlurile de cam
pioni au fost cucerite de următorii 
pugiliști: Cat. muscă : Mircea Mi
hai (Dinamo). Cat. cocoș: Toma 
C-tin (Dinamo). Cat. pană: E. Măr
gărit (Știința). Cat. semi-ușoară : 
Titi Dumitrescu (Știința). Cat. ușoa
ră : M. Stoian (Știința). Cat. semi- 
mijlocie : Ivan Nicolae (Dinamo). 
Cat. mijlocie mică : Iile Dragnea 
(Dinamo). Cat. mijlocie: Gh. Si
mian (Metalul 23 August). Cat. 
semi-grea : Bătrinu Tănase (Alc- 
talul 23 August). Cat. grea V. Bo- 
ghiță (Metalul 23 August).

Cupa a revenit reprezentativei 
Raionului Lenin, care a totalăzat 
100 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat reprezentativele raio
nului I. V. Stalin și raionului 1 
Mai.

★

—■ Astă-seară se dispută la Ora
șul Stalin finalele campionatului de 
box al asociației Dinamo.

★
— In curînd se va desfășura Ia 

Galați întîlnirea pugilistică dintre 
selecționatele asociațiilor Metalul 
și Locomotiva.

unele colective altădată fruntașa 
(Locomotiva P.C.A., Locomot.va 
C.F.R., Flamura roșie. Progresul) 
au echipe nepregătite, care apar 
sporadic pe terenurile de volei. In 
cadrul colectivului Locomotiva 
P.C.A., de pildă, antrenorul Crișan 
nu este sprijinit de membrii consi
liului colectivului sportiv, care nu 
au timp să se intereseze de activi
tatea voleiului din cauza gr.jilor 
provocate de echipa participantă la 
campionatul categoriei B.

Colectivul sportiv Progresul a avut 
un teren de volei frumos și bine 
amenajat pe care se desfășurau cele 
mai importante meciuri. Azi, acest 
teren (construit dm anul 1951) este 
lăsat în paragină din cauza nepă
sării membrilor consiliului colec
tivului sportiv, iar echipa de volei 
Progresul nici nu mai activează.

De situația în care se află voleiul 
constănțean vinovată este și comi
sia orășenească, a cărei actlvita'e 
a fost în ultimul timp ca și inexis
tentă.

Pentru ca voleiul constănțean să 
cunoască o activitate rodnică, tre
buie luate măsur' ser oase. Consilii
le centrale ale asoc'ațiilor sportive 
trebuie să controleze mal susținut 
activitatea consililor colectivelor 
sportive, a căror preocupare să fie 
multiliafenală. De asemenea, comite
tul orășenesc C.F.S. Constanța tre
buie să reorganizeze com siia oră
șenească, pentru ca această disci
plină să ia din nou avînt asigttrîn- 
du-se propagarea voleiului în ma
sele de oameni ai muncii din oraș.

x OCTAV CĂPRIȚA 
corespondent

cinci coloane a cîte 16 casete în 
care se pot trece pronosticurile. Ela 
se completează ca și buletinele ge
nerale, în ordinea meciurilor. Pe 
toate cele trei taloane trebuiesc 
scrise numărul concursului pentru 
care se completează, pronosticurile 
și data etapei respective.

Ordinea în care trebuie indicate 
pronosticurile pe toate cele trei ta
loane este cea din programul ofi
cial al concursului respectiv care 
este publicat în Programul PRO
NOSPORT.

Completînd buletinele multiplei 
participanții la concurs fac econo 
mie de timp și bani.

Buletinele multiple se găsesc de 
vînzare la agențiile PRONO
SPORT și la chioșcurile difuzării 
presei.

*

Meciul III R.P. Ungară (jun.) — 
R.P. Romînă (jun.) din concursul 
Nr. 24 (etapa din 19 septembrie) 
nu va conta în concu s deoarece se 
va disputa simbătă 18 septembrie.



Maestrul sportului M. Timu (C.C.A.) a cîștigat „Cupa Dinamo".
(Foto: Max Bănuș)

Maestru! sportului M- Timu 
a cîștigat „Cupa Dînama”, Ia călărie

Allo Budapesta ? Allo București ?
Schimb de informații inaintea meciurilor de duminică

Tîrziu, după miezul nopții, Cînd 
pe hipodromul feeric luminat mii și 
mii de oameni au răsplătit cu ro
pote de aplauze pe sportivii care, 
timp de patru zile, își dovediseră 
măiestria lor in spectaculoasele în
treceri de călărie.

Am pornit de la acest aspect toc
mai pentru că, dincolo de cifre și 
rezultate, dincolo de performanțele 
frumoase realizate de cei care s-au 
prezentat la startul îndîrjitelor în
treceri, prezența acestor mii și mii 
de oameni în tribunele hipodromului 
la o oră atît de tîrzie, însemna o 
puternică mărturie a dezvoltării pe 
care o cunoaște tot mai mult echi- 
tețiia noastră. Și aici, la Ploești, că- 
lăria și-a cîștigat noi prieteni.

F.rește, însemnările despre acest 
concurs atît de frumos unde, poate 
datorită bunei organizări, poate te
meinicei pregătiri, poate evoluției 
plină de succes a numeroase ele
mente tinere talentate, mai fiecare 
dintre mi.le de spectatori a îndrăgit 
acest sport, nu sînt mai puține decît 
discuțiile, prelungite multă vreme 
după ce pe hipodrom mai ardeau 
doar cîteva lumini, stinghere.

★

Dacă pină nu de mult pioeștenii 
se puteau mîndri cu una dintre cele 
mai frumoase baze h pice din țară, 
acum mîndria aceasta poate cuprin
de inimile iubitorilor de sport de pe 
întreg cuprinsul patriei. Felul cum 
erată astăzi baza hipică d n Ploești, 
cu hipodromul complet reamenajat, 
cu noile construcții de grajduri, fie- 
rărie-potcovărie, infirmerie, și atî- 
tea și atîtea lucruri realizate într-un 
timp record, ne îndrep'ățește să s'- 
tuăm această construcție sportivă a- 
lături de cele mai moderne baze 
sportive din țara noastră. Pe o ase
menea bază sportivă s-au întrecut 
de-a lungul -celor patru zile nume
roșii part’cipanți la acest concurs re
publican. Și s-au întrecut cu multă 
însuflețire, cu multă dîrzenie pen
tru a răsplăti grija și eforturile de
puse de p'.ocșteni pentru a le asi
gura aceste minunate condiții.

*
„Totul a fost frumos la acest con

curs" — spunea unul dintre nume
roșii spectatori care deși doar de 
două-trei zile pătrunsese „târnele" 
călăriei, îi cunoștea de-acum pe 
mulți dintre călăreți și chiar caii pe 
care aceștia îi conduceau cu atîta 
pricepere peste obstacolele înalte. 
Intr-adevăr totul a fost frumos. Un 
lucru care a însemnat o plăcută 
surpriză a fost prezentarea de către 
valorosul nostru călăreț N. Miha’cea 
a dresajului de Categorie olimp'că, 
de mulți ani ne m,ai practicat în țara 
noastră. Dragostea și perseverența 
pe oare o dovedește acest călăreț ne 
îndeamnă să-t urăm un călduros 
„succes" în act vitafea lui viitoare, 
dorind ca exemplul lui să fie urmat 
și de alți tineri sportivi.

Nu mai puțin frumoasă a fost și 
lupta sportivă. Călăreții noștri frun
tași și-au disputat întîietatea eră- 
tînd toată înaita lor măiestrie. In 
proba de ștafetă, cîșfgată de spor
tivii, cate reprezentau asociația Di
namo (Buc.), în proba de vînătoare 
grea unde maestru! sportului M’h.ii 
Timu a înregistrat o nouă și fru
moasă victorie, întrccînd pe F. țo- 

pescu și Gh. Ghițuran, sau în proba 
de obstacole nenumerotată unde vic
toria a revenit de asemenea dinamo- 
vistului F. Țopescu, lupta a fost 
parcă mai apr'gă. Subliniem că a- 
ceste ultime probe ale concursului 
aveau să desemneze și pe cîștigăto- 
rul Cupei Dinamo, oferită colectivu
lui al cărui călăreț va obține, cu doi 
cai, cel mai bun punctaj. Tot atît 
de îndîrjită a fost și întrecerea în 
proba de durată unde N. Marcoci, 
pe călul Gh dran, a înregistrat o 
frumoasă victor’e, seu în proba de 
vînătoare mijlocie, în proba rezer
vată juniorilor și fetelor, în oricare 
dinți e cele aproape 20 de probe.

★

Multe cuvinte de laudă trebuie a- 
diesate asociațiilor sportive Metalul 
și Recolta care continuă să aibă o 
intensă preocupare pentru această 
d sciplină sportivă. Tinerii reprezen
tanți ai acestor asociații arată un 
vădit progres de ta un concurs ta 
altul și aplauzele cu care sînt pri
miți de fiecare dată cînd aceștia 
intră pe parcurs sînt o grăitoare 
mărturie a dragostei și simpatiei de 
care aceștia se bucură în rîndurile 
spectatorilor, care văd în ei repre
zentanții de cinste ai echitației noa
stre de mîine. Și, fie că este vorba 
de Gr. Lupancu de la Recolta, de 
Marin Porojan de la Metalul, de 
Ion Mocanu sau Neli Soltiș, de la 
aceeași asociație, de. I. Sîrb'.i. D. 
Mihăilescu sau de „micul" Gheor- 
gh’ță Robu de la Recolta, felicită
rile se îndreaptă spre ei tot atît de 
călduroase ca și spre acei sportivi 
care în acest concurs au obținut vic
torii, au realizat noi performanțe 
valoroase.

★
Lupta pentru pr'mele locuri s-a 

dat ca și în alte concursuri, între 
călăreții de la C.C.A. și cei de la 
Dinamo București. Atît în probele 
de dresaj, cît și în cele de obsta
cole. sportivii de ta C.C.A. au ocu
pat mai multe locuri fruntașe, au 
obținut rezultate mai bune, dovedin 
du-se bine pregătiți și prezentînd 
cai de valoare. Ei au condus cu au
toritate pînă ta sfîrșitul con
cursului. N. Mihalcea, M. Timu, 
Gh. Ghițuran, Gh. Danga, I. Oprea 
sînt numai Cîțiva dintre cei cere, 
prin frumoasa lor comportare, con- 
tribu'seră la obținerea acestor fru
moase succese. In ultimele probe di- 
namoviștii au avut un „finiș" puter
nic și, au reușit să cîșt ge probe im
portante cum sînt ștafeta și proba 
de obstacole nenumerotată. Totuși, 
chiar cu aceste frumoase succese, di- 
namoviștii au părut în acest concurs 
mai nervoși, mai puțin siguri pe lu
crul cailor și așa cum era firesc, 
curajul iși îndrăzneala lor n-au putut 
suplini! întotdeauna oces-te lipsuri.

*
La sfîrșitul acestot frumoase în

treceri care, cu toate micile lipsuri 
de ordin organizatoric sau felin c, 
s-au ridicat la un înalt nivel, su
bliniind progresul înregistrat de 
sportul călare în acest an de activi
tate competițională, „Cupa Dinamo" 
a fost înmînată maestrului sportu
lui Mihai Timu care, cu cei doi cai 
(Mindir și Troica) o reușit să obțină 
cel mai mare număr de puncte : 
195. dovedind, în general, buna sa 
pregătire și valoarea sa ridicată,

D GIRLEȘTtANU

De cîteva zile, suie de pasionați 
ai fotbalului formează numărul de 
telefon al redacției noastre.

— Allo, ziarul Sportul popular? 
Vă rog sptineți-mi cînd sosesc fot. 
baliștii maghiari la București? Ca
re vor fi jucătorii care vor evolua 
în capitala noastră? Joacă Csor- 
daș? Joacă Palotas?...

Pentru a satisface în parte cu
riozitatea cititorilor, luni dimineața 
am format la telefon Nr. 07 și am 
cerut Budapesta. Intr-un timp foar
te scurt tovarășa operatoare de la 
internațional ne-a sunat comuni- 
cîndu-ne: .
„Aveți comanda cu Budapesta" și 
convorbirea noastră a început.

— Allo, redacția ziarului Nep- 
sport?

— Da! Foarte bine că ne-ați che
mat. Știți, cititorii din Budapesta 
ne-au cerut multe detalii despre 
echipele R.P. Romine. La Buda
pesta, prestigiul fotbalului romî- 
nesc a crescut enorm, după fru
moasele succese pe care le-a obținut 
la J.M.U.V.. și acum, după cate go. 
rica victorie repurtată in fața echi
pei F. C. Austria. Tocmai acum 
doream să vă chemăm și noi pen
tru a vă cere cîteva amănunte des
pre pregătirile fotbaliștilor romini.

— Vi le vom da numaldecît, 
dar întîi vă 'cerem amănunte des
pre echipele și jucătorii maghiari.

— Din păcate, la ora asta echi
pele nu au fost încă alcătuite, in 
orice caz loturile vor fi cunoscute 
luni seara și atunci vi le vom co
munica.

— V-am ruga totuși ca măcar cu 
aproximație să ne spuneți ce jucă
tori vor reprezenta culorile R. P. 
Ungare?

— In prima selecționată este a- 
proape sigur că nu vor lipsi Gro- 
sits, Lorant, Lantos, Bozsik, Kocsis, 
Hidegkuti și Pușkaș. Mijlocaș stin
gă va juca probabil tinărul Kotăsz 
sau Szoika, extrem dreapta Budai II 
sau Toth II iar postul de fundaș 
dreapta credem că va fi ocupat de 
Buzanski. Deci, aproape echipa 
noastră obișnuită cu care am cîști
gat olimpiada și am participat la 
campionatul mondial.

•— Dar la B?
— Vedeți, aici e mai greu de răs. 

puns. Avem foarte mulți jucători 
buni și totdeauna alcătuirea selec
ționatei B a fost o problemă greu 
de rezolvat pentru antrenori. To
tuși, credem că nu vor lipsi din 

SZOJKA FERENC
O ZOJKA Ferenc a debutat ieri in echipa, na- 

(ională. Despre acest tinăr fotbalist nu pot 
fi scrise decît cuvinte de laudă. El s-a acomodat 
de minune cu celălalt half de margine, Bozsik, și 
a fost foarte util atît in apărare cît și în atac..." 
Așa l-a caracterizat un cronicar al ziarului „Nep
sport" după primul meci al echipei R. P. Ungare 
in cadrul campionatului mondial. Un nume nou 
își făcea loc In 11-le campionilor olimpici...

Szojka nu are decît 23 ani. Debutul de fotbalist 
și l-a făcut cu patru ani în urmă. A început să 
joace în echipa Vasas din Salgotarjan, iar în 
1950 a debutat în echipa Salgotarjani Banyasz, din 
prima categorie, în care ocupa postul de half 
dreapta. Datorită calităților sale excepționale, in 
scurt timp el a fost selecționat în lotul reprezen
tativei „B“ a R. P. Ungare și a echipelor maghiare 
de tineret.

Egipt, Finlanda, Italia, R. P. Romînă, Austria, 
R. D. Germană, Italia, Franța, R. Cehoslovacă, R. 
P. Bulgaria, iată țările în care tinărul interna
țional Szojka și-a arătat măiestria.

In meciul cu R. P. Romînă el va juca pentru a 
doua oară în prima echipă a țării sale, făcînd pe
reche cu excelentul half Bozsik.

echipă internaționalii Sandor, Csor. 
das, Palotas, Toth Mihaly, De- 
kanyi, Gulyas, jucători cu ex
periență și de certă valoare. Ul
tima intîlnire a reprezentativei B 
s-a terminat cu o frumoasă victo
rie in fața selecționatei Austriei. 
Atunci „B" nostru a jucat foarte 
bine. Acum, problema cea mai grea * 
este formula unei apărări bune.

— De ce?
— Pentru că în ultima vreme, in 

campionat apărarea echipei Dozsa 
tn care, joacă Rajna și Varhidi, 
oameni de bază ai apărării, s-a 
comportat destul de slab.

— Ce ne puteți spune despre ju
niori?

— Juniorii maghiari au obținut 
întotdeauna rezultate remarcabile. 
Anul acesta ei au învins echipa 
Austriei cu 6—0, au cîștigat la a- 
celași scor cu echTpa regiunii Soar, 
au întrecut cu 3—1 Anglia, cu 7—2 
Irlanda de Nord și cu 1—0 Jugos
lavia. Totuși la juniori... nu se știe 
niciodată... In echipa juniorilor in
tervin întotdeauna modificări. Și 
acum, de pildă, reprezentativa este 
structural modificată intrucit „ve
chii internaționali" au depășit li
mita de virstă. In meciul de dumi
nică vom încerca o nouă „garni
tură".

— Ne interesează amănunte des
pre pregătirile și forma jucătorilor 
maghiari... Ni le puteți da?

— Dacă ați urmărit ultimele eta
pe ale campionatului de fotbal din 
R. P. Ungară v-ați putut da seama 
oarecum de forma jucătorilor și a 
echipelor. Vorbesc numai de cam
pionat .pentru că în afară de acea
sta, jucătorii noștri nu au făcut 
pînă acum alte pregătiri. Cea mai 
în formă înaintare s-a dovedit 
aceea a echipei Voros Lobogo care 
a înscris nu mai puțin de II goluri 
echipei Szegedi Haladas, pe care 
mulți spectatori romini o cunosc de 
la jocurile susținute în acest an la 
București și Ploești. Sandor, Ilideg- 
kuti, Palotas, componenți ai a- 
cestei înaintări sînt tntr-o formă de 
zile mari.

Răspunsul acesta ne face să în
trebăm și de jucătorii echipei Uon- 
ved: Grosits, Lorant, Lantos, Boz
sik, Kocsis, Pușkaș.

— După cum se știe, o parte din 
jucătorii echipei Honved au plecat 
la Sofia, iar titularii naționalei care 
au rămas acasă n-au jucat în ul
timele etape ale campionatului.- In 

schimb, el s-au antrenat tn orașul 
Șopron, unde au învins recent o 
selecționată locală cu J2—3. Puș- 
hts, este complet restai/ilit, Koc3 
sis este același excelent jucător 
care... nu iartă la mingile înalte, 
Bozsik a rămas ca totdeauna ine
puizabil, un adevărat motor al 
echipei. Aceste caracterizări le-a 
făcut de altfel și presa suedeză trt 
urma turneului pe care chipa Hon- 
ved l-a întreprins recent în țările 
nordice.

Dar discuția noastră nu se opreș
te aici. Cronicarul de fotbal rd zia
rului Nepsport ne supune și el 
unui adevărat interogatoriu. Prima 
întrebare este destul de curioasă. 
Cum e timpul la București? Pe 
jucătorii noștri îi interesează tn 
special temperatura pentru că știu 
că Bucureștiul este renumit pentru 
căldurile caniculare.

In timpul zilei peste 30 grade 
— îi răspundem.

— La noi. in Budapesta, au fost 
28 de grade și ni s-a părut ex
trem de cald...”

Și după ce îi răspundem la toate 
întrebările, colegul nostru de la 
„Nepsport", comentează:

„Publicul budapestan așteaptă cu 
multă nerăbdare evoluția jucători
lor voștri. Sîntem bucuroși că în 
echipa romînă vor juca Ozon, Suru, 
Toma, Nicușor, Apolzan, Bacul I, 
jucători care sînt mult apreciați nu 
numai de spectatorii budapestani ci 
și de viitorii lor adversari. Ne pare 
foarte rău de accidentul stupid al 
lui Petschovski. Am fi dorit mult 
să-l vedem jucînd pentru cp este 
un jucător de mare „clasă".

— Și publicul bucureștean aș
teaptă cu nerăbdare meciul de du
minică, să-i aplaude pe Paled as, 
Sandor, Bărzsei, To‘h Mihaly și 
ceilalți componenți ai echipei se
cunde.

— Cred că vor fi întilniri fru
moase și un prețios schimb de ex
periență între fotbaliștii celor două 
țări vecine și pri&tene.

— Mai am o singură întrebare — 
încheiem noi convorbirea — p-r.tr u 
a satisface în parte curiozitatea 
unor amatori ai fotbalului: cind 
sosește echipa B a R.P. Ungare la 
București ?

— Puteți să le transmiteți că lo
tul de fotbal maghiar sosește în 
București cu ccc~Fralul în cursul 
serii de vineri 17 septembrie...

ION OCMSENFELD

GULYAS GEZA

1 N FOTBALUL maghiar apar an de an noi ju-
* cători de certă valoare. In ultima vreme, însă, 

cele mai multe talente au apărut în postul de 
portar. Grosits și Geller au azi urmași demni în 
persoana untr jucători care și-au cîștigat de pe 
acum consacrarea și o unanimă apreciere: Gu
lyas, Farago, Komaromi, Balogh și mulți alții.

Unu] din cei mai talentați portari este fără în
doială Gulyas Geza, titularul echipei fruntașe Ki- 
nizsi. De curînd Gulyas a- împlinit 23 ani.

Deși Gulyas nu este coechipier cu Grosits, acesta 
din urmă, remareîndu-i calitățile, s-a ocupat îndea
proape de antrenarea tînărului talent. Prietenia 
lor s-a consolidat și mai mult, în timpul desfășu
rării campionatului mondial, cînd Gulyas a fost 
gata oricînd să-1 înlocuiască pe Grosits.

In lotul echipei maghiare secunde care va evolua 
duminică la București, figurează și Gulyas Geza. 
O dovadă în plus că el este un demn urmaș al 
„profesorului" său Grositș Gyula.



’Discuitul eielîst «il R® 1*® R«
— De-a lungul celor 12 etape ale probei —

Sfîrșitul sezonului ciclist se ca
racterizează printr-o serie de pro
be de lung kilometraj: „Cupa Pe
trolului" (17 — 19 septembrie), 
„0Ursa Prieteniei” (27 septembrie 
— 3 octombrie) și „Circuitul 
R.P.R.“ (3—17 octombrie).

Trei probe care marchează o ac
tivitate bogată. Cea mai impor
tantă este, fără îndoială, Circuitul 
R.P.R.

In vederea acestei întreceri ci
cliștii străbat de zor șoselele, pre- 
gătindu-se cu multă rîvnă. înainte 
de a se prezenta la startul Circui
tului R.P.R., ei vor alerga în cursa 
„Cupa Petrolului" care începe vi
neri 17 septembrie, și care consti
tuie un bun criteriu de apreciere 
în vederea selecționării participan
telor la circuit.

tA-
Traseul circuitului prezintă unele 

caracteristici care vor determina o 
desfășurare pasionantă a etapelor. 
Iată, de altfel, o scurtă prezentare 
a traseului. ,

In prima zi, o etapă scurtă, de 
plat, cu șosea asfaltată: București- 
Ploești-Buzău, 130 km. A doua zi, 
o cursă și mai scurtă: Buzău-Brăi- 
la, 100 km. O etapă care însă mu 
va fi de fel ușoară, întrucît se dis
pută pe echipe, cu plecări separa

OLIMPIADA DE ȘAH
— ta incejut jscurSe Sin

AMSTERDAM (Agerpres). La 12 
septembrie a început în.sala Apollo 
•din Amsterdam turneul final al ce
lei de a XI-a Olimpiade de șah.

Tragerea la sorți a dat urmă
toarea ordine a echipelor: 1. R.P. 
Ungară 2. R.P. Bulgaria 3. Islanda 
4. U.R.S.S. 5. Jugoslav's 6. Ger
mania Occidentală 7. R. Cehoslovacă 
8. Olanda 9. Suedia 10. Anglia 11. 
Israel 12. Argentina.

Primul tur s-a soldat cu urmă-

FOTBALUL PESTE HOTARE
U. R. S. S.

Moscova (Agenpres). — TASS 
transmite :

Pe stadionul „Dinamo" din Mos- 
cova s-a desfășurat la 12 septem
brie întîlnirea de fotbal dintre echi
pele „Spartak" Moscova și „Loko
motiv" Harkov contînd pentru cam
pionatul unional, categoria A.

Prima repriză s-a caracterizat 
printr-o luptă dîrză și a luat sfîr- 
șit cu rezultatul de 1—1. După 
pauză, fotbaliștii din Moscova au 
mai inscris încă două puncte, cîști- 
gînd intîlnirea cu scorul de 3—1.

Șt
Moscova (Agerpres). — TASS 

transmite :
I.n cadrul „Cupei U.R.S.S." la 

fotbal echipa „Torpedo" Gorki care 
joacă -în categoria A a fost între
cută cu scorul de 5—3 de echipa 
„Metallurg" din orașul Dneprope
trovsk. Echiya „Metallurg" este pri
ma calificată în sferturile de finală 
ale competiției. In zilele următoare 
vor avea loc alte întîlniri din cadru! 
optimilor de finală la care parti
cipă echipele din Moscova .,Spartak" 
și „Lokomotiv", „Zenit" Leningrad, 
,.Spartak" Minsk și altele.

Odessa ('Agerpres). — TASS 
transmite :

La Odessa a sosit vasul transo
ceanic argentinian „Islas-Georgias". 
Marinarii argentinieni și-au mani
festat dorința de a susține o în
tîlnire prietenească de fotbal cu ju
cătorii echipei vasului „Crimeia". 
Meciul az avut loc pe stadionul 
principal al orașului-și a luat s-fîr- 
șit cu victoria fotbaliștilor vasului 
„Crimeia" cu scorul de 11—4.

Celor 11 jucători ai echipei vasu
lui argentinian le-au fost înmînate 
■insigne de amintire din partea aso
ciației sportive „Vodnik".

R. P. UNGARĂ
Ultimele etape’ ale campionatului 

de fotbal ai R.P. Ungare au adus 
numeroase schimbări în clasament. 
O adevărată performanță a reușit 
echipa campioană Voros Lobogo 
care în' ultimele trei meciuri, a rea
lizat un golaveraj de 21-1. Deo

te, din 5 în 5 minute, și această 
formulă implică goană, nu glumă.

Etapa a III-a, Brăila-Buzău- 
Focșani, T70 hm., este tot o etapă 
de plat, asfaltată. Lungimea tra
seului insă poate face din această 
etapă una destul de grea. ,

Cîteva urcușuri, nu prea accen
tuate, caracterizează etapa a IV-a: 
Focșani-Bacău-Piatra Neamț, 153 
km. O etapă asfaltată aproape în 
întregime.

După o zi de repaus la Piatra 
Neamț, caravana cicliistă are de 
parcurs cea mai tungă și mai 
grea etapă, a V-a: P. Neamț-To- 
plița-Tg. Mureș. Etapă dură, fără 
asfalt, lungă de 210 km.. în cursul 
căreia cicliștii vor escalada Car- 
pații.

• Nici etapa a Vl-a nu este lipsita 
de o scrie de urcușuri, dintre care 
unele destul de lungi și pieptișe. 
Din cei 150 krrt. ai acestei etape, 
(Tg. Mureș-Cluj), ultimii 40 km. 
sînt asfaltați. Deci o nouă etapă 
grea, mai ales că la cîțiva kilome
tri de sosire, cînd oboseala orelor 
de pedalaj își spune cuvîntul, ci
cliștii au de trecut faimosul urcuș 
al Feleacului.

In etapa a Vll-a, drumul de la 
Cluj la Oradea este asfaltat. Pia
tra Craiului, urcuș lung și în ser

cadrul turneului final —
toarele rezultate: U.R.S.S..— Sue
dia y/î—'L (Botvinic-Stahlberg 
1—0, Smîslov—Lundin 1—0, Bron- 
st-e'n—Horberg 1—0, Keres—N'lsso>n 
>/2—>,ț) ; R. P. Ungară — Argentina 
i’A-l'/î (Sziabo—Niajdorf ‘/î-’/î- 
Kluger—Bolbochan 0—1, Barcza— 
Pann 1—0, Gereben—Pilnik între
ruptă) ; R. Cehoslovacă — Germa
nia Occidentală 3—1 ; Jugoslavia — 
Olanda 3—1 ; Anglia — Islanda 
2*/2—1’/2 i Israel — R.P. Bulgaria 
3—1.

camdată în fruntea clasamentului 
se află Voros Lobogo cu 20 puncte 
din 14 meciuri, în schimb echipa 
Honved, clasată pe locul al doi
lea, are 18 puncte realizate în nu
mai 10 meciuri.

Trebuie de asemenea subliniată 
inconstanța unor echipe. De pildă 
Szegedi Haladas care a întrecut 
recent echipa Dozsa cu 6-2, la nu
mai trei zile, a fost învinsă pe te
ren propriu de Voros Lobogo cu 
14-0. De .asemenea, fliosgyori Va- 
sas care a fost întrecută cu 7-1 de 
Voros Lobogo a reușit duminică o 
performanță excelentă în fața 
fruntașei Vasas Izzo, pe Care a în
vins-o cu 6-0. Szombathely după 
ce a fost învinsă cu 3-0 de echipa 
minerilor din Dorog, a obținut o 
frumoasă victorie în fața echipei 
fruntașe Dozsa. Aceste rezultate 
surprinzătoare se explică prin for
ma inconstantă a apărărilor, iar pe 
de altă parte prin forma bună a 
înaintașilor care știu să exploateze 
orice greșeală a apărărilor adver
se. In cele peste 100 de meciuri 
disputate pînă acum s-au marcat 
aproape 350 goluri .fapt ce dove
dește numărul mare de goluri în
scrise în fiecare partidă.

Lupta pentru fiecare loc este de
osebit de strînsă. Intre prima și ul
tima clasată sînt numai 10 puncte- 
diferență.

Campionatul R.P. Ungare se va 
întrerupe timp de cîteva săptă- 
mîni. El va fi reluat după dispu
tarea meciurilor internaționale cu 
echipele R.P. Romine și U.R.S.S.

Iată cum se prezintă clasamen
tul:

Voroș Lobogo Bp. 14 9 2 3 *7:11 20
Honved Bp. 10 9 a 1 39:11 18
Kinizsî Bp. 14 8 1 5 25:18 17
Vasas Bp. 14 6 4 4 26:24 16
Vasas Izzo Bp. 13 5 5 3 19:20 15
Dozsa Bp. 14 5 4 5 27:26 14
Gyori Vasas 13 4 5 4 19:23 13
Csepeli Vasas 14 4 5 5 20:23 13
Diosgydri Vasas 13 5 2 6 23:29 12
Szombathely Lok. 14 4 4 6 17:28 12
Salgot. Banyasz 14 3 4 7 17:21 10
Szstalin Vassmil 15 4 2 9 20:29 10
Dorogi Banyasz 14 3 4 7 21:32 10
Szegedi Haladas 14 4 2 8 21:42 10

pentine situat la jumătatea etapei, 
constituie un obstacol destul de 
sever.

După o zi de repaus la Oradea 
cicliștii vor pleca în etapa a VIII a, 
spre Arad. 115 km. pe șosea de șes 
fără asfalt.

De la Arad la Deva sînt 160 
km., pe care caravana îi va par
curge în etapa a IX.a, pe un drum 
în mare parte neasfaltat și cu nu
meroase urcușuri și coborîșuri line 
către sfîrșitul etapei. De la Deva 
la Sibiu, în etapa a X->a, drumul 
asfaltat urcă și coboară necontenit 
pe colinele ardelene.

A treia zi de repaus cicliștii o 
vor petrece la Sibiu de unde vor 
porni în penultima etapă, spre 
Orașul Stalin. Etapă asfaltată, cu 
numeroase urcușuri dintre care cel 
mai „tare” este cel de la Perșani, 
la 35 km. de sosire. In ultima eta
pă, a Xll-a, Orașul Stalin-Bucu- 
rești, 170 km. cicliștii vor trece din 
nou munții, și apoi vor străbate un 
lung coborîș pînă aproape de 
Ploești... ‘

Acesta este, în cîteva cuvinte, 
traseul Circuitului R.P.R. Din cei 
1730 km, ai probei, aproape 1200 
km., sînt asfaltați, iar restul drum 
dur, cu piatră.

FM. r.

Rezultate bune înregistrate 
de atleții cehoslovaci

PRAGA, 13 (prin telefon). — Du
minică s-ia desfășurat la Praga cam
pionatul de maraton al R. Ceho
slovace pe anul 1954. Victoria a 
revenit atletului Sourek (U.D.A.) cu 
timpul de 2 h. 32 min. 49 sec.

*
PRAGA 13 (prin telefon). — In 

diferite orașe din R. Cehoslovacă 
au avut loc concursuri atletice la 
care au participat cei mai buni 
atleți cehoslovaci. Astfel, la Plzen 
atletul Merta (U.D.A.) a stabilit un 
nou record al R. Cehoslovace la 
aruncarea discului înreg'strînd o 
performanță de 52,20 m. In locali
tatea Znoimo campionul european 
la aruncarea greutății Jiri Skob’lia 
a reușit o performanță de 17,42 in.

Concursul hipic international 
de la Bedia

BERLIN (Agerpres). —
Dumincă a avut loc pe hipodro

mul de La Hoppegarten cea de a 
treia reuniune a marelui concurs 
hipic internațional. In programul 
curselor au figurat 4 probe cu ca
racter internațional.

In premiul Berlin, deschis iepe
lor de 3 ani, victoria a fost repur
tată de Pietricica (R.P.R.), condusă 
de jocheul Huțulesag. Criteriul Sta
lingrad a revenit calului Kasanbrant 
(R. D. Germană) care a dispus Ia 
mare luptă de Ciclon (R.P.R.) și 
Argus (R.P.R.). Cîștigătorul Der
biului cehoslovac din acest an. Sim
bol a terminat învingător în pre
miul Moscova, i.ar calul Export, 
aparținînd hergheliilor sovietice, 
și-a adjudecat premiul București.

Întîlnirea triunghiulară de atletism dintre reprezentativele 
R. P. Polone, R. D. Germane și Belgiei

St-alinogro-d 13 (prin telefon). 
Simbătă și duminică în orașul-Kra
kow s-a desfășurat întîlnirea triun
ghiulară de atletism dintre repre
zentativele masculine și feminine 
ale R. D. Germane, Belgiei și R.P. 
Polone. La sfîrșitul celor două zile 
de întreceri clasamentul pe țări este 
următorul : 1. R. P. Polonă 287 p., 
2..R. D. Germană 242 p., 3. Be'gia 
159 p. Iată rezultatele tehnice în
registrate :

Bărbați: 100 m.: 1. Szmidt
(R.P.P.) 10,7; 2. Schultz (R.D.G.) 
10,8; 3. Wersy (Belgia) 11,1; 200 m.: 
I. Szmidt (R.P.P.) 21,8; 2. Staw- 
czyk (R.P.P.) 21,8; 3. Schroder
(R.D.G.) 21$; 400 m.: 1. Mach
(R.P.P.) 48,7; 2. Mann (R.D.G.) 49; 
3. Schneider (R.D.G.) 49,2: 800 m.: 
1. Moens (Belgia) 1:50,6; 2. Poirze- 
bowski (R.P.P.) 1:51.6; 3. Herman 
(R.D.G.) 1:52,3; 1500 m.: 1. Reil 
(Belg.) 3:53,6; 2. Herman (R.D.G.) 
3:53,8 3. Potrzebowski (R.P.P.)’
3:54,2; 5000 m.: 1. Hanswik (Belg.) 
11:39,2; 2. Graj (R.P.P.) 14:39,8; 3. 
Plomka (R.P.P.) 14:55,6: 10.000 m.: 
1. Herman (Belg.) 30:35,6 2. Ozog 
(R.P.P.) 30:39,6; ' 3. Kluger
(R.D.G.) 31:44.4; 110 m. garduri:
1. Smolinski (R.D.G.) 14,8 sec ; 2.

DOUĂ ISTORIOARE..,,
După ce tineretul din Săvirșin a 

muncit de zor și și-a amenajat un 
teren de sport —■ ne scrie C. Zam- 
bertus, — conducerea colectivului 
sportiv din localitate l-a lăsat în 
părăsire. Chiar părăsit n-a rămas, 
pentru că au venit acolo caii 
I.F.E.T.-ulul, dornici să se înfrupte 
din iarba proaspătă și deasă. In 
fond, na ăsta e lucrul cel mai rău, t 
ba poate că ajută la... nivelarea 
terenului. Dar vezi că de multe 
ori, caii, apucați de mîncărimi, se 
freacă de iarbă, pe aceeași iarbă 
unde vin să joace fotbal tinerii 
din Săvirșin. Există deci pericolul 
ca sportivii din comună să ia bo
lile infecțioase ale cailor, lucru la 
care ar trebui să se gtndească to
varășii din conducerea sindicatu
lui. Î.F.E.T. șl bineînțeles și cei din 
colectivul sportiv...

...Dar mai periculos se dovedește 
a fi... boxerul Arpad Fekete din 
colectivul sportiv Flamura roșie 
lanoș Herbac Cluj, — ne relatează 
V. Săsăranu. El nu suferă, e ade
vărat, de o boală contagioasă de 
felul celora de care am vorbit mai 
sus, dar s-a... contaminat de alt
ceva : de înfumurare, obrăznicie și 
beție. II cunosc clujenii și a în
ceput să fie cunoscut și prin alte 
orașe. 'La Baia Mare, de pildă, ve
nind beat la căminul unde erau 
cazați boxerii clujeni, Fekete s-a

Fiindcă jucătorii ei nu 
sînt puși la punct cu an- 

. trenamentul, echipa Con- 
structorul-Oradea a ajuns 
pe la coada, clasamentu
lui în ' campionatul da 
polo.

S-a văzut acuma totul:
Lipsiți complet de-antrenament. 
Deși cunosc bine înotul,
S-au dat la fund... în clasa

ment I

A început campionatul
KIEV S3 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 12 septembrie a început pe 

stadionul „Hrușciov" din Kiev des
fășurarea campionatelor de atletism 
ale Uniunii Sovietice.

Pentru titlul de oampion unional 
la diferite probe se întrec anul aces
ta peste 1200 dintre cei mai buni 
atleți din țară.

In prima zi s-au disputat între
ceri la șase probe. Titlul de cam
pioană unională la aruncarea dis
cului a revenit cu rezultatul de 
49.84 m. maestre! emerite a spor-

Schenk (R.D.G.) 14,9 sec.; 3.
Bugala (R.P.P.) 15 sec.; 400 m. 
garduri: 1. Dinter (R.D.G.) 53,5;
2. Bugala (R.P.P.) 53,5 (nou record 
polonez); 3. Mayer (R.D.G.): 54,2. 
4y<,100 m.: 1. R. P. Polonă 41,2 re
cord polonez; 2. (R.D.G.) 41,8: 3. 
Be’gia 42,2; 4x400 tn.: 1. Belgia 
3:12,6; 2. R.D.G. 3:13,2; 3. R.P. Polo
nă 3:13,2: lungime: 1. Ivanski 
(R.P.P.) 7,46 m.: 2. IhlenfeJd
(R.D.G). 7,28 m.; 3. Kronidtowski 
(R.P.P.) 7,17 m.; 3000 m. obstacole: 
1. Herman (Belg.) 9:22.4; 2. Homic- 
zenwski (R.P.P.) 9:23,4; 3. Janke 
(R.D.G.) 9:23,4; înălțime: 1. Skuip- 
ny, (R.P.P.) 1,90 m.; 2. Lewandow
ski (R.P.P.) 1,90 m.; 3. Deleienne 
(Belg.) 1,85 m.; triplu salt: Wein
berg (R.P.P.) 14,85 ni.; 2. Gizelew- 
ski (R.P.P.) 14,41; 3. Kleinert 
(R.D.G.) 14.37 m.; prăjină: 1. 
Adamczyk (R.P.P.) 4.20 m.; 2. Ja- 
niszewski (ÎÎ.P.P.) 4.00 m.; 3. Pes- 
kert (R.D.G.) 3,90 m. Greutate: 1. 
Van de Zande (Belg.)' 15,42 m. (re
cord belgian); 2. L-omowskî (R.P.P.) 
14,94 ni.; 3. Kriszanowski (R.P.P.) 
14,51 mg suliță: 1. Sidlo (R.P.P.) 
75,26; 2. Valczak (R.P.P.) 73,88; 3. 
Krelinger (R.D.G.) 58,82. disc: 1. 
Piontkowski (R.P.P.) 46,15 m.; 2.

gîndit că n-ar fi rău să înceapă... 
„meciul" mai devreme. Și ieșin- 
du-i in cale pedagogul Valentin 
Pintea, a tăbărît asupra lui. Cu 
un sving și apoi un upercut la 
bărbie, el l-a făcut K-O. pe Pin- 
tea, care, bineînțeles, nu se aș
tepta la o acțiune atlt de rapidă 
și ciudată.

Fekete și-a primit însă „porția" 
meritată. Infăfișîndu-se la meci 
(la meciul oficial 1) el a fost „pre
zentat" publicului in culorile pe 
care le merita, descalificat pentru 
atitudine huliganică și dat jos de 
pe ring.

...unde, sperăm, nu va rumine 
numai pînă la... 101

Bazinul de înot din Orașul Stalin 
continuă să fie depozit de textile:

La ce atlta gălăgie?
Bazinu-n fond a devenit
Astăzi bazin acoperit.
Acoperit cu... stămbărie.

V. D. POPA

de atletism al M.HS.S.
tutui Nina Ponomareva. La proba 
de săritură în lungime, primul lo« 
a revenit rreaestrei emerite a spor; 
tului Alexandra Ciudina cu perfor
manța de 5,99 m. In cursa de dis
tanță de 10.000 m. plat câmp ionul eu
ropean Vladimir Kuț a stabilit un 
nou record unional cu timpul de 
29’21”4/l0. La aruncarea suliței ti
tlul de campion al U.R.S.S. a fost, 
cîștigat de reprezentantul asociației 
,.Spartak" Vladimir Kuznețov cu 
rezultatul de 75,86 rtt. •

întrecerile continuă.

Anidrejczik (R.P.P.) 45,78 m.; 3.
Seizin (R.D.G.) 45,11 m.; ciocan:
1. Nikla (R.P.P.) 56,42 m.; 2. Rut
(R.P.P.) 55,11 m.; 3. Druvts
(Belg.) 48,06.

Fete: 100 m.: 1. Keller (R.D.G.)’ 
12,1; 2. Kusion (R.P.P.) 12,3; 3.
Klausner (R.D.G.) 12,3; 200 m.: 
Keller R.D.G. 24,4; 2. Lerkaak
(R.P.P.) 25,2; 3. Klausner (R.D.G.); 
25,5; 800 m.: 1. Jurewitz (R.D.G.); 
2:13: 2. Pestkowna (R.P.P.) 2:13,1;
3. Zaitz (R.D.G.) 2:16,2: 80 m. gar
duri: 1. Keller (R.D.G.) 11,3; 2. Bo- 
cian (R.P.P.) 11,5; 3. Dunska
(.R.P.P.) 11,5: 4X100 m.: 1.
'(R.D.G.) 47,2: 2. R. P. Polon-ă 47,5; 
3. Beilgia 50,8: ‘înălțime : 1—2. Pre
us® (R.P.P.), Toman (R.P.P.) 1.50 
m.; 3. Arndt (R.P.P.) 1.50 m.;
lungime: 1. Dunska 'R.P.P.) 5.84 
m.; 2. Klausner (R.D.G.) 5,80 mg 
Ilwicka (R.P.P.) 5,74 m.; disc: 1.- 
Wiederhold (R.D.G.) 43,43 m.; 2. 
Kozlowska (R.P.P.) 42,95 m. 3. Bu- 
kel (R.D.G.) 41,79 m.; suliță: Maj- 
ka — Dobrzycka (R.P.P.) 46,02 m.;
2. Dinter (R.D.G.) 44,96 m.; 3. Cia- 
chovna (R.P.P.) 43,24, m. greutate: 
1. Konikowna (R.P.P.) 13,67 m.; 2. 
Taews (R.D.G.) 13,05 m.; 3. Cia- 
chowria (R.P.P.) 12,58 m.
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